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 چکیده 
 کشور یاقتصاد طیبا توجه به شرا ریاخ یاست که در سالها کلیدی از جمله مباحث یشغل تیامن

مبدل  یانسان یرویعملکرد ن یدر راستا یمعضلبه  یقرار گرفته و به نوع ریبشدت تحت تاث ایران

 تیحساس لیبدل یمانند صنعت داروساز ی پویای کنونیکار یها طیدر مح زیاسترس ن گشته،

 یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا .گذاشته استکارکنان  لکردبر عم بسزایی ریکار تاث باالی

پژوهش با استفاده از  نیا .دباشمیبا عملکرد کارکنان  یشغل تیاسترس و امن انیارتباط م

با توجه به جدول مورگان از کارکنان شرکت  ینفر 841نمونه  کی یبه بررس یمعادالت ساختار

 بوده و پرسشنامه قیداده ها از طر یورروش جمع آ پردازد.یم نویم یبهداشت ی وشیآرا ،یداروئ

 SPSS ینرم افزار ها هلیبوسی پژوهش فعلی آمار لیتحل .است کرتیل اسیسوال با مق 18شامل 

که وجود کند های حاصله بیان مییریگ جهینت تیدر نها .پذیرفته استصورت  Smart Plsو 

 شیمثبت در افزا ریتاث یشغل تیامن نیدر عملکرد کارکنان داشته و همچن یمنف ریاسترس تاث

 عملکرد کارکنان دارد.
 

 حلیل آماری.، تکارکنان عملکرد ،یشغل تیامن استرس، واژگان کلیدی: 
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Abstract  

 

One of the most challenging issues in today’s complex organizations is Job security, due 
to economic conditions of the country in past few years it has a vast effect on job 
security and somehow this issue becomes a problem in terms of the human resources. 
Stress on the other hand Due to the high sensitivity of work has a significant impact on 
employee performance. In this research, the relationship between job stress and job 
security with employee performance has been discussed. In the current research, the 
relation between job stress and job security with a usage of Structural equation 
modeling of a sample of 148 people According to Morgan table has examined this 
relationship in Mino Pharmaceuticals and cosmetics Company. The method of collecting 
data was through questionnaires and the questionnaire contains 21 questions with 
likerts scaling. The statistical analysis of current research is provided by SPSS 19 and 
SmartPLS2. Final conclusions show that stress has a negative impact on employee’s 
performance and job security also has a positive effect on increasing employee’s 
performance.                    
Keywords: Stress, job security, performance evaluation, statistical analysis.  
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 مقدمه 

مستقل  یجدا و به نوع طیخاص است که توسط مرز سازمان از مح یهدف و نظام یو دارا ینهاد اجتماع کیسازمان 

 دنیتحقق بخش یحرکت سازمان در راستا زیسازمان و ن اتیاست که ح تینظر حائز اهم نیاز یانسان یروین .است شده

با عملکرد کارکنان آن سازمان دارد  یمیکرد سازمان رابطه مستقکه عمل یبطور ،باشدمیبه اهداف سازمان به آن وابسته 

صورت گرفته در  یها شرفتیرغم پ یامروزه عل مالک عملکرد سازمان است. یانسان یرویثمره عملکرد ن یو به نوع

توجه به  نیبرابنا .گرددمیسازمانها برخوردار  یبرا ییباال تیاز اهم یانسان یرویسازمان همچنان ن یازهاین یبرآورده ساز

 است. یاتیمهم و حامری  اریمسائل مربوط به کارکنان در سازمانها بس

و استرس  تیتوان به امن یعوامل م نیا یاز جمله  باشد، یم یعوامل مختلف ریعملکرد کارکنان سازمان ها تحت تاث

افراد سازمان را  یو فکر یروان یاست که انرژ یاز جمله مسائل یشغل تیدر سازمان ها امن در سازمان اشاره کرد. یشغل

امر منتج به آرامش  نیکرد ا تیرا در کارکنان تقو یشغل تیامن اساحس زانیکه بتوان م یدر صورت کند.یصرف خود م

از احساسات و  یامجموعه یشغل تیامن شود.یکارکنان سازمان م ییکارا شیمنجر به افزا جهیو تمرکز افراد و در نت یفکر

 .(8731،ی و همکاراندر آن شغل است)اعراب ندهیاز تداوم آن در آ نانیمناسب و اطم یبه داشتن شغل ادراکات مربوط

وجود دارد و آنها را از جوانب مختلف تحت فشار  های گوناگوناشکال و نوعتک تک افراد سازمان به  یدر زندگ استرس

در عملکرد  ییبسزا ریو استرس تاث یعصب یرهادر سازمان ها فشا یانسان یرویبا توجه به نقش مهم ن دهد. یقرار م

ها  نهیدست از هز نیا جادیاز ا یریشگیپ ی مهو اتالف منابع گردد.لذا الز نهیتواند منجر به هز یدارد و م یانسان یروین

 (8718،یمو،جود در افراد است.)کرم یو استرس ها یعصب یتوجه به فشارها

 تیبا امن یشغل تیبه رضا دنیرس یچگونگ بوده استمهم  ریاخ یالهادر س رانیمد شتریب یکه برا یمباحث مهم از

 تیموثر،رضا یکیزیو ف یاحساس تیبر وضع نیکارکنان و همچن یکار جیبر نتا یشغل تیباشد.امن یکارکنان م یبرا یشغل

 .(8711،ی و همکارانانیاثر گذار است)پورک یو تعهد سازمان یشغل

در دهه گذشته تا به حال مانند عدم  رانیو اقدامات مد هایمتصم ریرار گرفته تا تاثق یمنظور مورد بررس نیمسئله بد نیا

از سال  ایکاهش مزا ماه، 1موارد  یسال و در برخ 8 ریبه ز یکار یسقف قرار دادها کاهش ،یرسم یعقد قرارداد ها

 ،یکارگران در شرکت داروئ انیاسترس در م جادیا یبه نوعی، شغل تیامن زانیم طحکاهش س یبه بعد و به طور کل 8717

در  یبا عملکرد کارکنان و بهره ور یشغل تیو امن یاسترس شغل نیب یشوند تا رابطه  لیتحل نویم یو بهداشت یشیآرا

 شرکت مشخص شود. نیا

به  Smart Plsو  SPSSهای آماری با استفاده از نرم افزارهای در این پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و تحلیل

 شود. پرداخته میبا عملکرد کارکنان  یشغل تیو امن یارتباط استرس شغل بررسی نقش اساسی

 

 مرور ادبیات

  یشغل تیپرداختن به امن تیاهم 
تر شدن کوچک ها روز به  روز به سمتبه سرعت در حال تحول است سازمان یامروز های پویایسازمان در اشتغال

به  لیسازمان ها تبد ساختار کلی.شودیتر م دهیچیو پ شتریروز به روزب های سازمانیهپیشروی کرده و ارتباط بین بنگا

 فردهر  هاستمیس نیدر ا .(Bozmen et al, 2001)اجزا در اطراف آن قرار گرفته اند ریشده و سا یمرکز یهسته ها

پرداخت ، برد یسهم ملی تخصیص یافته ی کبودجهاز  کندیم جادیکه ارزش افزوده ا یابه اندازه و فعالیت کردهخود  یبرا

به استخدام  شرکت ها و اداراتتمایل  داده است.های مشابه و سیستماز سود  یخود را به درصد یبه صورت دستمزد جا

و  یاست که در تجار یروند نیخود دارند و ا ازیمورد ن یرویدر جذب ن یسع ییو معموال با قراردادها افراد کاهش یافته

رخ داده و امروز در  شیسالها پ افتهیتوسعه  یاست که در کشورها یروند نیاست. ا ریاقتصاد اجتناب ناپذشدن  یجهان
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با توجه به این چالش اساسی اولین موضوعی که  . (Davy et al, 1997)در حال توسعه در حال وقوع است یکشورها

 . باشدگیرد اهمیت امنیت شغلی کارکنان میالشعاع افراد قرار میراس

 یشغل تیامن فیتعر 
احتمال این است که  (Sender et al,2016)تعریف کلی امنیت شغلی با توجه به پژوهشی توسط سندر و همکاران 

 این مهم وابسته به فاکتورهای اقتصادی، شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد.

امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می کند به این صورت  رد شاغل است.موقعیت و تجاری و مهارت های شخصی ف

 (.8717)مشتاق و همکاران، که در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در رکورد ها کاهش خواهد داشت

 یشغل تیابعاد امن 

ت خالصه به صورت شود، این مفاهیم به صوربندی میبعد طبقه 1امنیت شغلی در حالت کلی و در تعریف جامع آن به 

 : (Yousef, 1998)شوندزیر تعریف می

و  یاست که حاصل آن تخصص یشغل تیوجود امن انگریکمتر در شغل ب ییجابجا :یشغل جابجاییکاهش 

آنها  یشغل تیاز امن یکردند بخش دایوتخصص پ یشغل خبرگ کیکه افراد در  یو زمان خواهد بود یخبرگ

 .ردیگ یشکل م

و  یریتمرکز از دو شغله شدن افرادجلوگ نیاست که ا یوجود ثبات شغل انگریب افراد:تمرکز بر شغل توسط 

 دهد. یرا شکل م یشغل تیاز امن یبخش

 تیاز کار است که با امن یعالقه مند تیساز بروز و تقو نهیشغل مناسب زم انتخابانتخاب شغل مناسب: 

 دارد. میرابطه مستق یشغل

 یشغل تیاستحکام بخش امن تهایخالق تایدر کارشده و نها تیبروز خالق در شغل موجب تیرضا :یشغل رضایت

 بود. کارکنان خواهد

 یدر کارکنان شکل م یفرد در کارشده و احساس برابر یموجب دلگرم یاقتصاد تیرضا رضایت اقتصادی:

 کند.یم فایا یشغل تیدر امن یدر سازمان نقش موثر یخود احساس برابر که ردیگ

کار است که به ساختن روان  طیبودن مح ی، عاطفیشغل تیامن یهامولفه جمله از یط کار: عاطفی بودن مح

 یشغل تیو روان خود را تکامل بخشند امن تیکارشخص قیازطر یکه انسان یکند و زمان یکمک م سالم انسانها

 شود.یم نیتام زیآنها ن

 تیاز امن یبخش جهیو درنت دهیگرد یشغل از فشار ییآرامش در کار منجر به رها احساس احساس آرامش:

 گردد.یم نیشود، تام یدمیتهد یشغل یفشارها قیکارکنان که از طر یشغل

است که حاصل آن تعهد  یشغل تیامن وجود انگریشدن فرد به سازمان ب وابسته فرد به سازمان:  گیوابست

 میرمستقیو غ میمستق سازمان از سازمان خوددفاع کنند بطور کیکه کارکنان  یاست. زمان یسازمان

 گردد.یم نیافراد تام یشغل تیآن امن هیکرده که در سا تیاعتبارسازمان را تقو

 

 یپرداختن به استرس شغل تیاهم
کننده زندگى و شکل دهنده روابط  نیاجتماعى، منبع تام تیدهنده هوعامل شکل نیتربه عنوان مهم شهیو پ کار

کارى کاهش مى  طیکارآئى فرد را در مح یمشکالت شخص شیچرا که نه تنها افزااجتماعى، براى هر فرد تلقى مى گردد. 

است که امروزه توجه به  لیدل نیبه هم دامن خواهد زد. را وبىیاختالل در روابط خانوادگى چرخ مع جادیدهد بلکه با ا

کار، حفظ سالمت و  تیفیکار کارکنان و کارگران امرى است که به منظور باال بردن ک طیهاى شغلى و شرا طیمح

 Ellonen)و بهتر از طول مدت سنوات کارى مورد توجه قرار گرفته است شتریب ىیجوبهداشت کارکنان و به منظور بهره

et al, 2015). 
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 یاسترس شغل فیتعر
امکانات در  پاسخ های فیزیکی و عاطفی زیان آور یک شخص در زمانی که شرایط شغلی با توانایی ها، یشغل استرس

 .(Yousef, 1998)رس و یا نیازهای نیروی کار مطابقت نداشته باشددست

 

 یو عملکرد کار یشغل استرس
استرس وجود نداشته باشد کارکنان دچار  یاز استرس ممکن است به بهتر شدن عملکرد کاری کمک کنند. وقت سطوحی

رود و کارکنان آمادگی می ی فزایندهد. چنان که استرس افزایش پیدا کند عملکرد به سمت بهبوشوندیو کسالت م یتنبل

استرس از سطح بهینه  قداراگر م .(Youzget et al, 2013)کنندها پیدا میذهنی و روانی باالیی برای رویایی با چالش

در حالت کلی میتوان گفت ارتباط  .ابدییسطح عملکرد افت م جهیو در نت شتریکارکنان ب ییفراتر رود، تقاضاها از توانا

 ( نشان داده شده است. 8استرس و عملکرد در شکل ) اساسی

     

   

        

      

      
 ی استرس و عملکرد( رابطه1شکل )

 

 پژوهش ی نهیشیپ
، در میروبرو شده ا یشغل تیگرفته و در گذشته کمتر با عدم امن فراوان شدت ریاخ یهاسال یط یشغل تیامنچالش 

 تر مباحث مشابه پرداخته شده است. های پیشین به آن کمدر کشور ایران طی سالباشد که نتیجه از جمله مباحثی می

نفر از کارکنان اداره  811با عملکرد  یشغل تیو امن یاسترس شغل نیرابطه ب یبه بررس ی( در پژوهش8711) یمیرح

بوده که  نیاز ا یحاکبدست آمده   جهیکه نت ه استپرداخت 8711-11 یلیدر سال تحص رازیش 1 هیآموزش و پرورش ناح

 نیب نیهمچن وجود دارد، یمعکوس و معنادار ی ابطهر یشغل تیو امن یاسترس شغل نیبا عملکرد و ب یاسترس شغل نیب

 یشغل تیو امن یاسترس شغل نکهیبعالوه ا وجود دارد، میمستق یبا عملکرد کارکنان رابطه  یشغل تیامن یها ریمتغ

رابطه معکوس و  یاسترس شغل یکارکنان با مولفه ها یعملکرد شغل نیب، دکن یم ینیب شیعملکرد کارکنان را پ

 عملکرد هستند. یکننده ها ینیب شیپ یاسترس شغل یو مولفه ها داردوجود  یمعنادار

که باال  دندیرس جهینت نیبه ترک خدمت به ا لیو تما یتعهد سازمان یدر حوزه ی( در پژوهش8711و همکاران) یسجاد

به  لیو کاهش تما یتعهد سازمان زانیم شیدر افزا یمثبت در فرهنگ سازمان راتیتاث جادیکارکنان و ا یلشغ تیبردن امن

 تواند موثر باشد. یترک شغل م

 کیدر  یدر بهره ور یشغل تیو امن یشغل تی،رضایتعهد سازمان نیارتباط ب یبه بررس یقی( در تحق8734) یمرتضو

ی شغل تیو امن یشغل تیرضا ،یتعهد سازمان نیب یقو ینشان دهنده همبستگ قیتحق جیپرداخته که نتا یسازمان دولت

  است. برقرار
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در  یمانیو پ یکارکنان رسم نیب یتفاوت معنادارانججام پذیرفته است ( 8718) یو بهرام یجندق توسط که پژوهشی

و تعهد  یشغل نتیام نیب زین یمثبت و قابل توجه یهمبستگ نیهمچن .را نشان داده یشغل تیو امن یتعهد سازمان

 .نمایان شده است یسازمان

شده  پرداخته یو عوامل فرد یشغل تیاحساس امن نیرابطه ب ی( به بررس8731) یو کمان یاعراب توسط گرید یپژوهش در

 جنس، سن، درآمد، ریکه پنج متغ یاند به طوربردهیپ یو عوامل فرد یشغل تیاحساس امن نیکه به رابطه موثر ب است

 جهینت نیا ند.اهکرد نعییوابسته را ت ریرات در متغییدرصد تغ 41 یونیرگرس ایخانوار در معادله نهیو هز التیح تحصسط

نسبت به کارکنان  یباالتر یشغل تیاز احساس امن یکارکنان رسم نکهیا نیهمچن پژوهش است. یکننده فرض اصل دییتا

 برخوردارند. یرسم ریغ

حاکی از این  امنیت شغلی و عدالت سازمانی، موضوع یبررس ( با8711)در سال  یشدو ار ییایریتوسط پ یپژوهش

تواند یارشد م تیریاعتماد به مد یگریانجیدر کارکنان با م یشغل تیو امن یادراک عدالت سازمان باشد کهمموضوع می

 همچون قصد ترک شغل داشته باشد. رانهیکناره گ یهاتیبر ن یریچشم گ ریتاث

 تیرضا ،یشغل تیرضا )تمرکز بر شغل،یشغل تیامن یهامولفه نیب اند که( مشخص نموده8711)همکاران و  ینظر

کمتر در  ییجابجا نیوجود دارد اما ب یدار یرابطه معن یبه سازمان و دفاع از سازمان( با تعهد سازمان یوابستگ ،یاقتصاد

با  نیهمچن نشد. افتی یرابطه معنادار چیرامش هکار و احساس آ طیبودن در مح یعاطف انتخاب مناسب شغل، شغل،

تعهد  راتییاز تغدرصد  37آن  یو مولفه ها یشغل تیامن یبه واسطه که ه شده استنشان داد ونیرگرس لیتحلکمک 

  .خواهد شد نییو تب ینیب شیرا پ یسازمان

و  یشغل تیامن انیو معنادار م میاز وجود رابطه مستق یحاک قیحاصل از تحق جینتا (1394) یتوسط گلنار یپژوهش در

 بوده است. یبر سطح عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشک یسازمان یرفتار شهروند

 کیدر قالب  (8711) یکه توسط رسول یبهره ور زانیبا م یشغل یو فرسودگ یرابطه استرس شغل یبررس با یپژوهش در

در سطح  یو بهره ور یاسترس شغل نیب یاست که همبستگ از آن یها حاک افتهانجام شده، ی یمقطع-یفیپژوهش توص

 .ردیپذ یم ریتاث یشغل یو فرسودگ یاست که از استرس شغل یریمتغ یکه بهره وریبطور معنادار است.

 یکار با عملکرد شغل یاجتماع-یروان یزاارتباط استرس یبررس به منظور ی( در پژوهش8711شناس و همکاران )  خانه

، ( بودهدرصد 44.4کارکنان بانک در حد متوسط )  نیاسترس در ب وعیکه ش انددهیرس جهینت نیبانک به ا کارکنان نیدر ب

وجود  یبا عملکرد شغل یاجتماع-یسازمان طهیو ح فهیوظ طهیاسترس در ح نیب یو معنادار یمنف یهمبستگ نیهمچن

 یارتباط منف یو رهبر یفرهنگ سازمان سایمق ،یاجتماع-یسازمان طهیاسترس در ح یهااسیمق انیدر م است و داشت

 نشان دادند. یبا عملکرد شغل ییو معنادار باال

 جهینت نیاورژانس به ا گاهیپا 44شاغل در  یمارستانیب شینفر از کارکنان پ 114 ی( با بررس8717و همکاران ) مانیپ

با سن  یاسترس شغل نیار و بد یمعکوس معن یبا سالمت روان همبستگ یاسترس شغل یسطح کل نیکه ب افتندیدست 

 .وجود دارد یدار یسالمت روان با نوع استخدم ارتباط معن نیو نوع استخدام و ب

درون  یدر رانندگان آژانس ها یبا نوبت کار یکیو سابقه حوادث تراف یرابطه استرس شغل به منظور بررسی یپژوهش در

راندگان  یاسترس شغل شیباعث افزا یوبت کارن که مشخص شده است( 8717) یو حلوان یمحمدتوسط  زدی یشهر

 شود. یم زیحوادث ن جادیشده است و عالوه بر کاهش عملکرد فرد سبب ا

ها مشخص کرد  افتهی نفر از پزشکان متخصص زنان پرداخته اند. 871 یبا بررس (8718)و همکاران  ییرجا یپژوهش در

شرکت کنندگان  دگاهیکنند از د ینیب شیرا پ یشغل تیارض یدار یتوانند به طور معن یم یمولفه استرس شغل 5که 

کار رتبه سوم و ارتقاء  طیشرا رتبه دوم، ایحقوق و مزا رتبه اول، یشغل دارا یژگیو بیبه ترت یشغل تیرضا یمولفه ها

در  یگذار منف ریاز عوامل تاث یشد که استرس شغل در این پژوهش مشخص تیدر نها .رنددر رتبه چهارم قرار دا یشغل

 باشد. یپزشکان متنخصص زنان م نیدر ب یشغل تیرضا
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آنان را در  یاسترس در پرستاران مهارت ها زانیم شیافزا مشخص شده است که( 8718و همکاران ) یصمد پژوهش در

 ینقش ها یاجزا مارانیآموزش به خانواده ب و خدمات کمک کننده به همکاران، مارانیبه ب یارائه خدمات مراقبت نهیزم

 دهد. یدر مراکز کاهش م یتیریمد

شهر محل  استخدام، تیوضع تاهل، تیوضع ت،یجنس نیکه ب افتندیدست  جهینت نی( به ا8711) و همکاران زاده حسن

در  یدر کاهش بهره ور یمهم ریتاث یمعنا که استرس شغل نیوجود دارد بد یدار یمعن بطهرا یخدمت و استرس شغل

 دارد.رکار در ب طیمح

 قیروش تحق

 151که با توجه به تعداد  باشندیم نویم یبهداشت ی وشیآرا ،یپژوهش کارکنان شرکت داروئ نیمورد مطالعه در ا جامعه

 یروش جمع آور شرکت کرده اند. قیتحق نینفر از کارکنان با توجه به جدول مورگان در ا 841کارکنان تعداد  ینفر

توسط خبرگان  یظاهر ییبوده که روا کرتیل یانهیگز 5 فیاس طیا مقبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ب زیها نداده

تست نرمال بودن داده  یبرا باشد. یقابل اعتماد م محاسبه شده که نسبتا0/70ً  یکرونباخ باال یآلفا بیشده و ضر دییتا

 مطالب آمده اند. ی در ادامه ییایو پا ییها و رواداده تیاستفاده شده و آزمون کفا یدگیو کش یها از آزمون چولگ

شده با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات  یجمع آور یهاداده ریتحلیل و تفس

به  ازیعدم ن رینظ ییایروش دارای مزا نیصورت گرفته است. معادالت ساختاری با ا smartpls2نرم افزار کمک جزئی با 

نرم افزار  نیسوال موجب انتخاب ا کیبا  یها حتامکان سنجش سازه وها نرمال بودن دادهبه  ازینمونه، عدم ن یحجم باال

)روابط بین سواالت و متغیر  روش در سه مرحله اصلی، شامل برازش مدل اندازه گیری نیا پژوهش شده است. نیدر ا

 هایمدلشود. پس از تایید  یم)روابط بین متغیرهای مکنون( و برازش مدل کلی اجرا  مکنون(، برازش مدل ساختاری

مکنون مرتبه دوم وجود دارد که حاصل  ریمتغ 7 قیتحق نیدر ا مذکور قادر خواهیم بود تا به آزمون فرضیات بپردازیم.

 سوال(، 3بعد و  7) حاصل   مکنون مرتبه دوم عملکرد کارکنان یمتغیرها باشد. یمکنون مرتبه اول م ریمتغ نیچند

 یرهایمتغ نیب نیوارد مدل شده اند که از ا سوال( 3بعد و  4 ل) حاصی شغل تیسوال( و امن 3بعد و  7)حاصل  استرس

 شوند. یوابسته مطرح م ریعملکرد کارکنان بعنوان متغ ریمستقل و متغ ریبعنوان متغ یشغل تیاسترس و امن

 پژوهش سواالت

 باشد:سوالت پژوهش فعلی شامل موارد زیر می

 شود؟ یدر عملکرد کارکنان م شیوجب افزام یشغل تیامن شیافزا ایآ

 شود؟ یاسترس موجب کاهش عملکرد کارکنان م شیافزا ایآ 

 های تحقیقیافته
استاندارد  یاگر مقدار خطای باید نرمال بودن بررسی شود، و چولگ یدگیکش بیاستاندارد ضری خطای حال با محاسبه

شود. با توجه به  ی+ باشد، در آن صورت فرض نرمال بودن رد م1بزرگتر از  ایو  -1کوچکتر از  یو چولگ یدگیکش بیضر

( -1+ و 1) خارج از بازه ریدر هر سه متغ یو چولگ یدگیکش بیاستاندارد ضر یتوان گفت که چون خطایم (8)جدول 

 .میریپذیرا م ریمتغ 7هر  یهاداده عیتوز ودنقرار نگرفته اند، نرمال ب
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 متغیرها

 کشیدگی چولگی

 خطای استاندارد کشیدگی مقدار کشیدگی خطای استاندارد چولگی ولگیمقدار چ

 0/396 -0/275 0/199 0/414 استرس

 0/396 -0/09 0/199 -0/85 امنیت شغلی

 0/396 1/82 0/199 -8/8 عملکرد کارکنان

 رسونیپ یهمبستگ بیو ضر یدگیو کش یچولگ بیداده ها با ضر یتیآزمون نرمال ( نتایج بررسی1جدول)

شده استفاده  رسونیپ یپارامتر یهمبستگ بیکنند از ضریم یروینرمال پ عیاز توز ریهر سه متغ یهاداده عیتوز چون

 .باشدمشخص می (1)آن در جدول  جینتا است و

 

 

 

 

 

 

 عملکرد کارکنان امنیت شغلی استرس متغیرها

   8 استرس

 -0/371 امنیت شغلی
P=0/00 

8  

 -0/653 عملکرد کارکنان
P=0/00 

0/4 
P=0/00 

8 

 رهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر (2) جدول
و در سطح  0/4شود میزان همبستگی بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان برابر ( مالحظه می1همانطور که در جدول )

 بود. ( یعنی با افزایش امنیت شغلی شاهد افزایش در عملکرد کارکنان خواهیمp<0/05معنی دار بوده است ) 0/05

(، یعنی با P<0/05معنی دار است ) 0/05و در سطح  -0/653میزان همبستگی بین استرس و عملکرد کارکنان برابر 

 افزایش استرس شاهد کاهش در عملکرد کارکنان خواهیم بود.

ک میانگین ل زمانی به کار می رود که قصد داشته باشیم میانگین یک جامعه را با یمستق یاتک نمونه یت نیانگیآزمون م

مفروض و نظری مقایسه کنیم. این میانگین مفروض یا نظری می تواند یک مقدار معمول یا رایج ، یک مقدار استاندارد و 

است را در نظر می گیریم. به  811تا  1که حد وسط بازه نمرات  51یا یک مقدار مورد انتظار باشد.که در این تحقیق عدد 

 می پردازیملحاظ آماری به آزمون فرضیه زیر 

 است. 51میانگین نمرات افراد در متغیر مد نظر برابر با صفر:  فرض

 نیست. 51میانگین نمرات افراد در متغیر مد نظر برابر با مقابل صفر:  فرض

 ( نشان داده شده است 7ل در جدول )مستق یاتک نمونه یت نیانگیمنتایج کلی آزمون 
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 مقدار آماره تی میانگین تعداد متغیرها
سطح 

 معناداری

درصدی برای  59بازه اطمینان 

 اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

 -8/45 -14/5 11/1 -7/49 38/51 841 استرس

امنیت 

 شغلی
841 68/8 9/92 11/1 15/11 22/6 

عملکرد 

 کارکنان
841 65/9 12/34 11/1 13/4 18/5 

 ( نتایج آزمون تی تک نمونه ای3جدول)
( نمایان 1ی در شکل )تک نمونه ا یآزمون تت ساختاری پژوهش با توجه به مقادیر به دست آمده از مدل کلی معادال

 smartpls2افزار ساخته شده است و به کمک نرم (T-Values)شده است این مدل ساختاری با توجه مقادیر تی 

 باشد. ( مشخص می1سازی شده و در شکل )شبیه

 

 ساختاری پژوهش مدل T-Values( مقادیر  2شکل )
تواند موجب عدم حصول همگرایی، بدست آمدن جوابهای نادرست و یا دقت پایین برآورد های کوچکتر میکاربرد نمونه

جهت  .استها نرمال نباشد به حجم نمونه بزرگ نیاز زمانی که توزیع داده پارامترها و به ویژه خطاهای استاندارد شود.

 باشد.( مشخص می4ده از آزمون بارتلت استفاده شده است و نتایج آن در جدول )بررسی کفایت حجم نمونه گرفته ش

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 KMO 0/852شاخص 

 آزمون بارتلت یا کرویت

مقدار آماره خی 

 دو
245/82 

 181 درجه آزادی

 0/00 سطح معنی داری

 ( کفایت حجم نمونه4جدول)
 31/1چقدر است. مقدار این شاخص باید باالی کند که کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل بیان می 8KMOشاخص 

آزمون بارتلت بیانگر تقارن  باشد.است که بسیار عالی می 151/1آوری شده این پرسشنامه های جمعباشد و در مورد داده

)سواالت( با عوامل است. برای انجام تحلیل باید این تقارن وجود داشته باشد. بارتلت مقداری  رابطه متغیرهای آشکار

های شود. با رد شدن این آزمون تقارن برای دادهندارد بلکه تقارن آزمون از طریق معناداری مقدار خی دو تعیین می

 پرسشنامه برقرار است.

( با نمونه کم نیز نتایج صحیحی بدست pls)با نرم افزار  ادالت ساختاریالزم به ذکر است که برای انجام مدلسازی با مع

( ارائه 8115توسط بارکالی و همکاران ) plsآید. یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه الزم در روش می

، برابر است با بزرگترین  plsاین نویسندگان اظهار داشتند که حداقل حجم نمونه الزم برای استفاده از روش  شده است.

 مقدار حاصل از دو قاعده زیر:

ضرب در تعداد شاخص های مدل اندازه گیری که دارای بیشترین شاخص در میان مدلهای اندازه گیری  10

 .(71می شود=  81سوال است که با ضرب در  7) در این جا سازه ای با  مدل اصلی پژوهش است

 ر بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوندضرب در بیشترین روابط موجود د 10

 .(41می شود= 81رابطه ساختاری دارد که با ضرب در  4) در اینجا سازه عملکرد شغلی است که 

نمونه گرفته شده است  841که در پژوهش فعلی  41بنابراین حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای این پژوهش برابر است با 

 باشد. د که بسیار مطلوبی میکه تعدا

نشانگر پایایی قابل قبول است. همچنین در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر  3/1مقدار آلفای کرونباخ باالتر از 

( مالحظه 5همانطور که در جدول ) شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه گیری دارد. 3/1سازه باالی 

جز مقدار آلفای کرونباخ سازه برای تمامی سازه های تحقیق )به 7و آلفای کرونباخ 1ضریب پایایی ترکیبی شود، مقدارمی

 دهد.باشد و پایایی مناسب مدل را نشان میمی 3/1تمرکز بر شغل( باالی حد مرزی 

بوده و  0/7آن برابر  AVEو مقدار  0/84در مورد سازه تمرکز بر شغل نیز چون مقدار ضریب پایایی ترکیبی آن برابر  

هر دو معیار مذکور در حد مطلوبی هستند و عالوه بر این چون تعداد سواالتی که برای سنجش آن طراحی شده است 

شود و مدل یا سواالت مدل نیازی به تغییر باشد. با همین مقدار آلفای کرونباخ پایایی آن پذیرفته میخیلی کم می

 نخواهند داشت.

 فعلیهای ( بین هر متغیر مکنون با شاخصAVE5از میانگین واریانس به اشتراک گذاشته ) 4همگرابرای بررسی روای 

 5/1، مقدار بحرانی عدد AVEنشان از کافی بودن و مناسب بودن این معیار است. در مورد  5/1است. مقدار باالی 

( 5دهند. همانگونه که در جدول )میروایی همگرایی قابل قبول را نشان  5/1باالی  AVEبدین معنی که مقدار .است

است.در این تحقیق معیار  5/1برای تمامی سازه های مرتبه اول و دوم  مناسب و  باالی  AVEشود مقدار مالحظه می

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin 
2 Composite Reliability 
3 Cronbach Alpha 
4 Convergent Validity 
5 Average Variance Extracted 
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Cv com  مشاهده ( 5) طور که در جدولدهد را محاسبه شده است، همانگیری را نشان میهای اندازهکه کیفیت مدل

 باشد.مثبت است که نشان از کیفیت مطلوب مدلهای اندازه گیری می  Cv comر معیار شود تمامی مقادیمی

 AVE( ابداع شده، استفاده می کنیم. مقدار جذر 8118جهت بررسی روایی واگرا از ماتریس که توسط فورنل و الرکر)

مبستگی بین متغیرهای مکنون مکنون در قطر اصلی این ماتریس قرار دارد و سایر خانه های ماتریس میزان ه یرهایمتغ

از مقادیر موجود در خانه های زیرین و چپ  AVEجذر  یرچون مقاد ،دشومالحظه می (4) همانطور که در جدول است.

توان گفت که در مدل پژوهش متغیرهای مکنون بیشتر با سواالت مربوط به خودشان تعامل می قطر اصلی بیشتر است.

 بهتر، این جدول مطلوبیت روایی واگرای مدل را نشان می دهد. یانیب به دارند تا با سازه های دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازه ها
 AVE Cv Com پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ

 0/72 0/72 0/84 0/63 تمرکز بر شغل

 0/92 0/92 0/96 0/91 جابجایی کمتر در شغل

 0/96 0/96 0/98 0/96 رضایت اقتصادی

 8 8 8 8 دفاع از سازمان

 0/85 0/84 0/94 0/91 بط بین فردیروا

 0/85 0/85 0/91 0/82 وضعیت جسمانی

 0/74 0/74 0/85 0/64 عالقه مندی به کار

 8 8 8 8 انضباط

 0/79 0/79 0/92 0/87 احساس مسئولیت

 0/7 0/7 0/87 0/78 در خدمت سازمان بودن

 0/58 0/62 0/91 0/89 امنیت شغلی

 0/56 0/52 0/88 0/84 استرس

 0/59 0/6 0/91 0/88 ملکرد کارکنانع

 ( نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روای همگرا9جدول)
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رتبه سازه های م

 اول

 تمرکز بر شغل 0/84         

   
     0/95 0/5 

جابجایی کمتر در 

 شغل

 رضایت اقتصادی 0/54 0/4 0/97       

 دفاع از سازمان 0/7 0/7 0/7 8      

 روابط بین فردی -0/14 -0/1 -0/08 -0/09 0/91     

    0/92 0/32 
0/36 

 وضعیت جسمانی -0/38 -0/2 -0/3 -

 عالقه مندی به کار -0/49 -0/3 -0/33 -0/39 0/37 0/77 0/86   

 انظباط 0/43 0/21 0/21 0/29 -0/37 -0/6 -0/7 8  

 احساس مسئولیت 0/26 0/26 0/21 0/25 -0/32 -0/43 -0/5 0/35 0/88 

0/83 0/7 0/35 
0/4- 0/42- 0/4- 0/33 0/24 0/33 0/33 

در خدمت سازمان 

 بودن

 اگراو ییروا جینتا( 6)جدول 
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( ضرایب استاندارد شده بار عاملی مدل ساختاری پژوهش3شکل)
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گیری سه معیار پایایی)ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی(، روایی همگرا و های اندازهبرای بررسی برازش مدل

می باشد .مقادیر بار عاملی و ضرایب تی بین  4/1های عاملی، روایی واگرا استفاده می شود.مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بار

می باشد، و این  معناداری روابط بین هر سوال را با متغیر  14/8و  4/1سواالت و متغیرهای مکنون  مربوط به خودشان بترتیب بیشتر از 

ز سازمان تنها با یک سوال سنجیده شده الزم به ذکر است که چون سازه های انظباط و دفاع ا مربوط به خودش را نشان می دهد.

 و پایایی ترکیبی آن برابر با عدد یک می باشد. Cv com  ،AVE است.مقدار بار عاملی ، و معیارهای آلفای کرونباخ،

 

 

سازه 

 اصلی
 سواالت متغیرها

بار 

 عاملی
ضرایب 

t 

سازه 

 اصلی
 tضرایب  بار عاملی سواالت متغیرها

ی
غل

 ش
ت

نی
ام

 

تمرکز بر 

 شغل

8 0/88 56/05 

ان
کن

ار
د ک

کر
مل

ع
 

 - 8 85 انظباط

1 0/82 25/95 

 احساس مسئولیت

84 0/91 58/6 

جابجایی 

کمتر در 

 شغل

7 0/96 110/7 83 0/93 97/5 

4 0/95 72/5 81 0/83 32/5 

رضایت 

 اقتصادی

5 0/98 231/9 

در خدمت سازمان 

 بودن

81 0/69 13/8 

4 0/9 175/8 11 0/89 66/6 

دفاع از 

 سازمان
3 8 - 18 0/9 81/5 

س
تر

اس
 

روابط بین 

 فردی

1 0/89 46/5 

و تمامی ضرایب معناداری تی  0/4تمامی بارهای عاملی بیشتر از 

هستند. بنابراین نیاز به حذف هیچ کدام از  1/96بیشتر از حد مرزی 

 سواالت در مدل نیست.

1 0/94 104/7 
81 0/93 92/93 

وضعیت 

 سمانیج

88 0/91 71/25 

81 0/92 111/8 

عالقه 

مندی به 

 کار

87 0/85 43/59 

84 0/86 51/7 

 ( مقادیر بار عاملی و ضرایب تی بین سواالت و متغرهای مکنون مرتبه اول7جدول)

 

 

و مقدار ضریب تی بین  2/012مشخص است، مقدار ضریب تی بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان برابر  (7)همانطور که در شکل 

باشد که معنادار بودن این مسیرها و مناسبت مدل ساختاری را می 14/8بوده و  بیشتر از حد مرزی  7/59استرس و عملکرد کارکنان برابر 

 81/1ه مقدار دهد و سدهد. این معیاری است که میزان تاثیر یک یا چند متغیر برون زا را بر روی یک متغیر درون زا را نشان مینشان می

مالحظه  4همانطور که در جدول  در نظر گرفته شده است. به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  43/1و  77/1، 

ی را تایید بوده و با توجه به دسته بندی اعالم شده برازش مدل ساختار 0/418شود  مقدار این معیار برای سازه عملکرد کارکنان برابر می

  کند.می

 85/1، 11/1شدت رابطه بین سازه ها را مشخص می کند .هر چه این معیار بیشتر باشد نشان از شدت باالی تاثیر است. مقادیر  معیار 

طور که در جدول به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک متغیر مکنون بر روی متغیر مکنون دیگر است. همان 75/1و 
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( و میزان استرس  بر عملکرد کارکنان 174/1( مشخص است. میزان تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان تا حدی متوسط)1)

 زا سههای درونکند در مورد تمامی سازهقدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می باشد. معیار (  می43/1قوی)

سازه های   ( مقدار 1.با توجه به جدول )اندرا به عنوان قدرت پیش بینی کم، متوسط و قوی تعیین نموده 75/1و  85/1، 11/1مقدار 

و با توجه به دسته بندی ذکر شده ، نشان از قدرت  می باشد 0/227و 0/4 ، 0/58امنیت شغلی ، استرس و عملکرد کارکنان بترتیب برابر 

 طلوب مدل در خصوص این سازه دارد.پیش بینی م

شود. برای این منظور تنها یک پس از بررسی مدل در دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری به تایید برازش کلی مدل ارائه می 

شده است.  معرفی GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  74/1و  15/1،  18/1وجود دارد و سه مقدار  GOF4معیار بنام 

بدست آمد که با توجه به دسته بندی گفته شده نشان از برازش قوی مدل کلی  35/1معادل  GOFمقدار معیار  7با توجه به جدول 

 تحقیق است.

 

    سازه ها /مسیر
 - 0/58 - امنیت شغلی

 - 0/4 - استرس

 - 0/227 0/418 عملکرد کارکنان

 0/034 - - شغلیامنیت  عملکرد کارکنان

 استرس عملکرد کارکنان 
- - 0/47 

 ( نتایج معیارهای برازش مدل ساختاری و کلی8جدول)

 

-( نشان می1نتایج جدول ) گیری مدل کلی به بررسی فرضیات مطرح شده پرداخته شده است.های ساختاری و اندازهپس از بررسی مدل

 می باشد.  14/8در مدل مقدار تی بیشتر از دهد که برای تمامی مسیرهای موجود 

 

 نتیجه آزمون جهت تاثیر tآماره  میزان تاثیر  مستقیم مسیر فرضیه

H1  تایید شد منفی 7/595 -0/57 عملکرد کارکنان استرس 

H2  تایید شد مثبت 2/012 0/155 عملکرد کارکنان  امنیت شغلی 

 پژوهش یها هیمون فرضنتایج آز (5)جدول 

این مسیر   tبعبارتی چون مقدار آماره  معنادار می باشد. t ،7/595و مقدار آماره  -0/57با ضریب بتای  تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان 

معنادار درصد  15با احتمال  می باشد فرض صفر این قسمت مبنی بر وجود تاثیر استرس بر عملکرد کارکنان  14/8بیشتر از قدر مطلق 

چون مقدار ضریب بتای بین این سازه ها منفی بدست آمده است، می توان نتیجه گرفت که با افزایش یک انحراف استاندارد در  باشد.می

درصد و با  15عبارتی دیگر می توان گفت که با احتمال به انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت. 53/1به اندازه  استرس ، عملکرد کارکنان 

 جه به داده های جمع آوری شده وجود استرس در کارکنان موجب کاهش در عملکرد آنان می شود.تو

این   tبعبارتی چون مقدار آماره  معنادار می باشد. t ،11/1و مقدار آماره  858/1با ضریب بتای  تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان 

درصد  15قسمت مبنی بر وجود تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان با احتمال باشد فرض صفر این می 14/8مسیر بیشتر از قدر مطلق 

دهنده این مطلب است که با افزایش یک انحراف استاندار در امنیت شغلی، ( نشان858/1) ضریب بتای بین این متغیرها معنادار می باشد.

                                                           
6 Goodness Of Fit 
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درصد و با توجه به  15بعبارتی دیگر می توان گفت که با احتمال  افت.انحراف استاندارد افزایش خواهد ی 858/1به اندازه  عملکرد کارکنان 

شود و بالعکس نبود امنیت شغلی موجب داده های جمع آوری شده باال بودن امنیت شغلی در کارکنان موجب افزایش در عملکرد آنان می

 کاهش در عملکرد کارکنان خواهد شد.

با استفاده  سوال در پرسشنامه تحقیق گنجانده شده بود. 3استرس و عملکرد کارکنان جهت سنجش هر کدام از متغیرهای امنیت شغلی، 

 منتقل شد تا تفسیر نتایج بهتر و قابل درک تر باشد. 811تا  1 ه بازهبکردند از فرمول زیر نمراتی که افراد در این متغیرهای کسب می

 811(( * 3مینیمم حالت) –( 75اکسیمم حالت)(  /  م3نمره نهایی=)جمع نمرات افراد منهای مینیمم حالت)

 
 خواهد بود. 3را تیک زده باشد، مجموع آن  8سوال گزینه  3سوال داشتیم و اگر فردی در این  3مینیمم حالت: چون برای هر متغیر 

 خواهد بود. 75مجموع آن را تیک زده باشد،  5سوال گزینه  3سوال داشتیم و اگر فردی در این  3ماکسیمم حالت : چون برای هر متغیر 

کمتر از سطح   -7/49( با مقدار آماره تی 11/1دهد که چون سطح معناداری این آزمون )نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان می

 باشد و با توجه به اینکه حدودمی 51می توان گفت که میانگین نمرات استرس افراد مخالف عدد  (P<0/05)بدست آمده  15/1خطای 

باشد. بعبارتی می 51توان اظهار نظر کرد که میانگین نمرات استرس  کمتر از باال و پایین اختالف میانگین هر دو منفی بدست آمد می

 دیگر میزان استرس افراد در حد پایینی قرار دارد.

کمتر از سطح  1.11قدار آماره تی ( با م11/1دهد که چون سطح معناداری این آزمون )نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان می

باشد و با توجه به اینکه می 51توان گفت که میانگین نمرات امنیت شغلی افراد مخالف عدد می (P<0/05)بدست آمده  15/1خطای 

باشد. می 51از توان اظهار نظر کرد که میانگین نمرات امنیت شغلی  بیشتر حدود باال و پایین اختالف میانگین هر دو مثبت بدست آمد می

 بعبارتی دیگر میزان امنیت شغلی افراد در حد باالیی قرار دارد.

کمتر از سطح  12/34( با مقدار آماره تی 11/1نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان می دهد که چون سطح معناداری این آزمون )

باشد و با توجه به اینکه می 51د کارکنان افراد مخالف عدد توان گفت که میانگین نمرات عملکرمی (P<0/05)بدست آمده  15/1خطای 

می 51توان اظهار نظر کرد که میانگین نمرات عملکرد کارکنان  بیشتر از حدود باال و پایین اختالف میانگین هر دو مثبت بدست آمد می

 باشد. بعبارتی دیگر میزان عملکرد کارکنان افراد در حد باالیی قرار دارد.

 زان استرس افراد کم و میزان عملکرد کارکنان و امنیت شغلی آنان باال است.**** می

 گیری و پیشنهادات پژوهشنتیجه

باشد ای با ارزش میهای اساسی منابع انسانی سازمان که به عنوان سرمایهی استرس از چالشطی پژوهش فعلی بیان شد که مساله

یریگ جهینتکنند های گوناگونی استفاده میی تثبیت امنیت شغلی کارکنان همواره از روشها براشناخته شده است، به این منظور سازمان

در عملکرد  یمنف ریکه وجود استرس تاث کندیم انیب های آماری در این پژوهشهای معادالت ساختاری و بررسیاز بررسی حاصله های

ها به منظور افزایش عملکرد کارکنان خود همواره از تمامی سازمان ارد.عملکرد کارکنان د شیمثبت در افزا ریتاث یشغل تیکارکنان و امن

ها همواره باید با های عوامل موثر در این پژوهش اثبات شده است سازمانگیرند. همناطور که تاثیرهای بهبود دهنده بهره میاستراتژی

 را ضمانت کند.  های مناسب استرس ناشی بر کارکنان را کاسته و امنیت شغلی آنهاوضع روش
گذار بر عملکرد شود عوامل تاثیربا توجه به عوامل دیگری که در عملکرد کارکنان یک سازمان ممکن است تاثیر گذار باشند، پیشنهاد می

گانه موارد دیگر جر شود با تحلیل عاملی به صورت سهکارکنان شناسایی شود و مقدار این تاثیر محاسبه شود، همچنین پیشنهاد می

 استرس و امنیت شغلی مورد بررسی واقع گردد.

 ها قرار گیرد.ی سازمانوری بهینههای سازمانی و به منظور بهرهامید است که پژوهش فعلی گامی موثر در تبیین استراتژی
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 منابع  
 اد به مدیریت ارشد،نقش واسطه ای اعتم اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل : (،8711پیرایی،ص و ارشدی،ن ، )

 .8718تابستان  ،14-31صفحات  ،88شماره  ،4دوره  فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،

فصلنامه  وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان،بررسی میزان استرس شغلی و بهره (،8711حسن زاده،ح و شیربگی،ن و اولی زاده،ه ،)

 .8718تابستان  ،1شماره  ،1سالمت کار ایران،دوره 

رجایی،م ، حقیقی،ح ، دادی پور،س و فالحی،ص ، سلیمی،م ، بروجنی،م ، نادری زاده،م ، علوی،ع ، حسام،ع ، سلیمی،م ، فالحی؛س و 

، 83(، بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان، مجله پزشکی هرمزگان، سال 8711زمانی،م ، )

 .8711ور ، مرداد و شهری7شماره 

بررسی رابطه استرس شغلی و قرسودگی شغلی  با میزان بهره وری در خلبانان،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  (،8711رسولی،ز ، )

 .18بهار  ،873-8،877شماره  پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران،سال دهم،

اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین -سترس زای روانی(، بررسی ارتباط عوامل ا8711خانه شناس،ف ، الهیاری،ت و خلخالی،ح ، )

 .8711، زمستان 7،شماره 8کارکنان بانک، فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران، دوره

 (، بررسی رابطه میان استرس شغلی و توانمند سازی شغلی در8718صمدی،س ، گل محمدی،ع ، احمدیان،م ، رضاپور،ت و پناهی،ه ، )

 .8711بهار  ،73-78صفحات -8، مسلسل 1پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی سراسر کشور، مجله طب نظامی، شماره 

(، ارتباط استرس شغلی با سالمت روان در کارکنان مرد 8717مشتاق عشق،ز ، آقایی نژاد،ع ، پیمان،ا ، امیر خانی،ع و چهره گشا،م ، )

 .14بهار و تابستان  ،71-8،11ستان،مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، دوره دوازدهم،شماره فوریت های پزشکی اوژانس استان گل

(، رابطه استرس شغلی و سابقه ترافیکی با نوبت کاری در رانندگان آژانس های درون شهری یزد،مجله 8717محمدی،ز و حلوانی،غ ، )

 .8714تان ، تابس114-111، 1، شماره 88تحقیقات نظام سالمت، سال 

(، پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های 8717نظری،ف ، سوری،ا و عیدی،ح ،)

 .814-835آن،پژوهش نامه ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال یازدهم،شماره بیست و یکم، ص 

مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان (،بررسی رابطه رفتارهای 8715هاشمی زاده،ه، )

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم، بهار و 

 .54-58، شماره بیست و نهم و سی ام، صفحه 15تابستان 

(، بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل 8711،ش ، هادی زاده طالساز،ز ، شاکری،م و مدرس غروی،م،)نورانی سعد الدین

، 11، هفته چهارم آبان 34در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، دوره شانزدهم، شماره 

 .1-8صفحه 

(، تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سالمت روان : اثر تعدیل کننده سرسختی و 8731و رضایی،م، ) ویسی،م ، عاطف وحید،م

 .31، پاییز و زمستان 7و1حمایت اجتماعی، اندیشه و رفتار، سال ششم،شماره 

االیشکاه،فصلنامه علمی (،استرس شغلی و توانایی کار در کارکنان پ8711صفری،ش ، حبیبی،ا ، دهقان،ح ، مهکی،ب و حسن زاده، ا، )

 .81- 8،صفحه 11تخصصی طب کار،دوره پنجم،شماره سوم،پاییز 

،شماره 8(،بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت مندی شغلی کارکنان،مجله علوم رفتاری،دوره 8714آزاد مرزآبادی،ا و طرخورانی،ح، )
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وجه به نقش (،رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد وظیفه با ت8718گل پرور،م ، جوادیان،ز ، ادیبی،ز ، مصاحبی،ج و احمدی،ا، )
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