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(تاریخ دریافت8131/81/81 :؛ تاریخ پذیرش)8131/10/81 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرسزای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رابطة آن با کیفیت زندگی کااری آناان
انجام گرفته است .روش پژوهش توصیفی -همبستگی است که با بهکارگیری فرمول نمونهگیری کوکران و روش نموناهگیاری تااادفی
ساده ،حجم نمونه  810نفر تعیین شد .پرسشنامههای استرس شغلی ( ،)HSEبا ضریب پایایی  1/31و کیفیات زنادگی کااری باا ضاریب
پایایی  1/38بهکار گرفته شد .دادهها با آزمونهای کولموگروف -اسامیرنوف ،تللیال عااملی اکتشاافی ،ضاریب همبساتگی پیرساون و
رگرسیون گامبه گام تللیل شد .نتایج نشان داد عوامل استرسزای شغلی تقاضا ،حمایت مسئوالن و همکاران ،نقش ،کنترل و ارتباط بوده
است .ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی نیز ،قانونگرایی در سازمان ،پرداخت منافانه و کافی ،توسعة قابلیاتهاای انساانی،
تأمین فرصت رشد و امنیت ،فضای کلی زندگی ،ملیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انساجام اجتمااعی اسات .اساترس شاغلی و
کیفیت زندگی کاری ( )r= -1/11در سطح معناداری  1/18با یکدیگر رابطة معکوس و معنادار داشاتهاناد ،همنناین ،تقاضاا (،)r= -1/13
کنترل ( )r= -1/11و نقش ( ،)r= -1/88به عنوان عوامل استرسزای شغلی با کیفیت زندگی کااری همبساتگی معکاوس داشاتهاناد .در
نهایت ،از میان عوامل استرسزای شغلی ،تقاضا و کنترل با کیفیت زنادگی کااری اعضاای هیئات علمای ،همبساتگی چندگاناة معناادار
داشتهاند و  1/81درصد از تغییرات آن را پیشبینی میکنند.

کلیدواژگان
استرس شغلی ،اعضای هیئت علمی ،پرسشنامة استرس شغلی ( ،)HSEکیفیت زندگی کاری.
 نویسندة مسئول ،رایانامهebrahimmazari@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه ،مراکز آموزش عالی کانون علم ،تفکر و نوآوری بهشمار مییرونید کیه بترینریخ نان،یان،
اندیرمندان و مناصصان در ایخ باش فعالتت دارند و میثررتریخ بایش در تینمتخ منیابس انسیانی
مناصص در کرور محسوب میشوند (سند ملی توسعة بایش آمیوزش عیالی .)3131 ،از طرفیی
دی،ر ،آموزش عالی ،محور اصلی توسعة انسانی در سراسر جهان است .دانری،اههیا بایش اصیلی
نظامهای آموزشی 3هسنند ،مجموعة بزرگ و مننوع نهادهای دولنی و خصوصی آمیوزش عیالی در
هر کرور شامل دانرکدهها ،نهادهای آموزشی فنی ،آزمایر،اههای تحقتقاتی ،مراکز ییادیتری از راه
دور و بستاری دی،ر ،مثسساتیاند که با ایجاد توانمنیدیهیای ززم زمتنیه را بیرای توسیعه فیراهم
میکنند ( )Ashvin, 2006, p.32که در ایخ متان ،اعضای هتئت علمی به عنیوان رکیخ اساسیی نظیام
آموزش عالی ،نقری اصلی را در دانر،اهها ایفا میکنند.
اعضای هتئت علمی دانر،اهها به عنوان قرر فرهتانهای از جامعة امروزی و مسئوزن یسنرش
دانش و فناوری و در جای،اه مربتان تربتت و آمیوزش نتروهیای مناصیص جامعیه و سیکانداران
عرصههای پژوهری کرور و بهطور کلی جهت دهندیان توسعه در ابعیاد مانلیآ آن ،از پای،یاه و
منزلنی ویژه برخوردارند که کارایی آنان در راسنای توسعة کالن کرور اهمتیت زییادی دارد و اییخ
کارایی بهطور یقتخ در سایة سالمت جسمی و روانی آنان متسر خواهد شد (باقریان.)3131 ،
کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی زمتنهساز آموزش و پژوهش بهنر و بیا کتفتیتتیر در
دانر،اهها خواهد شد و ایخ امر خود موجب پرورش دانریجویانی موفی  ،اجیرای پیژوهشهیایی
اررباش و کاربردی و ارائة خدمات تاصصی و مراورهای میشود کیه بیه بایش اعظیم رسیالت
سازمانی مراکز آموزش عالی جامة عمل میپوشاند .از ایخ رو ،بررسی عوامل مرتنط و تنرتریذار بیر
کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی از جمله اسنرس شیللی و کننیرل و فیذن آن ضیروری
است.
1. Educational Systems

شناسایی عوامل استرسزای شغلی و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه :اعضای هیئت علمی ...

1111 

بیان مسئله
فقدان عوامل تنشزا در محتط کار یکی از اساسیتریخ نتازها است که بیتوجهی به آن باعث ایجاد
بتماریهای روانی مانلفی از جمله افساس بت،ان،ی از کار میشود .به عنارت دی،ر ،چیون انسیان
موجودی زیسنی ،روانی و اجنماعی است ،خصوصتتهای روانی یکی از مهمتریخ نقیشهیا را در
عملکرد انسانها در محتط کار ایفا میکند .در متیان اییخ خصوصیتتهیا و ویژیییهیای روانیی،
اسنرس شللی ممکخ است باعث مرکالت روانیی زییادی از قنتیل فریارهای عصینی ،فکیری و
عاطفی و مجموعهای از مرکالت جهانی شود (زارع و همکیاران ،3133 ،ص .)341اسینرسهیای
شللی ،کتفتت زندیی کاری را کاهش میدهد و افنمال وقوع مصدومتتهای ناشی از کار را بترنر
میکند .کتفتت زندیی کاری برای سازمانها بستار فتاتی است تا بنوانند منابس انسیانی را جیذب و
ن،هداری کنند .نظر به اهمتت اسنرس در زندیی افراد و در فتات سازمانها (دانر،اهها) ،همچنتخ
مسائل و مرکالتی که سازمان هیا بیه سینب وجیود اسینرس ،دریتیر آن هسینند و اهمتیت اینکیه
سازمانها منالغ زیادی بابت مسائل ناشی از بروز اسنرس در محتط کار پرداخیت مییکننید ،بیه میا
اجازه میدهد بهطور جدیتر نقش اسنرس شللی را در ایجیاد مریکالت سیازمانی بررسیی کنیتم.
دانر،اه بترجند به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی بیزرگ و تنرترییذار در نظیام آمیوزش عیالی
کرور از ایخ قاعده مسنثنا نتست و اعضای هتئت علمی آن نتز از ایخ عامل مصون نتسنند و ممکخ
است شرایط کاری ،فجم کاری باز ،تعامالت و ارتناطات زیاد روزانه با همکاران و دانریجویان ،و
مطالنات دانر،اه و جامعه از آنها زمتنهساز بروز اسنرس شللی آنان باشد .از طرفی دی،ر ،تدریس
یکی از مراغل اسنرسزا است (کرباسی )3131 ،و اعضای هتئت علمی دانر،اهها به دلتل شیرایط
خاص کاری خود اسنرسهای شللی خاصی را تجربه می کنند ولی مننسیفانه تیا کنیون بیه نیوع و
متزان اسنرس های شللی ایخ یروه توجه زیادی نرده است (چیتخ آوه و نیاوی ،3131 ،ص.)132

1. Performance
2. Job stress
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کتفتت زندیی کاری نتز یکی از مسائل مهم و شایان توجه سازمانها و مراکز آموزش عیالی ماننید
دانر،اه بترجند است که اسنرس شللی با ایجاد مرکالت جسمی و روانی ممکخ است آن را تلتتر
دهد .از ایخ رو ،پژوهش فاضر عوامل اسینرسزای شیللی را شناسیایی و رابطیة آن را بیا کتفتیت
زندیی کاری اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند بررسی میکند.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
اسنرس عنارت است از کارکرد نامناسب کنش و واکنش بتخ تقاضاها ،فمایتهیا و محیدودیتهیا
در انجامدادن مسئولتتها (جزنی.)3111 ،
مثسسة سالمت و ایمنی ان،لسنان

(Safety Executive

 ،)Health andاسنرس شللی را در هفت

فتطه بررسی کرده است .3 :تقاضا :3شامل موضوعهایی مانند بار کیاری ،خصوصیتتهیا و محیتط
کاری .1 ،کننرل :اینکه تا چه اندازه می توان یفت یک فرد در مستر انجامدادن کارهای خود اسیت،
 .1فمایت مسئوزن :1متزان فماینی که فرد از طرن مدیریت و نهاد خدمنی خود دریافت میکنید،
 .4فمایت همکاران  :متزان فماینی که فرد از سوی همکاران خود دریافت میکنید .5 ،ارتنیا :
افزایش تمریخ و خصوصتت مثنت جهت افزایش ارتناطات جمعی و کاهش کرمکش و دریتیری
در محتط کار .2 ،نقیش  :درک درسیت نقیش کیاری پرسینل از سیازمان میورد خیدمت خیود ،و
.1تلتترات  :نحوة سازماندهی و تلتترات نتروهای یک سازمان (آزاد مرزآبادی و غالمی فریارکی،
.)3111
هسلم ( )1114در بتان اینکه چرا اسنرس شللی توانسنه تا ایخ فد در کانون توجه پژوهر،ران
1. Demand
2. Officialssupport
3. PeerSupport
4. Relationship
5. Role
6. Changes
7. Organizing
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باشد ،چهار دلتل را بتان میکند :اول اینکه اسنرس شللی بیا منلتیرهیای دی،یر سیازمانی از جملیه
رهنری  ،ان،تزش  ،ارتنا  ،تعارض و بهرهوری رابطه دارد .دوم اینکه تالشهای انجامیرفنه بیرای
افزایش بهرهوری باعث افزایش فرار بر کارکنان میشیود و اییخ امیر سیالمت آنهیا را بیه خطیر
میاندازد .سوم اینکه ماهتت پدیدة اسنرس طوری است که موضوع چندیخ شاخة علمیی در رشینة
روانشناسییی از جملییه روانشناسییی فتزیولوکیییک ،روانشناسییی بییالتنی ،روانشناسییی اجنمییاعی و
روان شناسی سازمانی را ترکتل میدهد .چهارمتخ دلتل جذابتت موضوع اسنرس نزد پژوهری،ران،
دلتلی اقنصادی است زیرا هزینههای مربو به اسینرس شیللی ،مقیادیری شیایان توجیه از درآمید
سازمانها را به خود اخنصاص میدهد .شاید شایستریخ عامل اسینرسزای فیردی ،سیرعت میداوم
تلتتر باشد که جزئی از زندیی امروز برر است .سرعت تلتتر درون سازمانها نتز قابل توجه بیوده
است .ساخناردهیهای مجدد و بنتادیخ ،اشکال جدید سازمانی ،ادغامهیا ،خرییدها ،کیاهش انیدازة
سازمان و تنکتد بر تتمها و کتفتت ،هم،ی سطح تلتتراتی را که افراد باید بیا آنهیا مواجیه شیوند،
تردید کردهاند (پورنقی و همکاران،3113 ،

ص.)313

ایوانویچ ( )1113بتان می کند ،اسنرس محتط کار ییا اسینرس شیللی زمیانی ر مییدهید کیه
کارکنان مراهده میکنند ،نتازهای محتط کیار بیرای سیازیاری و تطیاب  ،خیار از فید منیابس و
توانایی آنهاست .بستاری از تحقتقات دربارة با اسنرس شللی بر جننههایی از محیتط کیار تمرکیز
کردهاند که میتواند موجب بروز اسنرس در کارکنان شود .ایخ جننهها ،عیواملیانید کیه بیه عنیوان
اسنرسزا عمل میکنند .عوامل منعددی میتوانند اسنرس شللی را ایجاد کند .از عوامل اسنرسزای
شللی و سازمانی میتوان جریان کار ،توسعة 5منابس انسانی ،پاداشها ،مریارکت ،اسینفاده کمتنیه از
نتروها ،شتوة سرپرسنی و ساخنار سازمانی را نام برد .عوامیل اسینرسزای شیللی میدیرینی شیامل
1. Leadership
2. Motivation
3. Conflict
4. Compatibility
5. Development
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مثلفههای ابهام نقش  ،تضاد نقش  ،فرار بترتنة فجم کار ،فرار بترتنة کتفتت و فساسیتت کیار،
جریان رشد و ارتقا ،مسئولتت پاسخ یویی در قنال عملکرد کارکنان ،فرار زمان و فناوری مربو به
شلل است .بار کاری زیاد یکی دی،ر از عوامل افزایشدهندة اسنرس شللی محسوب شده است.
کوپر ( )1113نتز مدلی را طرافی کرده است کیه از روابیط بیتخ مهیمتیریخ عوامیل خطیرزای
اسنرس ،نرانههای فردی و سازمانی و بتماریهای مربو بیه آن تریکتل شیده اسیت .وی هفیت
عامل اسنرسزا را که بر کارکنان تنرتر مییذارد ،مراص کرد که با نرانههای فردی و سازمانی بیه
پتامدهای فردی و سازمانی منجر میشود .در دسنهبندی دی،ری که از منابس اسنرس شللی شناسایی
انجام یرفنه است ،میتوان با توجه به موقعتتهای خاصی که یک شلل را اسنرسزا میکند ،منیابس
اسنرسزا را به دو یروه کلی تقستم کرد .3 :فرارهای برونزاد( 1موقعتیتهیای شیللی نیامطلوب،
سن،تخباری کار ،ننود فمایت و جز آن)؛  .1فرارهای درونزاد( 4مانند ویژییهای شاصتنی افراد)
(.)Antoniou, 2006, p.684

از آنجا که کتفتت زندیی کاری نتز در پژوهش فاضر بررسی شده است ،در ادامه ،منانی نظری
و پترتنة پژوهش پترامون آن بتان شده است.
مترکمالی کتفتت زندیی کاری را به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمتمیتیری دربیارة
محصوزت یا خدمات شلل ،یا مکان شللشان که میخواهند آن را بااررباشتریخ وضیعتت ارائیه
دهند ،تعریآ و اضافه میکند ایر کار در شرایط روانشناخنی سیالم و بیا کریشهیا و همکیاری
منقابل انجام یترد ،بازرفنخ کتفتت زندیی کاری و رشد و نوعی افساس مثنت به کار و محیتط آن
به نام رضایت شللی منجر میشود .ایخ افساس عالوه بر تنمتخ نتازها و تحقی اهیدان فیردی و
1. Role Ambiguity
2. Role Conflict
3. Exogenouspressures
4. Endogenouspressures
5. Decisionmaking
6. Cooperation
7. Job Satisfaction
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سازمانی سنب سالمنی جسمی و روانی و وفاداری و بازخره بازرفنخ اررباری و کارایی سازمان
نتز میشود (مترکمالی و نارنجی رانی ،3133 ،ص .)12ابعاد کتفتت زندیی کاری را میتوان به اییخ
شرح بتان کرد .3 :محتط کار ایمخ و بهداشنی  :ایجاد شرایط کیاری ایمیخ از نظیر فتزیکیی و نتیز
تعتتخ ساعات کار منطقی؛  .1تینمتخ فرصیت رشید و امنتیت میداوم  :فیراهمکیردن زمتنیة بهنیود
تواناییهای فردی ،فرصتهای پتررفت ،فرصتهای بهکاریتری مهارتهای کسب شیده و تینمتخ
امنتت در زمتنة درآمد و اشنلال؛  .1قیانونیراییی در سیازمان  :فیراهم بیودن زمتنیة آزادی سیاخ
بیواهمه از واکنش مقام بازتر و نافیذبودن سیلطة قیانون نسینت بیه سیلطة انسیانی؛  .4وابسین،ی
اجنماعی زندیی کاری  :نحوة برداشیت (ادراک) کارکنیان دربیارة مسیئولتت اجنمیاعی سیازمان؛
 .5فضای کلی زندیی  :برقراری توازن و تعادل بیتخ زنیدیی کیاری و دی،یر بایشهیای زنیدیی
کارکنان که شامل اوقات فراغت ،تحصتالت و زندیی خانوادیی است؛  .2یکپیارچ،ی و انسیجام
اجنماعی درسازمان کار :ایجاد جو و فضای کاری مناسب که افساس تعل کارکنان به سازمان را و
اینکه آنان مورد نتاز سیازمانند ،تقوییت مییکنید؛  .1توسیعة قابلتیتهیای انسیانی :31فیراهمبیودن
فرصت هایی مانند اسنفاده از اسنقاللی و خودکننرلی 33در کار ،بهرهمندشدن از مهارتهای یونایون
و دسنرسی به اطالعات 31منناسب با کار ))Gerifin,1998؛  .3پرداخت منصفانه و کافی :31پرداخیت
مساوی برای کار مساوی و نتز تناسب پرداختها با معتارهای اجنماعی و معتارهای کارکنان و نتیز
تناسب آن با دی،ر انواع کار .تحقتقات انجامیرفنه در زمتنة کتفتت زندیی کاری نران میدهید هیر
1. Effectiveness
2. Efficiency
3. Safe and healthy working environment
4. Provide opportunities growth and continued security
5. Legalism within the organization
6. Socialdependency in Working life
7. Responsibility
8. Overalllivingspace
9. Integration
10. Developmentofhumancapabilities
11. Self-Control
12. Information
13. Fair and adequate Payment
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چه سازمانها بر اقداماتی که کتفتت زندیی کاری کارکنان را ارتقا میبارید ،بترینر تنکتید کننید،
منافس فاصل از آن به بهنریخ وجه عاید کارکنان و کارفرمایان میشیود (سیاعنچی ،3131 ،ص.)15
عالوه بر ایخ ،توجه به کتفتت زندیی کاری همواره دسناوردهای بزرگ بهرهوری را برای سازمانها
به ارملان میآورد .دانر،اهها نتز نظام هنجاری خاص و درونی دارند .ایخ هنجارهای درونیی کیه
جزء ویژییهای جهانی محتطهای علمی است ،سنب مییشیود زنیدیی دانری،اهی و بیه تنیس آن
زندیی علمی اعضای هتئت علمی ،ویژییهای هنجاری داشنه باشید .هرچیه اییخ نظیام هنجیاری
کتفتت زندیی علمی اعضای هتئت علمی تقویت شود ،کارکردهای دانری،اهی توسیعه میییابید و
برعکس ،با ضعتآشدن هنجارها و پایتخآمدن کتفتت زنیدیی علمیی ،دانری،اه در معیرض افیول
کارکردی قرار مییترد .ننایج پژوهش مترکمیالی و نیارنجی ریانی دربیارة کتفتیت زنیدیی کیاری
اسنادان دانر،اه های تهران و صنعنی شریآ بر اساس مدل والنون نران داد کتفتت زنیدیی کیاری
آنها در سطح نسنناً نامطلوب قرار دارد (مترکمالی و نارنجی رانی ،3133 ،ص .)13در ایخ پیژوهش
سعی شده است رابطة عوامل اسنرسزای شللی به عنوان عوامل مهم و تنرتریذار در کتفتت زندیی
کاری که از شاخصهای مهم مطلوبتت شرایط کاری است ،بررسی شود.
ارپخ و کتنگ (  )3111در بررسی خود از  41رئتس دانر،اه در اسنرالتا ،اسنرسهای بترونیی،
اسنرسهای درونی ،اسنرس های شللی بترونی را که شامل ابهیام شیللی ،پربیاری نقیش ،کیاربری
مهارت و بیرناتی شلل است ،بررسی کردهاند .افسخ و همکاران ( )1111در پژوهریی بیا عنیوان
«بررسی رابطة اسنرس شللی با رضایت شللی بتخ کارکنان دانر،اه در میالزی (مطالعیة میوردی)»،
عوامل اسنرس زا را در نمونة مرد مورد مطالعه ،شناسایی کردند .ایخ عوامل عنارت بودنید از نقیش
مدیریت ،روابط با دی،ران ،فرارهای محتط کار ،عدم تعادل بیتخ کیار و زنیدیی خیانوادیی ،ابهیام
نقش و فرار عملکردی .فالفی و همکاران ( )3131در پژوهری با عنیوان بررسیی رابطیة کتفتیت
1. Normativesystem
2. Functional
3. Orpeen and king
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زندیی کاری و کننرل شللی و اسنرس شللی با تعداد ،شیدت ،فراوانیی بتمیاریهیای جسیمی در
کارکنان نران دادند بتخ کتفتت زندیی کاری و اسنرس شیللی رابطیة منفیی معنیادار وجیود دارد.
همچنتخ ،یافنهها رابطهای معنادار و مثنت را بتخ متزان اسنرس شللی و بتماریهای جسیمی نریان
داد .طوافی و همکاران ( )3135در پژوهری با عنوان «ن،رش کارکنان مراکیز توانناریی بهزیسینی
اسنان تهران نسنت به وضعتت عوامل درونسازمانی اسنرسزا و شدت اسنرسزایی آنهیا» جهیت
تعتتخ وضعتت ستاستها و فرایندهای نامناسب اسنرسزای سازمانی و شدت اسنرسزایی هر یک
از آنها انجام دادند .ننایج نران داد کارکنان بتش از همه بیا ستاسیت ارزییابی غترواقعیی و فراینید
نقض معتارهای سنجش عملکرد کارکنان روبهرو بودند .پرداخنچی و همکاران ( )3131مطالعیه ای
را با عنوان «بررسیی رابطیة بیتخ کتفتیت زنیدیی کیاری و فرسیودیی شیللی معلمیان و میدیران
شهرسنانهای تاکسنان» انجام دادند .ننایج پژوهش نران داد بتخ کتفتت زندیی کاری و فرسیودیی
شللی معلمان و مدیران رابطة معکوس و معنادار وجود دارد .یافنههای پژوهش فاجلو ( )3113بیا
عنوان «رابطة اسنرس شللی ،فرسودیی شللی و کتفتت زندیی کارکنان با رضایت از جو سیازمانی
دانر،اه محق اردبتلی» نران داد متان اسنرس شللی و کتفتت زندیی ،اسنرس شیللی ،و رضیایت
از جو سازمانی ،رضایت از جو سازمانی و فرسودیی شللی ،فرسیودیی شیللی و کتفتیت زنیدیی
کاری رابطة منفی وجود دارد.
سؤالهای پژوهش
سثالهای پژوهش به شرح زیر است:
 .3عوامل اسنرسزای شللی اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند کداماند؟
 .1ابعاد کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند کداماند؟
 .1آیا متان عوامل اسنرسزای شللی و کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی رابطه وجیود
دارد؟
 .4آیا عوامل اسنرسزای شللی ،کتفتیت زنیدیی کیاری اعضیای هتئیت علمیی را پیتشبتنیی
میکنند؟
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روش پژوهش
روش ایخ پژوهش توصتفی و طرح پژوهری همنسن،ی است .در پیژوهش فاضیر جامعیة آمیاری
شامل همة اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند به تعداد  111نفر است .برای اننااب تعداد نمونیة
آماری روش نمونهیتری ساده بهکار یرفنه شده است .برای تعتتخ فجم نمونه فرمول نمونیهیتیری
کوکران با خطای نمونهیتری  1/12بهکار یرفنه شد که فجم نمونه  312نفر محاسنه شد.
312/41~312

1/5
1/5

1/5

1

1/5
1

111 3/12

3/12

1

111 1/12

1 1
1 1

1

به منظور تجزیهوتحلتل داده هیا ،آمیار پارامنرییک و آزمیون هیای کولمیویرون  -اسیمترنون
(بررسی نرمالبودن منلترها) ،تحلتل عاملی اکنرافی (شناسایی عوامیل اسینرسزای شیللی و ابعیاد
کتفتت زندیی کاری) ،ضریب همنسن،ی پترسون (بررسی رابطة منلترها) و ریرسیتون ییامبیهییام
(بررسی قابلتت پتشبتنی منلتر مالک توسط منلتر پتشبتخ) بهکار یرفنه شده است.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامة استرس شغلی ( :)HSEایخ پرسرنامه در اواخر دهة 3111متالدی توسط مثسسیة
سییالمت و ایمنییی ان،لسیینان

(and Safety Executive

 ،)Healthبییا بییهکییاریتری طتییآ لتکییرت

پنجیزینهای (ختلی زیاد تا ختلی کم) و با فرض مقتاس فاصلهای ساخنه شده است .ضریب قابلتت
اعنماد ایخ پرسرنامه برابر  1/1به دست آمد .ضریب پایایی مثلفههای تقاضا ،برابر با  ،1/12فمایت
مسئوزن و همکاران برابر با  ،1/35نقش برابر با  ،1/11کننرل برابر با  1/34و ارتنا برابر با  1/14به
دست آمده است .محنوای ترجمهشدة پرسرنامه توسط جمعی از اسنادان روانشناسی دانر،اههیای
علوم پزشکی بقتهاهلل و دانر،اه تربتت معلم و نتیز جمعیی از اسینادان ییروه اپتیدمولوکی و آمیار
زیسنی دانر،اه علوم پزشکی اصفهان و دانر،اه علوم پزشکی شهتد بهرنی بررسی شید و هم،یی
به روایی ابزار مورد مطالعه در اندازهیتری اسنرس شللی اشاره کردهاند.
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ب) پرسشنامة کیفیت زندگی کاری ( :)QWLایخ پرسرینامه بیر اسیاس مثلفیههیای والنیون
( ،)3111با بهکاریتری طتآ لتکرت پنجیزینهای (ختلی زیاد تیا ختلیی کیم) و بیا فیرض مقتیاس
فاصله ای ساخنه شده است که توسط پژوهر،ران بستاری بهکار یرفنه شده است .قابلتیت اعنمیاد
پرسرنامه برابر با 1/13بهدست آمد .ضریب پایایی مثلفههای قانونیرایی در سازمان برابر بیا ،1/22
پرداخت منصفانه و کافی برابر با  ،1/51توسعة قابلتتهای انسانی برابر با  ،1/52تنمتخ فرصت رشد
و امنتت برابر با  ،1/11فضای کلی زندیی برابر با  ،1/21محتط کار ایمخ و بهداشنی برابر با  1/13و
یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی برابر با  1/13بهدست آمده است .روایی ایخ پرسرینامه نتیز توسیط
اسنادان دانر،اه تهران تنیتد شده است.
یافتهها
یافنههای فاصل از پژوهش بر اساس چارچوب سثالهیای مطیرحشیده بررسیی شید و ننیایج در
چارچوب ایخ سثالها بتان شد .قنل از بررسی سثالهای اصلی ،ننایج توصتفی پژوهش بتیان شیده
است .آزمون کولمویرون برای منلتر اسنرس شللی با مقیدار  3/331و سیطح معنیاداری  1/331و
منلتر کتفتت زندیی کاری با مقدار  3/123و سطح معناداری  1/151فرض صفر مننی بر نرمالبیودن
توزیس منلترها را تنیتد کرد ،لذا نران داد ایخ منلترهیا توزییس نرمیال دارنید .بیا فیرض قرارداشینخ
منلترها در مقتاس فاصلهای میتوان آمار پارامنریک را جهت تحلتل بهکار یرفت.
 .1عوامل استرسزای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند کداماند؟

جهت پاسخیویی به ایخ سثال تحلتل عاملی اکنرافی و روش مثلفههای اصلی ( )PCبیهکیار یرفنیه
شد .پس از تحلتل عاملی ،سثالهایی که بار عاملی کمنر از  1/1داشنهاند از تحلتیل خیار شیدند.
بهمنظور بررسی مناسببودن تعداد نمونه برای انجامدادن تحلتل عاملی آزمون کفایت کایزر  1/11و
متر -اولکتخ و بارتلت با ضریب معنیاداری صیفر ،درجیة آزادی  515و ضیریب خییدو برابیر بیا
 1113/153اجرا شد که نران داد فجم نمونه برای تحلتل عاملی مناسب است.
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جدول .1آزمون کفایت نمونة کایزر و بارتلت

0/777

میزان آزمون کفایت نمونة کایزر-میر-اولکین
کای اسکوئر (ضریب خیدو)

1113/153

درجة آزادی

515

سطح معناداری

1/111

آزمون بارتلت

مالک اسنارا عوامل پرسرنامه ،شتب نمودار اسکری و ارزش ویژه بود که با روش چیرخش
واریماکس سنجتده شد .همانطور که در جدول  1بتان شده است ،پینج عامیل در مجمیوع 53/54
درصد از واریانس کل مقتاس را تنتتخ میکنند.
جدول .2واریانس تبیینشدة به وسیلة عاملها

بارگذاری مجموع مربعات
عاملها

جمع کل درصد واریانس

درصد واریانس

بارگذاری مجموع مربعات چرخشیافته
درصد واریانس

جمع کل

درصد واریانس

عامل یک

1/531

11/111

11/111

2/312

31/245

31/245

عامل دو

5/152

35/114

13/141

5/332

34/332

14/421

عامل سوم

1/413

1/113

41/111

1/113

1/113

42/211

عامل چهارم

1/135

2/113

54/311

1/111

1/113

51/113

عامل پنجم

3/554

4/411

53/542

3/112

5/245

53/542

تجمعی

تجمعی

در جدول  1بارهای عاملی هر یک از سثالها و عاملهای تنتتخشده به وستلة آنها بتیان شیده
است .همانطور که مراص است پنج عامل با بارهای عاملی معنادار اسینارا شید و بیر اسیاس
پترتنة پژوهش عاملها نامیذاری شد .بدیخ ترتتب عامل اول تقاضا ،عامل دوم ،فمایت مسیئوزن
و همکاران ،عامل سوم ،نقش ،عامل چهارم ،کننرل ،و عامل پنجم ،ارتنا نامییذاری شید .ضیرایب
پایایی عامل اول برابر با  ،1/12عامل دوم برابر با  ،1/35عامل سوم برابر با  ،1/11عامل چهارم برابیر
با چهارم  1/34و عامل پنجم برابر با  1/14به دست آمد.
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جدول .3بار عاملی سؤالها در عاملها (با دقت )45/45

عامل یک
سؤالها بارعاملی

عامل سه

عامل دو

عامل پنج

عامل چهار

سؤالها بار عاملی سؤالها بار عاملی سؤالها بار عاملی سؤالها

بار عاملی

1

1/42

1

1/22

3

1/12

1

1/43

5

1/12

2

1/24

3

1/14

4

1/11

31

1/14

34

1/11

1

1/51

11

1/11

33

1/32

35

1/11

14

1/41

31

1/54

14

1/13

31

1/31

31

1/51

32

1/11

11

1/21

31

1/15

11

1/54

33

1/21

13

1/51

11

1/51

11

1/11

11

1/21

15

1/23

 .2ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند کداماند؟

جهت پاسخیویی به ایخ پرسش تحلتل عاملی اکنرافی و روش مثلفههای اصلی ( )PCبهکار یرفنه
شد .پس از تحلتل عاملی ،سثالهایی که بار عاملی کمنر از  1/1داشنه اند از تحلتیل خیار شیدند.
جهت بررسی مناسببودن تعداد نمونه برای انجامدادن تحلتل عاملی آزمون کفایت کیایزر ()1/111
و متر -اولکتخ و بارتلت با سیطح معنیادای صیفر ،درجیة آزادی  111و ضیریب خییدو برابیر بیا
 3134/511اجرا شد که نران داد فجم نمونه برای تحلتل عاملی مناسیب اسیت .میالک اسینارا
عوامل پرسرنامه ،شتب نمودار اسکری و ارزش ویژه بود که با روش چرخش واریماکس سینجتده
شد .در جدول  4بارهای عاملی هر یک از سثالها و عاملهای تنتتخشده به وستلة آنها بتان شیده
است .همانطور که مراص است هفت عامل با بارهای عاملی معنادار اسنارا شید و بیر اسیاس
پترتنة پژوهش عاملها نامیذاری شد .ایخ هفت عامل با یکیدی،ر  13/15درصید از وارییانس کیل
مقتاس را تنتتخ میکنند.
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جدول .5واریانس تبیینشده به وسیلة عاملها

بارگذاری مجموع مربعات
عاملها

جمع کل

درصد واریانس

بارگذاری مجموع مربعات چرخشیافته

درصد واریانس
تجمعی

جمع کل درصد واریانس

درصد واریانس
تجمعی

عامل اول

3/311

11/413

11/413

4/412

31/144

31/114

عامل دوم

1/135

1/543

43/141

1/131

33/151

11/211

عامل سوم

1/142

1/131

53/115

1/114

33/311

41/313

عامل چهارم

3/431

5/113

51/142

1/111

1/111

51/111

عامل پنجم

3/143

5/121

21/231

1/151

3/111

53/411

عامل ششم

3/312

4/111

21/131

3/2311

2/431

24/131

عامل هفتم

3/131

4/141

13/151

3/231

2/441

13/151

بدیخ ترتتب عامل اول قانونیرایی در سازمان ،عامل دوم پرداخت منصفانه و کافی ،عامل سوم
توسعة قابلتت های انسانی ،عامل چهارم تنمتخ فرصت رشد و امنتت مداوم ،عامل پنجم فضای کلی
زندیی ،عامل شرم محتط کار ایمخ و بهداشینی ،و عامیل هفینم یکپیارچ،ی و انسیجام اجنمیاعی
نام یذاری شد .ضرایب پایایی عامل اول  ،1/22عامیل دوم  ،1/51سیوم  ،1/52عامیل چهیارم ،1/11
عامل پنجم  ،1/21عامل شرم  1/13و عامل هفنم  1/13بهدست آمد.
جدول .4بار عاملی سؤالها در عاملها (با دقت )11/34

عامل یک

عامل دو

عامل سه

عامل چهار

عامل پنج

عامل ششم

عامل هفتم

سؤالها

بار عاملی

سؤالها

بار عاملی

سؤالها

بار عاملی

سؤالها

بار عاملی

31

1/21

1

1/54

13

1/24

31

1/51

1/31 11

1

1/13

11

1/51

34

1/13

1

1/31

11

1/21

33

1/11

1/11 11

35

1/11

4

1/51

32

1/11

5

1/11

31

1/11

سؤالها

بار عاملی

سؤالها

بار عاملی

سؤالها

بار عاملی

31

1/11

3

1/15

11

1/31

1

1/34

1/11 13

2

1/14

12

1/21
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 .3آیا میان عوامل استرسزای شغلی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی رابطه وجود دارد؟

بهمنظور بررسی رابطة متان اسنرس شللی و کتفتت زندیی کاری اعضیای هتئیت علمیی دانری،اه
بترجند ضریب همنسن،ی یرناوری پترسون محاسنه شد.
جدول .6ضرایب همبستگی استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری

1
2
3
4
5
6
7

متغیر ها
تقاضا
فمایت مسئوزن و همکاران
نقش
ارتنا
کننرل
اسنرس شللی
کتفتت زندیی کاری

** معناداری سطح 1/13
* معناداری در سطح 1/15

1
3
1/13
1/15
1/13
**1/54
**1/55
**-1/15

2
3
1/11
*-1/31
**1/11
**1/54
-1/13

3

4

3
3
**1/52
**1/33* 1/45
**1/41** 1/51
*-1/12 -1/33

5

3
**1/13
**-1/11

6

3
**-1/11

7

3

ننایج نران داد اسنرس شللی و کتفتت زندیی کیاری بیا مقیدار ضیریب همنسین،ی  -1/11بیا
یکدی،ر ارتنا معکوس و معنادار دارند .همچنتخ ،از متیان عوامیل اسینرسزای شیللی ،تقاضیا بیا
ضریب مستر  -1/15و کننرل  -1/11در سطح معناداری  ،1/13و نقش بیا ضیریب  -1/33در سیطح
معناداری  1/15با کتفتت زندیی کاری رابطة معکوس (منفی) و معنادار دارنید« .تقاضیا» بیه عنیوان
عوامل اسنرسزای شللی با مثلفههای کتفتیت زنیدیی کیاری از جملیه قیانونیراییی در سیازمان
( ،)-1/11پرداخت منصفانه و کافی ( ،)-1/33توسعة قابلتتهای انسانی ( ، )-1/42تینمتخ فرصیت
رشد و امنتت مداوم ( )-1/11و یکپارچ،ی و انسیجام اجنمیاعی ( ،)-1/12همچنیتخ «کننیرل» ،بیا
قانونیرایی در سازمان ( ،)-1/15توسعة قابلتتهای انسانی ( ،)-1/11تنمتخ فرصت رشید و امنتیت
مداوم ( )-1/14و یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی ( )-1/11رابطة معکوس و معنادار دارند.
 .4آیا عوامل استرسزای شغلی ،کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی را پیشبینی میکنند؟

برای پاسخیویی به ایخ پرسش ریرستون یامبیهییام اجیرا شید .ننیایج نریان داد از متیان عوامیل
اسنرس زای شللی ،تقاضا و کننرل با کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی همنسن،ی چندیانیة
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معنادار دارند .با توجه به مقدار  R1بهدستآمده ،مییتیوان یفیت تقاضیا و کننیرل  1/31از کتفتیت
زندیی کاری اعضای هتئت علمی را پتشبتنی میکند.
جدول .1نتایج رگرسیون گامبهگام میان استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری

شاخصها

R

2

R

2

R

متغیر پیشبین (همبستگی چندگانه) (ضریب تعیین) (ضریب تعیین تعدیلشده)

ضرایب رگرسیون
1

3
β =-1/15

تقاضا

1/15

1/31

1/31

تقاضا و کننرل

1/41

1/31

1/32

=t

-4/41
Sig= 1/111
β =-1/11
β =-1/11
t= -1/35
t= -1/11
Sig= 1/115 Sig= 1/111

بحث و نتیجه
هدن از پژوهش فاضر شناسایی عوامل اسنرسزای شللی و بررسی رابطة آن بیا کتفتیت زنیدیی
کاری اعضای هتئت علمیی دانری،اه بترجنید بیوده اسیت .یافنیههیای پیژوهش فاضیر بیا ننیایج
پژوهشهای خاقانیزاده ( ،)3131جانهو ( ،)1115افسخ و همکاران ( ،)1115فالفی و همکیاران
( ،)3131محمدفام و همکاران ( ،)3131طوافی و همکاران ( ،)3135سیوری و همکیاران (،)3135
پرداخنچی و همکاران ( )3131و فاجلو ( )3113همسو بوده است .ننایج تحلتل عاملی نریان داد،
تقاضا ،فمایت مسئوزن و همکاران ،نقش ،کننرل و ارتنا عوامل اسنرسزای شللی اعضای هتئت
علمی دانر،اه بترجند بوده است.
در پژوهش فاضر ابعاد کتفتت زندیی کاری اعضای هتئیت علمیی قیانونیراییی در سیازمان،
پرداخت منصفانه و کافی ،توسعة قابلتت های انسانی ،تنمتخ فرصت رشد و امنتیت میداوم ،فضیای
کلی زندیی ،محتط کار ایمخ و بهداشنی و یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی بوده است که منطن بیر
یافنههای والنون ( )3111است .از ایخ رو ،پژوهش فاضر نتز بر ایخ عوامل جهت ارتقیای کتفتیت
زندیی کاری تنکتد میکند.
ننایج تحلتل همنسن،ی نران داد منلتر اسنرس شللی و مثلفههیایی از جملیه تقاضیا ،کننیرل و
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نقش با کتفتت زندیی کاری اعضیای هتئیت علمیی ارتنیا معنیادار داشینه اسیت .ننیایج تحلتیل
ریرستون یامبهیام نتز نران داد از متان عوامل اسنرسزای شللی ،تقاضا و کننیرل کتفتیت زنیدیی
کاری اعضای هتئت علمی را پتشبتنی میکند .خاقیانیزاده ( ،)3131جیانهیو ( ،)1115فالفیی و
همکاران ( )3131و فاجلو ( )3113در پژوهشهای خود رابطیة معنیادار متیان اسینرس شیللی و
کتفتت زندیی کاری یزارش کردهاند که با یافنههای ایخ پیژوهش همسیو اسیت .بیر اییخ اسیاس،
میتوان با فذن یا تقلتل اسنرس شللی و عیواملی ماننید تقاضیا ،فماییت مسیئوزن و همکیاران،
کننرل ،نقش و ارتنا  ،موجنات کتفتت بهنر زندیی کیاری اعضیای هتئیت علمیی را فیراهم کیرد.
مترکمالی ( )3131نتز بتان کرده است ،ایر کیار در شیرایط روانشیناخنی سیالم و بیا کریشهیا و
همکاری منقابل انجام یترد ،به بازرفنخ کتفتت زندیی کاری و رشد و نوعی افساس مثنت به کیار
و محتط آن به نام رضایت شللی منجر میشود .ایخ افساس عالوه بر تنمتخ نتازها و تحق اهدان
فردی و سازمانی سنب سالمنی جسمی و روانی ،وفاداری و بازخره افیزایش اررباریی و کیارایی
سازمان نتز میشود.
با توجه به ننایج پژوهش ،به منظور کاهش اسنرس شللی و بیه تنیس آن بهنیود کتفتیت زنیدیی
کاری اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند راهکارهایی پترنهاد میشود :تقاضا شامل موضوعهیایی
مانند بار کاری ،خصوصتات و محتط کاری است که مجموعة ایخ عوامل با ایجاد افساس کار زیاد
در افراد اسنرس ایجاد میکند .از ایخ رو با بررسیی و بیازبتنی برنامیة کیاری آموزشیی -پژوهریی
اعضای هتئت علمیی و سیطح تقاضیا و اننظیاری کیه دانری،اه از آنیان دارد ،و در صیورت لیزوم
اضافهکردن به تعداد اعضا ،می توان در جهت تعدیل تقاضاها اقدام کرد .عالوه بر آن ،اعضای هتئت
علمی زمانی میتوانند به تقاضاها پاسخ دهند که شرایط و خصوصیتتهیای کیاری و امکانیات بیه
آنها توان پاسخیویی بدهد و از طرفی ایخ شیرایط بیرای آنهیا پیذیرفننی و قابیل تحمیل باشید.
همانطور که شرایط کاری نامناسب توان برآوردهکردن تقاضاهای معقول را نتیز تحیت تینرتر قیرار
میدهد .لذا توجه به ایخ مهم نتز افساس وجود تقاضای کاری زیاد و به تنس ،اسنرس شللی منینج
از آن را خواهد کاست .فمایت مسئوزن و همکاران و برقراری ارتنا سالم و سیازنده و تیو م بیا
مرارکت و مساعدت از دغدغههای کاری افراد خواهد کاست ،زمانیکه افراد خود را در انجامدادن
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وظایآ خود تنها بتابند ،افنمال بروز اسنرس افزایش مییابد اما در صورتیکه روابط فسنة کیاری
در بتخ اعضای هتئت علمی فاکم باشد و مسئوزن دانر،اه فمایت خود را به آنهیا مننقیل کننید،
آرامش بترنری در انجامیرفنخ وظایآ در بتخ یروههای آموزشی فاکم خواهد شد .در صورتیکیه
شرح وظایآ شللی افراد مراص و شفان بوده و مستر کاری آنها نتز تعریآ شده باشد ،ایخ که
فرد بنواند در مستر انجامدادن کارهای خود قرار یتیرد و بیه اننظیارات شیللی پاسیای درسیت و
مناسب بدهد ،با امکان بترنری انجام خواهد شد .ایخ امر کننیرل را بیه فراینید خیودکننرلی تنیدیل
خواهد کرد و به تنس ،اسنرسهای ناشی از کننرلهای سازمانی و پت،تری انجامییرفنخ کیار درسیت
در مستر خواسنهشده را کاهش میدهد .نقش نتز ،درک درست از نقش کاریشان در سازمان است.
از ایخ رو ،با شفان سازی نقش اعضای هتئت علمی در دانر،اه و تعرییآ روییههیا و روشهیای
مراص انجامدادن کار و تعریآ مسئولتتها ،میتوان به روشخترشیدن نقیش افیراد کمیک کیرد.
عالوه بر اننظارات آموزشی -پژوهری ،امور اداری و سازمانی نتز از اعضای هتئت علمیی خواسینه
میشود ،که شفان بودن ایخ وظایآ و اننظارات ،به تعریآ درستتر نقش آنها و در ننتجه کاهش
اسنرس شللی خواهد انجامتد .همانطور که بتان شد ،توجه به تقاضاهای کاری ،کننیرل ،توجیه بیه
فمایت مسئوزن و همکاران و ایجاد روابط مناسب و در نهاییت ،تعرییآ نقیش درسیت اعضیای
هتئت علمی ،از اسنرس شللی آنها خواهد کاست .بر ایخ اساس ،میتوان یفت دانر،اهها با توجه
به مقولة اسنرس شللی و عوامل مثرر بر آن ،نهتنها موجنات سالمت روح و جسم اعضیای هتئیت
علمی خود را فراهم میکنند ،بلکه سطح کتفتت زندیی کاری آنها را ارتقا خواهند داد و کارایی و
اررباری آنان را موجب میشیوند کیه بیدیخ طریی  ،موجنیات تحقی اریرباش اهیدان سیازمان
(دانر،اه) فراهم خواهد شد.
سپاسگزاری
بدیخ وستله از همکاریهای ارزندة ریاست ،معاونان ،فراست و اسنادان محنرم دانر،اه بترجند در
انجامدادن پژوهش فاضر سپاس،زاری میکنتم .همچنیتخ ،از زفمیات و همکیاریهیای ارزشیمند
سرکار خانم مریم مزاری در روند توزیس و جمسآوری دادهها ،کمال امننان را داریم.
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منابع و مآخذ

 .3ابتلی ،خدایار (.)3131کاریاه آموزشی تعادل کیار و زنیدیی .هرینمتخ کنفیرانس بیتخ المللیی
مدیریت ،تهران ،بر متالد ،مرکز همایشهای بتخالمللی.
 .1آزادمرزآبادی ،اسفندیار؛ غالمی فریارکی ،محمید (« .)3111عوامیل میثرر بیر اسینرس شیللی
نظامتان» .مجلة طب نظامی ،دورة  ،31شمارة اول ،صفحات .3-2
 .1آقایی ،اصلر؛ آتشپور ،فمتد ( .)3131اسنرس و سالمت روان .اصفهان ،نرر پردک.

 .4امتنی ،فروتخ ( .)3135بررسی رابطة اسنرس شللی نوبتکاری و باش محیل کیار بیا کیارایی
خانوادة پرسناران بتمارسنانهای آموزشی شهر تهران .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانر،اه علیوم
بهزیسنی و توانباری ،تهران.
 .5باقریان ،فاطمه (« .)3131بررسی منزلت اجنماعی اعضای هتئیت علمیی دانری،اههیای اییران».

یزارش طرح پژوهری مصوب مثسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.
 .2بانتارنصرآبادی ،فسنعلی؛ رجاییپور ،سیعتد؛ سیلتمی ،قربیانعلی؛ طیاهرپور ،فاطمیه؛ پرتیوی،

محمد (« .)3133بررسی رابطة بتخ ماهتت شیللی و رضیایت شیللی» .پیژوهشنامیة میدیریت
اجرایی ،سال نهم ،شمارة دوم ،صفحات .51-11
 .1جزنی ،نسریخ؛ فنتنی ،معصومه؛ سجاد ،نصر (« .)3131تحلتل عوامل مثرر بر اسنرس شیللی و

راهکارهای مدیریت آن (موردپژوهی منطقة  1عملتات اننقال یاز)» .فصلنامة مدیریت و منیابس
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 1111

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1314

سال سوم ،شمارة سوم ،صفحات .321-334
 .31خاقانیزاده ،مرتضی؛ عنادی ،عناس؛ سترتینتر ،مسعود؛ رفمانی ،منظر (« .)3131بررسی رابطیة
اسنرس شللی و کتفتت زندیی کاری پرسیناران شیاغل در بتمارسینانهیای مننایب نتروهیای
مسلح» .مجلة طب نظامی ،دورة  ،31شمارة سوم ،صفحات .315-331
 .33زارع ،محسخ؛ عابدی ،کمالالدیخ؛ فلیوائی ،غالمحسیتخ؛ برخیورداری ،ابوالفضیل؛ امتنییپیور،
محمدرضا (« .)3133بررسی اسنرسهای شللی در کاریران سیازمان بنیادر و کرینترانی اسینان

هرمزیان و ارتنا آن با فوادث غترمرینار ر داده» .مجلة دانر،اه علیوم پزشیکی و خیدمات
بهداشنی -درمانی شهتد صدوقی یزد ،دورة  ،31شمارة سوم ،صفحات .341-343

 .31ساعنچی ،محمود ( .)3131بهداشت روانی در محتط کار با تنکتد بر فریار روانیی و فرسیودیی
شللی .تهران ،مثسسه نرر ویرایش.
 .31سوری ،فمتد؛ رفتمیی ،محسیخ؛ محسینی ،فسیتخ (« .)3135بررسیی ال،یوی اپتیدمولوکیک

اسنرسهای شللی در مدیران یروه صنعنی خودروسازی ایران» .مجلیة تاصصیی اپتیدمولوکی
ایران ،دورة دوم ،شمارة چهارم ،صفحات .43-51
 .34طوافی ،نتره؛ فیاتمزاده ،نتکنیا؛ کیاظمنیژاد ،انوشیتروان؛ جزاییری ،علترضیا (« .)3135بررسیی
توانناری ن،رش کارکنان ادارة رفاه تهران با وضعتت بستار اسنرسزا و با تنشهیای داخلیی».
مجلة توانناری ،دورة هفنم ،شمارة چهارم ،صفحات .11-11
 .35عالمه ،ستدمحسخ ( .)3135مدل توسعه در ارزش های کتفتت زندیی کاری بیر اسیاس نظرییة
والنون به منظور بررسی ارر آن بر کاهش فرار روانی .رسالة دکنیری ،میدیریت ،ییرایش منیابس
انسانی و رفنار سازمانی ،دانر،اه تربتت مدرس.
 .32محمدفام ،ایر ؛ بهرامی ،عندالرفمخ؛ فاطمی ،فریخ؛ ییلمحمیدی ،رسینم؛ محجیوب ،فسیتخ

(« .)3133رابطة بتخ اسنرس شللی و اعمال ناایمخ با فوادث شیللی» .مجلیة علیوم پزشیکی و
خدمات بهداشنی درمانی همدان ،دورة  ،35شمارة سوم ،صفحات .21-22
 .31معاونت آموزشی وزارت علوم ( .)3131سند توسعة بایش آمیوزش عیالی در برنامیة چهیارم.

1111 

...  اعضای هیئت علمی:شناسایی عوامل استرسزای شغلی و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه

. تحقتقات و فناوری،وزارت علوم
 «بررسیی رابطیة کتفتیت زنیدیی کیاری و.)3131(  فاطمیه، ستدمحمد؛ نارنجی رانی، مترکمالی.33

 فصلنامة پیژوهش و.»اه تهران و صنعنی شریآ،رضایت شللی بتخ اعضای هتئت علمی دانر
.13-313  صفحات، شمارة دوم،34  سال،برنامهریزی در آموزش عالی
19. Ahsan, N.; Zaini, A.; Yong, G. D.; Shah Alam, S. (2009). “A Study of Job Stress on Job
Satisifaction among Univercity Staff in Malaysia: Emprical Study”. Europen Journal of
Social Sciences, 8(1), 121-131.
20. Antoniou, A. S.; Polychoroni, F.; Vlachakis, A. N. (2006). “Gender and age differences
in Occupationalstress and professionanl burnout between primary and high- school
teachers in greece”. Journal of Managerial Pyschology, 21(7), 682-690.
21. Cooper, C. S.; Thomas, K. (2001). “Model of organization stress for use within an
occupational health education/promotion or wellbeing programme–A short
communication”, Health education journal, 60(4), 378-380.
22. Davis, K.; Nustran, J. (1991). Human behavior in work (Organizational behavior).
Translator Ali Toosi, Tehran, Center Public Administration.
23. Griffen, Moorhed (1988). Organizational behavior. Fifth Edition, Hongton Company.
24. Haslam, S. (2004). Psychology in organizitations: The social identity approach.
Londan, Sage.
25. Hersy, P.; Blanchard, K. H. (2008). Organizational Behavior management. (Translated
by G. Kabiri). Tehran, Jahad University Institute publications.
26. Ivanevich, J. M.; Michael, T. M. (2001). “Organizational Behavior and Management”.
Journal of Business Venturing, 19, 264–270.
27. Wuestner, K. (2002). New Forms of Work and their implications for occupational
stress. International Sociological Association, Brisbane, Australia.

