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 چکيده

هاي ناشي از استرس بسيار  با توجه به این که در محيط هاي کاري ميزان استرس شغلي و به تبع آن ميزان بيماري مقدمه:

تني در کارکنان یک بين بروز عالئم روان زاهاي شغلي را به عنوان پيش افزایش یافته است، بنا بر این پژوهش حاضر استرس 
 قرار داده است.شرکت در اهواز مورد بررسي 

این مطالعه توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان یک شرکت در اهواز  ها: مواد و روش

نفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه  202در این شرکت مشغول به کار بودند که از ميان آن ها  1392بودند که در سال 
پـاداش، -مقياس عـدم تـوازن تـالشار برده شده در این پژوهش شامل پرسش نامه اعمال منفي، انتخاب شدند. ابزارهاي به ک

تني در خانواده، پرسش نامه عدالت سازماني و پرسش نامه بروز عالئم روان -پرسش نامه محتواي شغل، پرسش نامه تعارض کار
از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون و در  هاي پژوهش محيط غير باليني است. در این پژوهش براي تحليل فرضيه

 شد.بخش اعتباریابي نيز از همبستگي پيرسون و تحليل عوامل تایيدي استفاده 

دار و بين عدم نتایج همبستگي پيرسون نشان داد که بين حمایت و عدالت سازماني رابطه منفي معني  هاي پژوهش: يافته

دار وجود تني رابطه مثبت معني خانواده و اوباشگري با عالئم روان -ار شغلي، تعارض کارپاداش، تعهد افراطي، فش-توازن تالش
کنند و  تني را تبيين ميدرصد از واریانس عالئم روان  41بين  دارد. نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي پيش

 تني در کارکنان بودند.هاي بروز عالئم روان  بينخانواده بهترین پيش -متغيرهاي اوباشگري، تعهد افراطي و تعارض کار

ویژه متغيرهایي که داراي نقش بيشتري با توجه به نتایج متغيرهاي به کار رفته در این پژوهش و به  گيري:بحث و نتيجه 

کارکنان، مورد  هاي شغلي و افزایش سالمتهاي سازماني، جهت کاهش بيماري  گذاري ریزي و سياستبودند باید در برنامه 
 توجه قرار گيرند.
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مقدمه
با رشد اقتصاد جهاني، افزایش رقابت، تغيير روابط بين     

هاي کنوني، زندگي شغلي در  کارکنان و ورود تكنولوژي 
دنياي امروز به شدت تغيير کرده است. از جمله این تغييرات 
مواجه روز افزون کارکنان با استرس در محيط کار است. 

است که اختالل  بيني کرده سازمان بهداشت جهاني پيش 
دومين علت ناتواني  2020هاي وابسته به استرس تا سال  

اند که در  ها به وفور مشخص کرده  پژوهش  .خواهند بود
کشورهاي پيشرفته، بسياري از افراد با سطوح باالي استرس 

شوند. هم چنين شواهد پژوهشي قوي وجود دارند  مواجه مي 
هاي  دهند استرس با تعداد زیادي از بيماري  که نشان مي 

از جمله این بيماري ها  (.1جسماني و رواني مرتبط است)
تني هستند که دامنه آن ها بسيار متنوع  هاي رواناختالل 

است مانند: سردرد تنشي، کمر درد، گردن درد، پشت درد، 
گاستریت، زخم معده و اثناء عشر، آسم، بيماري هاي قلبي و 

هم چنين مشخص شده عروقي، ميگرن، مياستني گراو و.... 
است سالمتي ضعيف با کاهش عملكرد شغلي و بازنشستگي  

(. سازمان بهداشت جهاني در 2نگام ارتباط قوي دارد)زوده
گزارش داد که ميزان اختالالت ذهني در  2000ال س

ترین اختالالت   درصد است و شایع 7کارگران صنعتي 
درصد(،  11هاي قلبي) وابسته به استرس عبارتند از: بيماري 

درصد( و اختالالت  40اختالالت اسكلتي و عضالني)
تني در کارگران   يوع اختالالت رواندرصد(. ش 7تنفسي)

بدین صورت که اختالالت  2002صنعتي هندي در سال 
 3/2درصد، اختالالت گوارشي  4/19وابسته به گردش خون 

درصد و اختالالت رواني  8/1هاي تنفسي   درصد، بيماري
بنا بر این به علت شيوع باالي  (.3درصد بود) 1/1عصبي 

هش در این زمينه نياز به ها و کمبود پژواین اختالل 
تني و عوامل شغلي موثر پژوهش در زمينه مشكالت روان 

 شود.بر آن احساس مي 
(. به 4ها، مدل استرس تبادلي است)  پایه نظري پژوهش    

زاها و مشكالت جاي وجود یک رابطه مستقيم بين استرس 
کند که   ذهني)یعني پيامدهاي استرس( این مدل ادعا مي

شناختي بين آن ها وجود دارد: ارزیابي و مقابله. یک حالت 
زاهاي محيط کار توسط افراد مورد ارزیابي قرار مي  استرس

گيرند، هم در ارزیابي اوليه و هم در ارزیابي ثانویه. طي  
ارزیابي نخستين افراد یک محرك را به عنوان محرکي 

ارتباط با بهزیستي  منفي یا محرکي مثبت و یا محرکي بي 
کنند. شناسایي یک محرك به عنوان   بندي مي د طبقه خو

هاي ناخوشایند یا ناراحتي  محرك منفي اغلب با هيجان 
  تر و  کلي همراه است. ارزیابي ثانویه شامل تحليل جزئي 

اي است. اگر منابع کافي در  ایجاد راهبردهاي مقابله 
اي نامناسب انتخاب   دسترس نباشد و یا راهبردهاي مقابله

تواند منجر به واکنش   وند؛ مواجه مداوم با فشارزاها ميش
مدت مانند: تغييرات فيزیولوژیک)افزایش ضربان  هاي کوتاه 

ها(، کاهش عملكرد،  قلب، فشارخون و ميزان هورمون 
پذیري گردد،. اگر استرس هم   ناکامي، خشم و تحریک

هاي  هاي زماني طوالني ادامه یابد واکنش   چنان طي دوره
مدت مواجه با   هاي بلند  مدت تبدیل به واکنش  وتاهک

تني، اضطراب، مشكالت   استرس مانند: مشكالت روان
 (.4گردد) فيزیكي، افسردگي و غيبت مي 

طبق نتایج پژوهش هاي انجام گرفته عالئم فيزیكي     
شناختي شایع هستند و   هاي روان  نامعين، مانند نارحتي

هاي   کنندگان مراقبت  بخش مهمي از وظایف فراهم
(. این عالئم هم چنين در 5دهند) بهداشتي را تشكيل مي 

هاي شغل نقش مهمي ایفا مي  هاي مرتبط با بيماري  بت يغ
هاي این  بيني کننده  بردن به پيش  (. بنا بر این پي 1کنند) 

در این  هاي شغلي داراي اهميت است. عالئم در موقعيت 
هاي زیادي را براي عالئم روان  بينها پيش راستا پژوهش 

اند، ولي در  تني در نتيجه مواجه با استرس شغلي ذکر کرده
مدل ها بر روي متغيرهاي دو مدل این ميان پژوهش 

 پاداش-حمایت و مدل عدم توازن تالش-کنترل-تقاضا
  حمایت ادعا مي-کنترل-. مدل تقاضااند بسيار تاکيد کرده

ات به هم پيوسته تقاضاي شغلي کند که فشار شغلي از تاثير
زیاد و کنترل شغلي کم ایجاد شود، در حالي که حمایت 
اجتماعي در تعامل بين تقاضاي شغلي و کنترل، نقش 

کند. بدترین شرایط، که ترکيبي است از   ميانجي را بازي مي
فشار شغلي و فقدان حمایت اجتماعي است و فشار مضاعف 

-بل مدل عدم توازن تالش(. در طرف مقا7شود) ناميده مي 
پاداش به صورت ضمني بر روي عدم تقابل در تعامالت 

کند)یعني هزینه زیاد و سود کم در شغل(  اجتماعي تاکيد مي 
گردد.   که به عنوان حالتي از آشفتگي هيجاني تعریف مي

که نشانه را عالوه بر این، این مدل تالش ذهني زیادي 
تعهد افراطي ناميده مي کردن است، دربر دارد که  مقابله 

(. در 8کند) تر مي  شود و تجربه استرس در شغل را وخيم  
این زمينه محققان در پژوهشي دریافتند که در مردان 
تقاضاي شغلي، کنترل شغلي، پاداش و تعهد افراطي و در 
زنان پاداش به تنهایي بهتر از سایر متغيرها سالمت فيزیكي 

شود شرایطي که  ن فرض مي کنند. چني  پایين را تبيين مي
است به برانگيختگي  توسط این دو مدل توضيح داده شده 

    دستگاه عصبي خودمختار و پاسخ غدد درون ریز منجر مي 
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هاي وابسته به   شود، که این عوامل نيز به ایجاد بيماري
 (.9کنند)  استرس کمک مي

 تني داراي نقشمتغير دیگري که در ایجاد عالئم روان     
زاهاي شغلي تاثير   خانواده است. استرس-است تعارض کار

سازند که فشار  ویژه زماني آشكار مي  خود را بر سالمتي به 
نوردد و به بخش  شغلي مرزهاي زندگي کاري را در مي 

هاي مختلف  شود و بدین وسيله جنبه   غيرکاري وارد مي
. (10)دهد  تاثير قرار مي اي منفي تحت  زندگي را به گونه 

خانواده و سالمتي فيزیكي و -رابطه منفي بين تعارض کار
(. 11است) ها یافت شده  رواني در تعداد زیادي از پژوهش 

است که تعارض  مثالً در یک مطالعه طولي نشان داده شده
خانواده، افسردگي، سالمت فيزیكي و پرتنشي را تحت -کار

 (. 12دهد)  تاثير قرار مي

زماني که اخيراً ارتباط آن با از جمله متغيرهاي سا
پيامدهاي فيزیولوژیک در کارکنان مورد توجه قرار گرفته 
است عدالت سازماني و اوباشگري هستند. کارکنان بزرگ 

شان یرا در شغل ها ي خودداريب يهاسال اکثر ساعت 
شغلي یک فرد در  يت زندگيفين کیکنند. بنا بر ا يم يسپر

تاثير زیادي است. عدالت بهزیستي و سالمتي او داراي 
سازماني به ادراك افراد در مورد رفتار عادالنه با آن ها در 

توان آن را جزئي از عدالت محيط کار اشاره دارد و مي 
اجتماعي به حساب آورد. کارکنان هميشه وجود عدالت در 

ده یا يط کاريک محي یهاي ژگیاز و يكیکار را به عنوان 
سال گذشته است که  5 يا فقط طرند، اميگي آل در نظر م

سالمت کارکنان مورد توجه قرار  ير عدالت در کار بر رويتاث
فقط دو مقاله  2000(. اگر چه تا قبل از سال 13گرفته است)

کارکنان  ين عدالت در کار و سالمتيرابطه ب يبه بررس
ست و هشت مقاله در يب 2007تا  2001پرداخته اند، اما از 
محققان به عنوان مثال  (.14)ده استيرساین زمينه به چاپ 

عدالت تبادلي پایين در شغل با افزایش اند که نشان داده 
(. محققان دیگري نيز 15احتمال انسداد شرائين مرتبط است)

به بررسي رابطه بين عدالت سازماني و ابتالء به بيماري 
ن ها نيز نتایج مشابهي را به دست آهاي قلبي پرداختند و 

 . (11آوردند)
دهد که  ها، اوباشگري زماني رخ ميطبق اکثر تعریف     

ماه(  1فردي به طور مداوم براي یک مدت طوالني)معموالً 
از طرف یک یا چند تن دیگر با اعمال و رفتارهاي منفي 
مواجه شود و به دالیل مختلفي قادر به دفاع از خود در 

ن ممكن (. قرباني اوباشگري شد17مقابل این اعمال نباشد)
است پيامدهاي روان شناختي و فيزیولوژیک شدیدي بر 
 روي قرباني داشته باشد. تاثيرات منفي قرباني قلدري شدن 

ممكن است که رفتار فرد هدف را نيز تغيير دهد که مي 
تواند به صورت هایي مانند افزایش غيبت هاي ناشي از 

(. نتایج یک پژوهش نشان داد که 18بيماري ظاهر گردد)
وباشگري رابطه مثبت و معني داري با عالئم فيزیكي دارد و ا

گري عاطفه منفي به عالئم فيزیكي منجر  قلدري با ميانجي
 (.19شود) مي

تني و بررسي پيشينه پژوهشي در زمينه عالئم روان     
دهد که هاي فيزیكي ناشي از استرس نشان مي  بيماري

تاکنون مطالعات زیادي در این زمينه انجام گرفته است. اما 
هاي صورت گرفته در این زمينه به دو مدل اکثر پژوهش 

حمایت و مدل -کنترل-خاص محدود شده اند)مدل تقاضا
پاداش( و این در حالي است که پژوهش -عدم توازن تالش

ه ها از نقش دیگر عوامل سازماني در ميزان استرس تجرب
-شده توسط کارکنان و ایجاد عالئم فيزیكي حمایت کرده 

اند. اما پژوهشي یافت نشد که این عوامل را با یكدیگر 
هاي انجام شده در این زمينه  تلفيق کرده باشد و پژوهش

تنها به بررسي نقش تعداد معدودي از این عوامل بسنده 
 اند و سهم اختصاصي هر کدام از متغيرهاي ذکر شده کرده

در ایجاد عالئم روان تني در کارکنان نامشخص است. بنا بر 
این در این تحقيق به دنبال آن هستيم که آیا تلفيق 

پاداش، تعهد افراطي، فشار -متغيرهاي عدم توازن تالش
خانواده، اوباشگري، عدالت -شغلي، حمایت، تعارض کار

سازماني)توزیعي، رویه اي، اطالعاتي، بين فردي( در یک 
تني  توانند بروز عالئم روانبه صورت هم زمان مي  پژوهش

 بيني کنند؟در کارکنان را پيش 

 هامواد و روش 
طرح پژوهش در این مطالعه، توصـيفي)غير آزمایشـي(   

جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر     از نوع طرح همبستگي است. 
شامل کليه کارکنان شاغل در پاالیشگاه گاز بيدبلند بودند کـه  

از اشتغال آن ها در این سازمان گذشته بـود و  حداقل دو سال 
در شرکت مشغول بـه کـار    1392در اردیبهشت و خرداد سال 

بودند. علت در نظر گرفتن دو سال این است کـه در پـژوهش   
حاضر به بررسي متغيرهایي در حيطـه شـغل و سـازمان و بـا     

است؛ که هدف بررسي تاثير آن ها بر روي افراد پرداخته شده 
ین تاثيرپذیري این است که زمان کافي از آغاز به کـار  الزمه ا

 202فرد در سازمان مربوطه گذشته باشد. از ميان افراد جامعه 
گيري تصادفي ساده و با استفاده از جـدول  نفر به روش نمونه 

 202از کرجسي و مورگان به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.     
نان مـرد و  نفر از آ 181پرسنلي که در پژوهش شرکت کردند، 

نفـر نيـز زن بودنـد. ميـانگين سـن شـرکت کننـدگان در         11
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  ســال بــود.  44/9و انحــراف معيــار آن نيــز  17/40پــژوهش 
ميانگين و انحراف معيار سابقه خدمت شرکت کنندگان نيز به 

 سال بود.  54/9و  20/11ترتيب برابر با 
پرسش نامه  1در این پژوهش به منظور سنجش متغيرها از 

 است: دهي به شرح زیر استفاده شدهخودگزارش 
در این پژوهش نيز براي  پرسش نامه اعمال منفي:

پرسش نامه گيري رفتارهاي قلدارانه در محيط کار از  اندازه
نسخه اصلي این  .(20)استاستفاده شده اعمال منفي 

مي است. در این پژوهش از فرم کوتاه آیت 22پرسش نامه 
(. 21آیتمي است استفاده شده است) 9این پرسش نامه که 

روایي پرسش نامه با استفاده از روش تحليل عامل تایيدي و 
هم چنين از طریق همبسته کردن نمرات این پرسش نامه با 

جسماني -هاي روانيمتغيرهایي مانند تعارض نقش، و نشانه 
پایایي این س مورد تایيد قرار گرفته است. وابسته به استر

 گزارش شده 91/0ابزار نيز به روش آلفاي کرونباخ 
در این پژوهش، روایي پرسش نامه اعمال منفي، (. 22است)

با استفاده از روش تحليل عامل تایيدي، بررسي و مورد تایيد 
 روشبا یي پرسش نامه ایپا زانيم هم چنينقرار گرفت. 

 براون-رمنياسپ فيتنص، و با روش 89/0خ کرونبا يآلفا
 بخش است.، به دست آمد که کامالً رضایت 87/0

در این پـاداش: -مقياس عـدم تـوازن تـالش
پاداش و تعهد -پژوهش براي سنجش عدم توازن تالش

پاداش استفاده شده  -افراطي از مقياس عدم توازن تالش
ماده اول  5ماده است.  22(. این پرسش نامه داراي 23است)

آن سطح تالش و کوشش فرد را در انجام وظایف شغلي 
ز هاي دریافتي فرد اماده آن نيز پاداش  11گيرد. اندازه مي 

قبيل)احترام، تایيد، ارتقاء شغلي و امنيت شغلي( را اندازه 
ماده دیگر این پرسش نامه هم تعهد  1کند و  گيري مي

سنجد. در این پرسش نامه براي به افراطي در فرد را مي 
دست آوردن نسبت تالش به پاداش براي هر فرد از فرمول 

 زیر استفاده مي شود:

 
 

   
  

   e  ،سطح تالش و کوشش فردr  هاي دریافتي فرد پاداش
یک ضریب تصحيح ثابت است که براي اختالف بين  Cو 

 هاي مربوط به تالش و پاداش به کار برده ميتعداد ماده 
 است.  45/0شود. مقدار این ضریب برابر با 

و  88/0 ، پاداش83/0آلفاي کرونباخ براي بعد تالش    
است. هم چنين از طریق ارش شده گز 93/0تعهد افراطي 

همبسته کردن نمرات این مقياس با متغيرهایي مانند 
اضطراب، افسردگي و خشنودي شغلي، اعتبار همگرا و 

در این (. 24واگراي این ابزار مورد تایيد قرار گرفته است)

پاداش، با -پژوهش، روایي پرسش نامه عدم توازن تالش
دي، بررسي و مورد تایيد استفاده از روش تحليل عامل تایي

 روشبا یي پرسش نامه ایپا زانيم هم چنينقرار گرفت. 
براي سه بعد تالش، پاداش و تعهد افراطي  کرونباخ يآلفا

 -رمنياسپ فيتنصو با روش  75/0و  71/0، 71/0 به ترتيب
به دست آمد که کامالً رضایت  71/0و  18/0، 74/0  براون

 بخش است.
براي سنجش فشار شغلي پرسش نامه محتواي شغل: 

(. 7است)و حمایت از پرسش نامه محتوي شغل استفاده شده 
ماده  22ماده و فرم کوتاه آن  49فرم بلند این پرسش نامه 

 9گيري)دارد که داراي سه خرده مقياس دامنه تصميم 
ماده( است.  8ماده( و حمایت) 5ماده(، تقاضاهاي شغلي)

هاي ابزار  با استفاده از دستورالعمل سازندهفشار شغلي 
هاي زیرمقياس محققان پایایي (. 7محاسبه گردیده است)

، 15/0گيري  این پرسش نامه را به صورت دامنه تصميم
گزارش کردند. هم  71/0، حمایت 11/0تقاضاهاي شغلي 

چنين اعتبار این پرسش نامه نيز با استفاده از روش تحليل 
در این پژوهش، (. 25است)عاملي مورد تایيد قرار گرفته 

تحليل روایي پرسش نامه محتواي شغل، با استفاده از روش 
 هم چنينفت. ، بررسي و مورد تایيد قرار گرعامل تایيدي

براي سه  کرونباخ يآلفا روشبا یي پرسش نامه ایپا زانيم
به تقاضاهاي شغلي و حمایت ، گيري دامنه تصميمبعد 

 -رمنياسپ فيتنصو با روش  91/0و  12/0، 74/0 ترتيب
-به دست آمد که کامالً رضایت  82/0و  17/0، 73/0 براون

 بخش است.
این پرسش نامه خانواده: -پرسش نامه تعارضات کار

اي از کامالً درجه  5ماده است که در طيف ليكرتي  9داراي 
شود. شواهد گذاري مي مخالفم تا  کامالً موافقم نمره 

مربوط به اعتبار سازه این پرسش نامه توسط محققان به 
وسيله تحليل عاملي تایيدي و روابط ساده و چندگانه ارائه 

گزارش شده  81/0زار است. هم چنين پایایي این اب شده
(. در این پژوهش جهت تعيين روایي این پرسش 21است)

نامه از یک سوال کلي استفاده شد که ضریب اعتبار به 
هم چنين در ( بود. P≤0.0001)21/0دست آمده برابر با 

این پژوهش، روایي این پرسش نامه با استفاده از روش 
هم گرفت. ، بررسي و مورد تایيد قرار تحليل عامل تایيدي

کرونباخ  يآلفا روشبا یي پرسش نامه ایپا زانيم چنين
به دست  79/0  براون -رمنياسپ فيتنصو با روش  82/0

 بخش است.آمد که کامالً رضایت 

پرسـش نامـه    پرسش نامه عدالت سـازماني ادراك شـده:     
ماده است. ساختار عاملي این ابزار  20عدالت سازماني داراي 
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د   هـاي  با استفاده از روش تحليل عامل تایيدي در موقعيـت  
هـا  دانشگاهي و صنعتي بررسي شـده و بـرازش آن بـا داده    

(. همبستگي بين نمرات ایـن  27مورد تایيد قرار گرفته است)
و با  -40/0پاداش -پرسش نامه با مقياس عدم توازن تالش

گزارش شده اسـت و اعتبـاره سـازه     -39/0خشنودي شغلي 
(. در پژوهش حاضر 28این ابزار مورد تایيد قرار گرفته است)

نيز با استفاده از روش تحليـل عامـل تایيـدي، روایـي ایـن      
پرسش نامه مورد بررسي و تایيـد قـرار گرفـت. هـم چنـين      

-ميزان پایایي با روش آلفاي کرونبـاخ و تنصـيف اسـپيرمن   
 به دست آمد. 81/0و  91/0براون به ترتيب 

این  تني در محيط غيرباليني:عالئم روان پرسش نامه    
دهي است و شدت عالئم  پرسش نامه از نوع خودگزارش

کند و  گيري ميتني تجربه شده توسط فرد را اندازه روان 
ماده است. پایایي دروني این پرسش نامه در  20داراي 

 93/0تا  7/0مطالعات مختلف و با نمونه هاي مختلف بين 
است؛ هم چنين اعتبار همگراي و اعتبار گزارش شده 

(. 29واگراي این پرسش نامه نيز مورد تایيد قرار گرفته است)

در این پژوهش جهت تعيين روایي این پرسش نامه از یک 
سوال کلي استفاده شد که ضریب اعتبار به دست آمده برابر 

( بود. عالوه بر این، روایي پرسش P≤0.0001) 41/0با 
تني در محيط غيرباليني، با استفاده از روش ان نامه عالئم رو

تحليل عامل تایيدي نيز، مورد بررسي و تایيد قرار گرفت. 
 يآلفا روشبا یي این پرسش نامه ایپا زانيم هم چنين

به  87/0 براون -رمنياسپ فيتنصو با روش  92/0 کرونباخ
 بخش است.دست آمد که کامالً رضایت 

هاي پژوهش از  يل فرضيهدر این پژوهش براي تحل   
روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به روش 
سلسله مراتبي و در بخش اعتباریابي نيز از همبستگي 

 شده است. پيرسون و تحليل عوامل تایيدي استفاده
 

 يافته هاي پژوهش

هاي پژوهش در جداول  نتایج مربوط به تحليل داده
 آمده است.  2و  1شماره 

 
 .. ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش1جدول شماره 

 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معيار ميانگين متغيرها

        1 81/15 70/42 تني عالئم روان

-عدم تعادل تالش

 پاداش

02/1 41/0 **314/0 1       

      1 451/0** 393/0** 32/4 00/18 تعهد افراطي

     1 079/0 272/0** 151/0* 19/0 15/1 فشار شغلي

    1 -480/0** -273/0** -498/0** -251/0** 80/4 38/22 حمايت

   1 -147/0* 175/0* 307/0** 372/0** 372/0** 30/7 49/27 خانواده-تعارض کار

  1 214/0** -245/0** 239/0** 383/0** 423/0** 583/0** 72/5 77/13 اوباشگري

 1 -253/0** -303/0** 115/0** -423/0** -342/0** -579/0** -251/0** 11/14 79/14 عدالت سازماني

* P≤0.05, **P≤0.01 

 
 شود، مي مشاهده 1 شماره جدول در که گونه همان

 سطح در مالك متغير با بين پيش متغيرهاي همه رابطه
0001 ≥P با شغلي فشار رابطه جزء به باشد مي معنادار 

   جدول. است معنادار P≤0005 سطح در که مالك متغير
 و بين پيش متغيرهاي بين چندگانه همبستگي 2  شماره
.دهد مي نشان مراتبي سلسله روش با را تني روان عالئم
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 تني روان عالئم با بين پيش متغيرهاي رابطه به مربوط مراتبي سلسله رگرسيون تحليل نتايج .2 شماره جدول      

 MR RS FP شاخص آماري
 

 (aمقدار ثابت ) 

   7 1 5 4 3 2 1    بينمتغيرهاي پيش

 113/98 339/0 583/0 اوباشگري
000/0 

111/1 
583/0 
933/9 
000/0 

      B 

β 

t 

P 

524/20 

 870/51 373/0 111/0 تعهد افراطي
000/0 

400/1 
501/0 
111/8 
000/0 

727/0 
199/0 
209/3 
002/0 

     B 
β 

t 

P 

335/10 

 771/43 409/0 139/0 خانواده-تعارض کار
000/0 

305/1 
472/0 
701/7 
000/0 

199/0 
321/0 
348/5 
011/0 

435/0 
201/0 
371/3 
001/0 

    B 

β 

t 

P 

885/2 

 791/32 410/0 140/0 پاداش-عدم تعادل تالش
000/0 

278/1 
412/0 
243/7 
000/0 

510/0 
140/0 
140/2 
034/0 

419/0 
193/0 
175/3 
002/0 

432/1 
038/0 
510/0 
571/0 

   B 

β 

t 

P 

938/2 

 113/21 410/0 140/0 عدالت سازماني
000/0 

279/1 
413/0 
229/7 
000/0 

505/0 
138/0 
103/2 
037/0 

415/0 
192/0 
119/3 
002/0 

113/1 
029/0 
383/0 
702/0 

018/0- 
011/0- 
234/0- 
815/0 

  B 

β 

t 

P 

587/4 

 010/22 414/0 143/0 حمایت
000/0 

211/1 
485/0 
148/7 
000/0 

501/0 
137/0 
087/2 
038/0 

435/0 
201/0 
241/3 
001/0 

595/0 
011/0 
203/0 
840/0 

038/0 
035/0 
423/0 
173/0 

287/0- 
087/0- 
137/1- 
257/0 

 B 

β 

t 

P 

117/7 

 904/18 411/0 145/0 فشار شغلي
000/0 

288/1 
411/0 
119/7 
000/0 

473/0 
129/0 
941/1 
050/0 

444/0 
205/0 
292/3 
001/0 

508/0 
013/0 
172/0 
813/0 

027/0 
025/0 
302/0 
713/0 

347/0- 
101/0- 
309/1- 
192/0 

107/4- 
050/0- 
754/0- 
452/0 

B 

β 

t 

P 

548/11 

 
 خطي ترکيب که دهد مي نشان 2 شماره جدول اطالعات   

 همبستگي شغلي انگيزش با بين پيش متغيرهاي
 تعيين ضریب و دارد( MR=0.645, P<0.01)چندگانه

 معني P<0.01 سطح در که باشد مي RS=0.416 برابر
     عالئم واریانس از درصد 41 خطي ترکيب این. است دار

 این سطر آخرین مالحظه با. کند مي تبيين را تني روان
 بين پيش متغيرهاي بين از که دریافت توان مي  جدول

 ,P<0.05)افراطي تعهد ،(P<0.01, β=0.466)اوباشگري

β=0.129)، خانواده-کار تعارض(P<0.01, β=0.205 )
 .اند  داشته تني روان عالئم بيني پيش در موثري نقش

 گيري نتيجهبحث و 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي ارتباط برخي از مهم    

ترین استرس زاهاي شغلي با بروز عالئم روان تني در 
هاي تحقيق تایيد شدند و همه کارکنان بوده است. فرضيه

   هاي مناسبي براي بروز عالئم بين متغيرهاي تحقيق، پيش 

تني در کارکنان بودند. متغيرهاي اوباشگري، تعهد  روان
هاي بروز  بين خانواده بهترین پيش-افراطي و تعارض کار

 تني در کارکنان بودند.عالئم روان 
هاي  نتایج مربوط به قلدري در این پژوهش با پژوهش

(. در حيطه سازماني قلدري به 22،19قبلي هم خواني دارد)
هاي بيماري وابسته به شغل در نظر  عنوان یكي از علت

اند که قلدري داراي  شود. تحقيقات نشان دادهگرفته مي 
هاي شدید نسبت به  تاثيرات نامطلوبي است که به واکنش

ها  (. اگر چه اکثر پژوهش30شود)استرس شغلي منجر مي 
بر اختالل استرس پس از سانحه به عنوان پيامد قلدري 

این اعتقاد در بين محققان وجود دارد که اند اما  توجه کرده
مدت و زودگذر نسبت به این اختالل تنها یک واکنش کوتاه 

هاي دیرپاتري نيز وجود دارند و چه  قلدري است و واکنش
هاي دیرپاتر  تني بخشي از این واکنشبسا که عالئم روان 

 (.22باشد)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 11

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1738-fa.html


 94 اردیبهشت، اول شماره ،و سوم ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله

15 
 

 روانپاداش با بروز عالئم -ارتباط مدل عدم توازن تالش   
عدم توازن (. 31،9هاي قبلي هم خواني دارد) تني با پژوهش

پاداش بر این فرض استوار است که تبادل دوطرفه -تالش
زیر بناي همه تعامالت در زندگي اجتماعي است و اگر این 

زا به تبادالت از حالت توازن خارج شود، شرایطي استرس 
ل ادراك آید. در کار، این تبادل دو طرفه شام وجود مي

توازن ميان تالش صرف شده در انجام تقاضاي رواني و 
فيزیكي و پاداش نيز به صورت حقوق و عزت و امنيت 
شغلي است. اگر فردي در سازمان شرایطي را تجربه کند که 

است، تالش زیادي صرف کرده و پاداش کمي دریافت کرده 
کند در یک محيط  نتيجه آن این است که فرد احساس مي

تواند خستگي، فرسودگي رزا مشغول به کار است که مي فشا
و اختالالت جسماني را موجب گردد. افرادي که داراي 
ویژگي تعهد افراطي هستند، به خاطر تمایلشان به عزت و 

کنند که  هاي شغلي اغراق ميبرانگيختگي، در تالش 
نتيجه این امر افزایش اختالف بين تالش و پاداش است که 

شود این افراد استرس بيشتري را  باعث مي همين امر
تجربه کنند. گفته شده است که تعهد افراطي اثرات منفي 

(. نشان داده 23کند) ناشي از فرسودگي عاطفي را تشدید مي
درصد واریانس فرسودگي را  27شده است که تعهد افراطي 

کند و افرادي که از فرسودگي عاطفي و خستگي تبيين مي 
ند متعاقباً دچار فرسودگي بدني و سالمتي بررنج مي 

(. هم چنين نشان داده شده 32شوند)جسماني پایين نيز مي 
پاداش و سالمت جسماني -است که بين عدم تعادل تالش

(. 31پایين و نشانه هاي سایكوسوماتيک رابطه وجود دارد)
این امر احساس درماندگي، عدم کارایي در شغل و ایجاد 

نسبت به خود، شغل، سازمان و به طور  هاي منفينگرش 
 کلي نسبت به زندگي را در پي دارد و در نهایت باعث مي

شود که این افراد احساس پایين بودن پيشرفت و ترقي 
 شخصي را تجربه کنند.

تني در ارتباط خانواده نيز با بروز عالئم روان -تعارض کار   
(. 33،10ن است)هاي قبلي هم خوابود که این یافته با یافته 

هاي ها و بخش  کار راهه و خانواده از مهم ترین زمينه
زندگي بزرگساالن است و انتظارات نقش در این دو بخش 
ناهماهنگ و ناسازگار است و مشارکت و فعاليت در هر دو 

این  (.34ناحيه سبب تعارض و استرس در افراد مي شود)
 تعارض گویاي ناهم خواني و تضاد بين الزامات و خواسته
هاي دو نقش متفاوت است و لذا تعارض به هر شكلي که 

آن چه که مسلم باشد منجر به استرس براي فرد خواهد شد. 
است این است که عدم تعادل بين انتظارات مختلف در 
حيطه کار و خانواده غالباً منجر به ایجاد تعارض براي 

شود که نتيجه آن افزایش استرس در فرد است  ارکنان ميک
خانواده از عوامل مهم و -شود که تعارض کار و باعث مي

 اثر بخش بر سالمت کارکنان باشد.
نتایج پژوهش هم چنين حاکي از وجود رابطه بين ادراك    

تني بود که این یافته نيز عدالت سازماني و بروز عالئم روان 
(. ادارك وجود عدالت 35قبلي هم خوان است)با یافته هاي 

گردد و هاي ناشي از فشار رواني مي مانع بسياري از بيماري 
هاي عدالتي در محيط کار باعث بيماري برعكس ادراك بي 

(. افرادي که ادراك آن ها 35گردد)ناشي از فشار رواني مي 
عدالتي در محيط کار باشد، ناراضي مي  حاکي از وجود بي

دهند که احساس عدالت را به  شوند و رفتارهایي انجام مي 
(. اما این نوع مقابله هميشه موثر نيست و 31آن ها برگرداند)

عدالتي افزایش واکنش بسياري از افراد در نتيجه ادراك بي 
فشارهاي رواني و استرس شغلي است که در نتيجه استرس 

از استرس  هاي ناشي وارد شده بعضي از افراد به بيماري
 گردند.تني مبتال مي هاي روان  مانند بيماري

حمایت  -کنترل-هاي پژوهش در زمينه مدل تقاضایافته    
هاي (. ویژگي 38،37هاي قبلي هم خوان است) با یافته

توانند در سطح شغل به عنوان یكي از منابع استرس مي 
داشته تني افراد نقش مهمي هاي روان اضطراب و شكایت 

اند که محدودیت در  ها نشان داده باشند. پژوهش
(. 39مسئوليت)کنترل کم( با تنش شغلي رابطه مثبت دارد)

استقالل بيشتر و پيچيدگي کمتر در کار با اضطراب و 
شكایت کمتر رابطه دارد و بر عكس استقالل کمتر و 

هاي بيشتر رابطه پيچيدگي در شغل با اضطراب و شكایت 
توان استدالل کرد که جهت تبيين این مسئله مي دارد. در 
هاي شغل به عنوان یک منبع لذت)باال بودن کنترل ویژگي 

تواند باعث کاهش استرس شغلي شده و پيچيدگي کم( مي 
و در فرد احساس شایستگي ایجاد کند، و از سوي دیگر 
پایين بودن کنترل و پيچيدگي باال باعث افزایش استرس و 

 (. 40شود) ود در فرد ميکاهش حرمت خ
تني باید  در تبيين رابطه بين حمایت و بروز عالئم روان   

-1گفت که حمایت اجتماعي داراي سه کارکرد مهم است: 
-3کارکرد جلوگيري از استرس، -2کارکرد حفظ سالمتي، 
گير. کارکرد حفظ سالمتي منعكس  کارکرد حائل یا ضربه

ت بر روي بهزیستي دارد و تاثير مثبتي است که حمای کننده
نياز فرد به پيوستگي  دهد که حمایت تامين کنندهنشان مي 

با دیگران است و اعتماد به نفس و خودکارآمدي را بهبود 
(. کارکرد جلوگيري از استرس تاثير منفي 41مي بخشد)

دهد. در زاها را نشان مي حمایت اجتماعي بر روي استرس 
 فشارهاي محيطي ایجاد کننده این کارکرد حمایت اجتماعي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 11

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1738-fa.html


 محمد بابا میري و همکاران ... روان عالئم بروز هاي بین پیش عنوان به شغلی استرس زاي عوامل

 

 42 

دهد و در این زمينه شواهدي وجود  استرس را کاهش مي
تواند سطح دهند حمایت اجتماعي مي دارد که نشان مي 

هاي کاري و خانوادگي کاهش دهد. استرس را در محيط 
نقش  گير استرس منعكس کننده کاکرد حائل یا ضربه

استرس و سالمتي است. بين  حمایت بر رابطه کنندهتعدیل 
گير استرس از فرد در برابر پيامدهاي شدید نقش ضربه 

شود که  (. چنين فرض مي42کند)استرس محافظت مي 
 تاثيرات مثبت حمایت اجتماعي هم ناشي از این است که 

کساني که از یک شبكه حمایتي نيرومند برخوردارند،    
تند و هم این تري نيز هسمعموالً داراي سبک زندگي سالم 

بار استرس مانند که حمایت اجتماعي در برابر اثرات زیان 
کند. بنا بر این کساني که از شبكه یک سپر عمل مي 

حمایتي در محيط کار برخوردار هستند به دالیل ذکر شده 
تني را  کمتر احتمال دارد که در نتيجه استرس، عالئم روان

 نشان بدهند.

مدل پژوهش مورد تایيد قرار  همان گونه که بيان شد   
توان  گرفت. به بيان دیگر از روي متغيرهاي پژوهش مي

بيني ها و عالئم روان تني را در کارکنان پيش بروز بيماري 
متغيرهاي اوباشگري، تعهد افراطي کرد و در این زمينه نقش 

خانواده از سایر متغيرها برجسته تر بود. بنا بر -و تعارض کار
ویژه  اي به کار رفته در این پژوهش و بهاین متغيره

-متغيرهایي که داراي نقش بيشتري بودند باید در برنامه 

 هاي سازماني، جهت کاهش بيماري گذاري ریزي و سياست
هاي شغلي و افزایش سالمت کارکنان، مورد توجه قرار 

 گيرند.

 سپاسگزاري
تمامي کساني که ما را در انجام این بدین وسيله از    

گردد. پژوهش یاري نمودند تشكر و قدرداني مي
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Abstract 

 

Introduction: With respect to increase of 

job stress and disease that arise from stress 

in work environments, purpose of this study 

was investigated job stressors as predictors 

of psychosomatic symptoms at staff of a 

company in Ahwaz. 

Materials & methods: The research method 

of this study was descriptive-correlational 

kind. Statistical population comprised of all 

personnel of a company in Ahwaz who 

worked at 1392. The sample consisted of 

202employees, who were selected by 

simple random sampling method. The 

instruments that apply at this study consist 

of: negative act, effort-reward imbalance, 

job content, work-family conflict, 

organizational justice, psychosomatic 

symptoms in nonclinical context 

questionnaires. In order to analyze research 

hypothesis, regression analysis and Pearson 

correlation, and to validity analysis, 

Pearson correlation and confirmatory factor 

analysis were used. 

Findings: Results of Pearson correlation 

indicated that support and organizational 

justice had a significant negative 

relationship with psychosomatic symptoms 

and effort-reward imbalance, 

overcommitment, job strain, work-family 

conflict and bullying had a significant 

positive relationship with psychosomatic 

symptoms. Results of regression analysis 

indicated that predictive variables were able 

to predict 0/41% of psychosomatic 

symptoms variance and workplace bullying; 

over commitment and work-family conflict 

were the best predictors of psychosomatic 

symptoms at staff. 

Discussion & Conclusion: With respect to 

the results, variables that apply at this 

study, special variables that had a great role 

should be regarded at schedules to reduce 

job ills and increase of staff health. 

Keywords: Job stress, Job content, Psycho 

somatic symptoms 
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