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Abstract
Aim: The aim of this research was to study the
relationship between organizational support and job stress
with general health and burnout in academic staff of
University of Guilan in 1389.method : 200 samples were
questioned by Perceived Organizational Support
questionnaire (POS), Osipow's Job Stress questionnaire,
General Health Questionnaire (GHQ-28) and Maslach
Burnout Inventory (MBI( . It was a correlation research
which was done by simple random sampling method.
Results : The data were analyzed by statistical methods
such as Independent Student t, Pearson Correlation,
analysis of variance (ANOVA), stepwise multiple
regression analysis, using SPSS software (ver16.0). The
following hypotheses were organized to study the issue:1.
There is a relationship between organizational support and
general health of academic staff. 2. There is a relationship
between organizational support and burnout of academic
staff.3. There is a relationship between job stress and
general health of academic staff.4. There is a relationship
between job stress and burnout of academic
staff.According to results, all mentioned hypotheses
except the first one have been confirmed and findings of
stepwise multiple regression of two variables of
organizational support have selected the frequency of
emotional fatigue, two variables of which have selected
the frequency of personal competency, respectively, as
selected variables in second step in order to predict job
stress rate (F=41.667; P<0.0001) and general health level
(F=19.565; P<0.0001), respectively.
Keywords: Organizational support, job stress, general
health, burnout, Faculty
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چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی و: هدف

استرس شغلی با سالمت عمومی فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی

 نفر به تعداد883  از بین: روش. انجام شد9831 دانشگاه گیالن در سال

:  نفر بهشیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های002

 سالمت عمومی و، استرس شغلی اسیپو،حمایت سازمانی ادراک شده

 داده ها با روش ضریب همبستگی.فرسودگی شغلی مسلش پاسخ دادند
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار اس پی اس

نتایج نشان داد.اس ورژن یک و شش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

که بین حمایت سازمانی و سالمت عمومی رابطه ی معنادار وجود ندارد و

همچنین بین حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی و بین استرس شغلی و
سالمت عمومی و بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار

 تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داده است که دو: یافته ها. وجود دارد

 از واریانس% 63 متغیر حمایت سازمانی و فراوانی خستگی هیجانی

استرس شغلی را تبیین می کنند و دو متغیر فراوانی خستگی هیجانی و

 از واریانس سالمت% 63 فراوانی کاهش احساس کفایت شخصی

 بین حمایت سازمانی و نمره کل: نتیجه گیری.عمومی را نبیین می کنند

سالمت عمومی ارتباط معنا داری وجود ندارد ولی به دلیل آنکه سالمت

 خرده مقیاس دیگر نیز است نتایج نمایانگر آن بود4 عمومی متشکل از

که حمایت سازمانی ارتباط معنا داری با خرده مقیاس اختالل در کنش

. اجتماعی دارد
     یمو،  ینامز م،  یلغش سرتسا،  حمایت سا ع تمالس:واژه های کلیدی

 اعضای هیئت علم، فرسودگی شغلی
0931/ 12 /2 :تاریخ دریافت
2931/8/9 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

در دنیای امروزه پیشرفت فن آوری و صنعت موجی را به وجود آورده است که بر اغلب شئونات زندگی انسانی از جمله زندگی

شخصی؛ شغلی و روابط بین فردی اثر گذار بوده است به طور ویژه استرس ها و اضطراب های ناشی از صنعتی شدن و سرعت تغییرات
اجتماعی باعث ایجاد فشارها بر شرایط کاری در سازمان ها و موسسات و شرکت ها شده است و سالمتی و کارآمدی انسان ها را

تحت تاثیر قرار داده است .یکی از عوارض ناشی از این فشارها ،فشار عصبی یا استرس در زمینه شغلی بوده که به صورت عالئم

جسمانی (سردرد ،زخم معده  ،بیماریهای قلبی و عروقی  ،آسم و ، )...عالیم روانی (خشم  ،افسردگی  ،خستگی مفرط و  )...و عالیم

رفتاری (افت کاری  ،غیبت  ،پرخاشگری در محیط کار  )... ،ظاهر می شود که در صورت عدم توجه می تواند منجر به خطر افتادن

سالمت عمومی و در نهایت افزایش فرسودگی شغلی افراد در سازمان ها گردد.نحوه رفتار سازمان ها با نیروی انسانی می تواند عاملی
تعیین کننده در میزان سالمت عمومی و فرسودگی شغلی باشد به این معنی که اگر در سازمان ها جو سازمانی برای کارکنان

خوشایندتر  ،مثبت تر و از کیفیت باالتری برخوردار باشد و سازمان ،رفتارهای حمایت کننده از نیروی انسانی خود داشته باشد ،این

حمایت سازمانی ادراک شده ،افزایش سالمت عمومی و در نتیجه افزایش کارآیی و بهره وری نیروی انسانی را در پی دارد و در

صورت عدم حمایت سازمانی  ،به مخاطره افتادن سالمت عمومی و افزایش فرسودگی شغلی در سازمان ها را به دنبال خواهد

داشت.مفهوم حمایت سازمانی ،نخستین بار توسط ایزنبرگر ،هانتینگتون  ،هاچسیون و سوآ  ) 1986 (2مطرح شد .به عقیده ی آنها

حمایت سازمانی ،احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای

خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده ی آنهاست (به نقل از شاکری نیا.)9831 ،رندال استرس شغلی را ،عبارت

از واکنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای که خواسته های محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن
بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده ی آن برآید ،تعریف می کند (به نقل از مجتهدی.)3831 ،سازمان بهداشت جهانی)WHO( 3

سالمت عمومی را چنین تعریف می کند« :حالت رفاه کامل جسمی  ،روانی و اجتماعی و نه فقط بیماری»  .به نظر می رسد این تعریف
حالت عمومی و کلی سالمت را به خوبی مدنظر قرار داده است (دیماتئو ،4ترجمه ی هاشمیان و همکاران .) 78 31،فرسودگی شغلی

پدیده ای است عمومی و فراگیر که از کنش متقابل و یگانه ی شخصیت فرد با محیط کار ناشی می شود و نتیجه ی آن از دست دادن

انگیره ،اشتیاق ،انرژی و کاهش عملکرد مطلوب در زندگی فرد است .فرسودگی شغلی تنها خستگی و فشار ناشی از کار نیست که
بعد از کار مداوم بوجود می آید بلکه به سبک کلی زندگی فرد و ساعتهای بیداری او نیز سرایت می کند (هرشن سن ، 5ترجمه ی

منشی طوسی.) 74 31،

در دهه های اخیر پیشرفت قابل مالحظه علم و فناوری استرس را به ارمغان آورده که سبب کاهش سالمت فرد و جامعه شده است.

استرس یا فشار روانی در جدول تشخیص و آماری  DSM-IVاین گونه تعریف شده است :هرگونه رویداد یا تغییر زندگی که ممکن

است از لحاظ زمانی با آغاز  ،رخداد یا تشدید یک اختالل روانی رابطه داشته باشد (به نقل از ابوالقاسمی  . )8831 ،عوامل فشار زا

رویدادهایی هستند که بهزیستی جسمی یا روانشناختی فرد را به خطر می اندازند (ُکُکرتیس ،6ترجمه آشتیانی  ،آشتیانی .)2831،امروزه
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هر کس در هر مکان و موقعیتی که باشد  ،درجاتی از فشارهای عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می کند و این واقعیت ،
امری ملموس و انکار ناپذیر در سازمان های مدرن امروزی است (ویتمن ، 9 99 1 ،7به نقل از محمدی )6831 ،

.سعادت ( ) 75 31اظهار می دارد که تنیدگی و فشارهای عصبی شدید ناشی از ماهیت ،نوع یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی
در کارکنان منجر می شود که فرسودگی شغلی نامیده می شود (به نقل از محمدی  .)6831 ،سازمان ها به دلیل بروز فرسودگی شغلی

در بین کارکنان هزینه های زیادی را ،به طور آشکار و پنهان به دلیل اختالالتی که توسط استرس ایجاد می شود متحمل می شوند

عالوه بر آن فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار  ،کاهش کیفیت کار  ،تعارضات بین فردی با همکاران  ،مشکالت

جسمی -روانی ،تغییر شغل و نهایتًاًا ترک خدمت می شود (به نقل از مجدیان.)7831 ،عوامل محیطی مثل عدم اطمینان از وضعیت

اقتصادی جامعه ،تحوالت اجتماعی متعدد ،نحوه ی نگرش نسبت به کار ،عدم فرصت های ارتقای شغلی ،عدم امنیت شغلی ،عدم

مشارکت سازمانی  ،عدم عدالت سازمانی و عدم حمایت سازمانی و  ...از جمله عوامل محیطی هستند که در ابتالء و بروز فرسودگی
شغلی تاثیر گذار هستند( .مدنی و زاهدی .)4831 ،درک حمایت سازمانی عبارت است از احساس و اعتقاد کارکنان به این که سازمان
برای کار آنها ارزش قائل است ،مراقب سالمتی آنهاست و منافع آنها را مدنظر دارد (مدنی و زاهدی .)4831،از ویژگی های سازمانی

و فراسازمانی که زمینه ساز بروز فشارهای روانی و فرسودگی شغلی در افراد است  ،می توان به عدم وقت کافی و حجم زیاد کاری،

افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه ها  ،توجه و حمایت کمتر مدیریت و همچنین عدم مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و فقدان

راهبردهای اصولی را نام برد (صانعی و همکاران.)3831 ،

در غالب پژوهش ها و متون مربوط به فرسودگی شغلی ،از این سندرم بیشتر در مشاغل و حرفه هایی که مستلزم تعامل افراد با هم است

یاد شده است و عمدتًاًا هسته ی اصلی ایجاد چنین متغیری وجود مشاغلی نظیر معلمی و اعضای هیأت علمی  ،پرستاری و مشاوره و ...

می باشد (کوپر  ،8به نقل از دالور و زّلّلقی .)3831،یکی از مشاغلی که می تواند در معرض آسیب های ناشی از استرس شغلی قرار
بگیرد امر تدریس است  .این مشکالت می تواند موجب کاهش بهره وری و ناتوانی استادان در انجام فعالیت های حرفه ای شود .بدين

ترتيب تحقیق حاضر به دنبال پاسخدهي به اين مسئله اساسي است كه ارتباط بین حمایت سازمانی و استرس شغلی با سالمت عمومی و

فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی چگونه است  ،تا بدین وسیله بتوانیم راهکارهایی در جهت کاهش متغیرهای موثر در استرس
شغلی  ،سالمت عمومی و فرسودگی شغلی ترسیم کنیم.

رو ش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است.

جامعه و نمونه

جامعه آماری پژوهش نیز کلیه اعضای هیئت علمی گیالن در سال  89 - 88می باشند .حجم جامعه حاضر تعداد  883نفر می باشد که
طبق جدول نمونه گیری مرگان تعداد  196نفر به عنون نمونه انتخاب شدند که با پنج داده اضافی که به همراه حجم نمونه در محاسبه

لحاظ شد نمونه ما شامل  002نفر گردید.روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع تصافی ساده می باشد که اعضای نمونه از هفت

دانشکده دانشگاه گیالن انتخاب شدند.
ابزار

ضمنا ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل  4پرسشنامه :
. Withman
. Cooper

7
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-1حمایت سازمانی ادراک شده  -2استرس شغلی اسیپو -3سالمت عمومی -4فرسودگی شغلی

پرسشنام حمایت سازمانی ادراک شده دارای  63گویه است که در مقیاس لیکرت طراحی شده است.برخی گویه ها به جهت مثبت و
برخی دیگر به جهت منفی حمایت سازمانی می پردازند و با توجه به تدوین پرسشنامه توسط آیزن برگر و همکاران  1986داده ها

معرف آن است که سه عامل ،توجه سازمان به فرد ،توجه سازمان به جنبه های مادی و پاداش فرد و توجه سازمان به جایگزینی و
استخدام فرد لحاظ شده اند.میزان همسانی درونی و پایایی آیتم های پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ باالی  % 90بدست

آمده است.ضمنا اعتبار سازه  -----در تحقیقات زیادی تایید شده است.پرسشنامه نقش های شغلی اسیپو  1987نیز از سه قسمت

تشکیل شده است که برای ارزیابی استرس فرد از شش بعد -1 :بار کاری نقش  -2ب کفایتی نقش -3دوگانگی نقش -4محدوده

نقش -5مسئولیت و -6محیط فیزیکی می باشد.سومین پرسشنامه توسط گلد برگ و هیلر  1972تدوین گردیده و برای شناساییاختالل

های روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده ای بکار گرفته شده است و آخرین پرسشنامه پژوهش حاضر

پرسشنامه مسلش  -----به عنوان یک وسیله سنجش اساندارد طالیی برای اندازه گیری میزان فرسودگی شغلی شناخته شده و شامل

سه مقیاس اندازه گیری مستقل است که از  22ماده جداانه درباره احساس ها و نگرش ها تشکیل شده است که جنبه های مختلف

سندرم فرسودگی شغلی را می سنجد.ضمنا چهار پرسشنامه پژوهشی به صورت یکجا در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار
گرفت و داده های مربوط ظرف  40دقیقه جمع آوری گردید .همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده های گرداوری شده از روشهای

آماری توصیفی مانند فراوانی در صد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،دامنه تغییرات و از روشهای آمار استنباطی مانند آزمون تی
استیودنت مستقل ،آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل واریانس یک راهه آنوا و تحلیلر رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده

شده  .در پژوهش حاضر کلیه تحلیل های آماری توسط نرم افزار اس پی اس اس انجام پذیرفت.

یافته ها

در این بخش ابتدا مشخصه های آماری (میانگین  ،انحراف استاندارد و دامنه تغییرات ) متغیر های پژوهش و سپس نتایج ضرایب
همبستگی پیرسون  ،آزمون تی استیودنت مستقل  ،آزمون تحلیل واریانس یک راهه و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام
برای پیش بینی میزان استرس شغلی و سطح سالمت عمومی در اعضای هیئت علمی ارائه شده است.

جدول  1مشخصه های آماری (میانگین،انحراف استاندارد و دامنه تغییرات)متغیرهای پژوهش
متغیرها
سن

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغیرات

42 / 92

8/ 01

27 - 66

1/63

23 / 77

87 - 197

87 / 16

17 / 006

33 -241

فراوانی خستگی هیجانی

9/37

6/ 04

0- 35

فراوانی مسخ شخصیت

1/ 89

2/ 42

0- 13

استرس شغلی
حمایت سازمانی

فراوانی احساس کفایت شخصی

39 / 43

8/ 04

12 - 48

شدت خستگی هیجانی

14 / 39

10 / 87

0- 62

4/ 25

6/ 30

0- 35

43 /44

6/ 89

28 - 56

خرده مقیاس عالئم جسمانی

3/ 48

2/38

0- 17

خرده مقیاس عالئم اضطرابی و اختالل خواب

3/ 66

2/1

خرده مقیاس اختالل در کنش اجتماعی

8/ 85

شدت مسخ شخصیت
شدت احساس کفایت شخصی

0- 15

1/ 60

5- 13

خرده مقیاس عالئم افسردگی

1/ 43

2/ 31

0- 13

نمره کل پرسشنامه سالمت عمومی ()GHQ-28

17 / 46

7/ 27

8- 51
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جدول1میانگین  ،انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد.همان گونه که دیده می شود میانگین سنی
اعضای هیات علمی  42 / 92 ± 8/ 01می باشد که در دامنه  27تا  66سال قرار دارد .همچنین میزان سالمت عمومی اعضای هیات علمی

براساس نمره کل آزمون  GHQ-28با میانگین  17 / 46 ±7/ 27برآورد شد که در دامنه  8تا  51قراردارد.اطالعات خرده مقیاسهای

 GHQ-28وسایر آزمونها نظیر استرس شغلی ،حمایت سازمانی و ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی در جدول1قابل مشاهده است.
جدول  2ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش

متغیرها
.1سن

.2استرس شغلی

.3حمایت سازمانی

.4فراوانی خستگی هیجانی

 .5فراوانی مسخ شخصیت

1
1

-0/ 15

0/ 06

2
1

** -0/ 61

3

1

-0/ 29 ** 0/ 53 ** -0/ 08

-0/ 03

.7شدت خستگی هیجانی

.8شدت مسخ شخصیت

0/20

.9شدت احساس کفایت شخصی * -0/ 18
. 10عالئم جسمانی

 . 11عالئم اضطراب و بی خوابی

. 12اختالل در کنش اجتماعی
 . 13عالئم افسردگی

. 14نمره کل سالمت GHQ-28

0/ 12

0/ 15

0/ 05

0/ 11

0/ 14

4

1

* 0/ 48 ** -0/ 100 0/ 23

 .6فراوانی احساس کفایت شخصی 0/ 21 * -0/ 28 ** -0/ 06
0/ 04

5

** 0/ 49
* 0/ 21

-0/ 12

0/ 04

*0/ 18 * -0/02

** 0/ 32

** 0/ 43
-0/ 11

* -0/ 24 ** -0/ 22

** 0/91* 0/ 47
0/ 16

** 0/ 29

1

1

-0/ 08

0/ 81 ** -0/ 04

0/ 69 ** -0/ 28 ** -0/ 13

-0/20

0/ 31 ** -0/02* 0/ 22 ** 0/ 43 ** -0/ 08

** 0/ 29

**0/83

6

1

7

0/ 29 ** -0/73** 0/ 29 ** 0/ 53 ** -0/ 13

*0/2

0/ 15

0/4** -0/ 04

0/ 10

0/ 06

**0/63

8

1

9

-0/20

0/ 09

* 0/ 17 * 0/ 21

01

1

*-0/2

1

11

0/ 67 ** -0/3** 0/ 11
-0/20 0/ 15

12

14

13

1

1 -0/ 05

** 0/ 57 ** 0/ 54 ** -0/ 17 * 0/ 22 ** 0/ 27 ** -0/ 25

0/ 07

1

0/8** 0/ 22 ** 0/ 86 ** 0/ 85 ** -0/ 23 ** 0/ 18 * 0/73** -0/ 29 ** 0/ 35 ** 0/ 57 ** -0/ 09

1

* P>0/ 05

**P>0/ 01

همان طور که در جدول ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است بطور کلی بین حمایت سازمانی و استرس

شغلی و فراوانی خستگی هیجانی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد(  .)P<0/ 01بدین مفهوم که با افزایش میزان حمایت سازمانی ،

استرس شغلی و فراوانی خستگی هیجانی کاهش می یابد و بالعکس  .همچنین به عنوان نمونه با توجه به جدول فوق می توان گفت

ارتباط مثبت معنی داری بین سالمت عمومی با استرس شغلی  ،فراوانی خستگی هیجانی  ،فراوانی مسخ شخصیت و شدت خستگی
هیجانی وجود دارد(  .)P<0/ 01بدین مفهوم که همسو با افزایش نمرات پرسشنامه سالمت عمومی(که نشانگر وخامت بهداشت روانی
است)میزان استرس شغلی ،فراوانی خستگی هیجانی ،فراوانی مسخ شخصیت و همچنین شدت خستگی افزایش می یابد .سایر نتایج با

توجه به سطح معنی داری آنها در جدول فوق قابل مشاهده است.

76

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  /71زمستان 2931
جدول  : 3تحلیل واریانس یکراهه متغیرهای پژوهش در سه گروه استخدامی اعضای هیئت علمی
مجموع مجذورات

شاخصهای آماری

منابع واریانس

19 / 03

بین گروهی

عالئم جسمانی درون گروهی
1562 / 95

مجموع

41 / 56

بین گروهی

عالئم اضطراب درون گروهی

واختالل خواب

مجموع

بین گروهی

1763 / 89

2/ 51

اختالل در کنش درون گروهی

اجتماعی

479 / 85

مجموع

6/ 23

بین گروهی

عالئم افسردگی درون گروهی

مجموع

بین گروهی
نمره کل

81 10 / 98

درون گروهی

سالمت عمومی
مجموع

2 1 1 /4 7

9309 /39

بین گروهی

527/ 28

مجموع

1 7006 / 97

استرس شغلی درون گروهی

1543 / 92

2

195

/ 52

1/ 19

193
2

1722 / 33

درجه آزادی

میانگین مجذورات

194

196

2

681

7 47 / 35
881

2

98 1

21 10 /57
191

2

9197 / 19

2

174

176

63396/ 69

421

221

8

20 / 78

263/ 64

0/516

5

5/ 36

56 / 37

0/ 099

0/ 49

2/75

3/11

0/ 307

2/ 34

8/88

1/ 25

ن س ب تF

سطح معنی داری

52 / 86

0/065

0/ 346

1/ 07

0/ 530

0/ 64

865/ 33

مقایسه میانگین مقادیر متغیرهای مختلف پژوهش از نظر نوع استخدام اعضای هیئت علمی(الف:رسمی قطعی ب:آزمایشی ج:پیمانی و

قراردادی) با بکار گیری آزمون تحلیل واریانس یکراهه نمایانگر آن بود که در هیچ یک از متغیرهای پژوهش تفاوت معنی داری بین
این سه گروه استخدامی اعضای هیات علمی وجود ندارد.

برای تعیین قوی ترین عوامل پیش بینی کننده میزان استرس شغلی در اعضای هیات علمی تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام اجرا

شد .نتایج این تحلیل شامل ضریب تعیین( ، )R2خطای استاندارد برآورد( ، )SEEضریب ، βمقادیر  tو سطح معنی داری در جدول 4

ارائه شده است.

جدول4تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش بینی میزان استرس شغلی در اعضای هیات علمی
متغیرها
متغیر منتخب

حمایت سازمانی

شاخصها
ضریب β

t
-7/ 176

0/ 000

0/949

0/ 025

0/ 980

0/ 825

-0/ 033

-0/ 373

0/ 711

0/ 898

نمره کل سالمت عمومی

0/ 070

0/ 715

0/ 477

فراوانی کفایت شخصی

فراوانی هیجانی

-0/ 605

Sig.

تولرانس

0/ 27 3

متغیرهای حذف شده

Beta In

عالئم جسمانی

0/200

عالئم اضطراب و بیخوابی

اختالل در کنش اجتماعی
عالئم افسردگی

فراوانی مسخ شخصیت

شدت خستگی هیجانی
شدت مسخ شخصیت

شدت کفایت شخصی

0/901

0/ 074
0/ 004

3/ 874

1/ 081

0/338
0/940

0/ 000

0/ 284

0/949

0/ 665

0/ 408

0/ 865

0/169

0/109

0/ 710

-0/840

-0/455

0/ 581

0/9 01

0/ 116

1/ 413

0/ 163

0/ 987

0/151

-0/ 017

1/ 602

-0/ 195

0/ 114
0/648

0/ 737
0/ 928
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همان طور که در جدول  4مالحظه می گردد رگرسیون چند متغیره گام به گام دو متغیر حمایت سازمانی و فراوانی خستگی هیجانی را

به عنوان متغیرهای منتخب در گام دوم برای پیش بینی میزان استرس شغلی انتخاب کرده است.این دو متغیر به تنهایی تقریبا  63درصد

از واریانس مشترک نتایج استرس شغلی را تبیین می نمایند.در این مورد ضریب  βدر هر دو مورد معنی دار بود.Pبا توجه به آماره

تولرانس پیرامون مدل نیز نشان داد که با وجود ارتباط بین متغیرهای پیش بین ،آنها هم خطی باالیی نسبت به یکدیگر ندارند.در این

مورد هرچه مقدار تولرانس بیشتر باشد میزان هم خطی کمتر است.

برای تعیین قوی ترین عوامل پیش بینی کننده سطح سالمت عمومی در اعضای هیات علمی تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام

اجرا شد

جدول5تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش بینی سطح سالمت عمومی در اعضای هیات علمی
متغیرها

شاخصها

متغیر منتخب

ضریب β

فراوانی خستگی هیجانی
فراوانی کفایت شخصی

0/ 47

t
4/ 62

0/ 004

0/ 029

0/ 282

0/ 779

0/ 905

شدت خستگی هیجانی

0/051

1/813

0/ 192

0/ 730

شدت کفایت شخصی

0/ 132

حمایت سازمانی

فراوانی مسخ شخصیت
شدت مسخ شخصیت

استرس شغلی

-3/ 01

0/ 000

0/549

0/549

متغیرهای حذف شده

-0/ 30

Sig.

تولرانس

Beta In
0/ 124

0/041
0/ 027

1/ 178
1/ 391

0/359
0/ 238

0/342
0/961

0/443
0/318

0/368
0/ 936
0/ 498

0/657

همان طور که در جدول  5مالحظه می گردد رگرسیون چند متغیره گام به گام دو متغیر فراوانی خستگی هیجانی و فراوانی احساس

کفایت شخصی را به عنوان متغیرهای منتخب در گام دوم برای پیش بینی سطح سالمت عمومی انتخاب کرده است.این دو متغیر به
تنهایی تقریبا  63درصد از واریانس مشترک نتایج سالمت عمومی را تبیین می نمایند.در این مورد ضریب  βدر هر دو مورد معنی دار

بود.Pبا توجه به آماره تولرانس پیرامون مدل نیز نشان داد که با وجود ارتباط بین متغیرهای پیش بین ،آنها هم خطی باالیی نسبت به

یکدیگر ندارند.در این مورد هرچه مقدار تولرانس بیشتر باشد میزان هم خطی کمتر است.
بحث و نتیجه گیری

ارزیابی علتهای تاثیرگذار در وضیعت جسمی و روانی افراد مشاغل اجتماع پدیده ای است که باید بطور جدی مورد بررسی قرار گیرد

 .در جوامع کنونی به علت فزونی عوامل فشار زای روانی  ،آمار فرسودگی شغلی و کاهش سطح سالمت عمومی در بین قشر شاغل

رو به افزایش است متغییر پذیری سریع شرایط محیطی  ،زمینه ای را می طلبد که از آن  ،نیاز به سازگاری و انطباق بخصوص برای
افراد دارای اشتغال امری ضروری است که طبعا کاهش حمایت ها را برای مدیران  ،کارکنان و اعضاء به خصوص در سازمانها را در

بر دارد و از سوی دیگر نیز میزان عوامل منفی روانی (نظیر استرس) را رو به فزونی قرار میدهد .طبق نتایج بدست آمده از جداول

آماری نشان داده می شود که بین حمایت سازمانی و نمره کل سالمت عمومی ارتباط معنا داری وجود ندارد ولی به دلیل آنکه

سالمت عمومی متشکل از  4خرده مقیاس دیگر نیز است نتایج نمایانگر آن بود که حمایت سازمانی ارتباط معنا داری با خرده مقیاس

اختالل در کنش اجتماعی دارد  .هر چند که با خرده مقیاس های عالئم جسمانی  ،عالئم اضطراب و اختالل خواب و عالئم افسردگی

ارتباط معناداری نداشت  .ضمن آنکه از آنجا که هیچ پژوهش معتبر داخلی و خارجی ارتباط این دو متغیر را بطور مستقل ارزیابی
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نکرده است  .بنابراین امکان مقایسه نتایج وجود ندارد .اما با توجه به مطالعات گذشته به طور غیر مستقیم می توان دریافت که بین

متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با سالمت عمومی رابطه معنا داری وجود دارد هر چند که این مسئله  ،ارزیابی و سنجش دقیق تر و
عینی تری را می طلبد  .بطور مثال در پژوهش اسکات و کلووی (  ) 2003نشان داده شد که حمایت سازمانی نقش تعدیل کننده بین اثر

خشونت فیزیکی  ،تجربه ی جانشینی خشونت و پرخاشگری روانی  ،بر روی سالمت عاطفی  ،سال فطاوع و تاساسحا و یمسج تم

یشود .در هر صورت نتایج بدست آمده در
وابسته به محیط کار داشت یعنی هرچه حمایت سازمانی بیشتر باشد  ،این اثرات نیز کمتر م 

مورد این فرضیه بیانگر آن است که وجود حمایت های سازمانی ،کاهش در اختالل در کنش اجتماعی را به دنبال دارد اما این عامل

(حمایت سازمانی) با عالئم جسمانی  ،عالئم اضطراب و اختالل خواب و عالئم افسردگی رابطه ندارد.این نتیجه با یافته ی پژوهش

رضایی سیروس (  )3831که نشان داد بین حمایت سازمانی و فرسودگی در ابعاد آن در مدیران زن همبستگی معکوس و معنا دار
وجود دارد و با نتیجه ی پژوهش ساندین و همکاران (  ) 2007که نمایانگر آن بود که ارتباط معنا دار آماری بین شاخص های حمایت

سازمانی و فرسودگی شغلی وجود دارد و با یافته ی پژوهش والترز وهمکاران (  ) 2007که بیانگر آن بود که ارتباط معناداری بین

حمایت سازمانی ادراک شده ( )Posو ابعاد فرسودگی شغلی وجود دارد بدین معنی که هرچه حمایت سازمانی بیشتر باشد ،

فرسودگی شغلی کمتر اتفاق می افتد  ،همخوان است .بدین ترتیب برآورد ما از نتایج آماری نشان دهنده آن است که هرچه حمایت
سازمانی افزایش یابد احتمال فرسودگی اعضای هیات علمی رو به کاهش می رود و بین این دو ارتباط معکوس و معنا داری وجود

دارد .نتایج آماری به دست آمده در بر گیرنده ی آن است که بین استرس شغلی و نمره کل سالمت عمومی ارتباط معناداری وجود

دارد .

نتایج بدست آمده با یافته های پژوهش هاشمی نصب ( )4831که در آن رابطه ی بین استرس شغلی با سالمت عمومی ماماهای شاغل

از نظر آماری معنا دار بود و پژوهش باگلیونلی و همکاران (  ) 2006که در آن استرس در کاهش سالمت روان موثر بودو پژوهش

شیگمی و همکاران (  ) 1997که در آن استرس شغلی ذهنی بطور معناداری با وضعیت سالمت روان مرتبط بود  ،همسو است  .نتایج
این پژوهش بیان کننده ی آن است که افزایش استرس شغلی کاهش معنادار سالمت عمومی را در اعضای هیات علمی در پی دارد و
نشان می دهد که تقلیل عوامل استرس زا در محیط کار می تواند اثر چشمگیری در رشد سالمت عمومی بویژه سالمت روان در بر

داشته باشد .نتایج پژوهشی حاضر نشان داده است که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در تمام ابعاد آن ارتباط معناداری وجود
دارد  .بعالوه یافته های این پژوهش با نتایج مطالعه میتانی و همکاران (  ) 2006که در بین کارکنان آتش نشانی انجام شد و در آن بین
استرس های شغلی و فرسودگی شغلی ارتباط معنا داری یافت شد  .همچنین تحقیق جی ام و همکاران (  ) 1991که در آن نمرات باالی

استرس شغلی با نمرات باال در خرده مقیاس های سه گانه فرسودگی شغلی مرتبط بودند  ،همخوان است  .نتایج این مطالعه در
برگیرنده ی آن است که فزونی استرس شغلی با الطبع گسترش فرسودگی شغلی را در بر دارد و بین استرس شغلی فرسودگی شغلی

ارتباط مستقیم وجود دارد  .چرا که با افزایش استرس فرسودگی نیز افزایش می یابد .

تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش عالوه بر بررسی فرضیه های اصلی ،نتایج جانبی زیر را نیز به دنبال داشته است :

 -1مقایسه اعضای هیئت علمی زن و مرد بر حسب متغیرهای مورد بررسی پژوهش مانند استرس شغلی ،حمایت سازمانی  ،سالمت
عمومی و خرده مقیاس های تشکیل دهنده این متغیرها؛ تفاوت معناداری را نشان نداده است .

 -2مقایسه بین دو گروه اعضای هیئت علمی مجرد و متأهل در هیچ یک از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری را نشان نداده است.
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 -3تفاوت معناداری بین دو گروه اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکترا و مدرک فوق لیسانس وپایین تر در هیچ یک از متغیرهای

پژوهش به جزدرمتغییرافسردگی وجودنداشت بطوری که اعضای هیأت علمی دارای مدرک فوق لیسانس وپایین تربه طورمعناداری
نسبت به اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکترا از عالئم افسردگی بیشتری برخوردار هستند.

 -4مقایسه افراد نمونه برحسب مرتبه علمی نیز نشان داده است که بین اعضای با مرتبه علمی دانشیاری و باالتر و اعضای با مرتبه علمی
استادیاری تفاوت معناداری از نظر فراوانی شدت خستگی هیجانی و شدت مسخ شخصیت ،به نفع گروه دارای مرتبه علمی دانشیاری و

باالتر وجود دارد.

 -5مقایسه افراد نمونه برحسب نوع استخدام(رسمی قطعی ،آزمایش ،پیمانی  ،قرار دادی) نشان داده است که در هیچ یک از متغیرهای
پژوهش تفاوت معناداری بین سه گروه وجود ندارد.

 -6مقایسه افراد نمونه برحسب دانشکده محل خدمت نشان داده است که بین محل خدمت اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم پایه
و علوم انسانی (به نفع علوم پایه) در متغیرهای مورد بررسی پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد.

اما از جمله محدودیت های پژوهش می توان به عدم تکمیل برخی از پرسشنامه ها توسط برخی اعضای هیات علمی،عدم توانایی

کنترل همه متغیرهای مداخله گر و همچنین به عدم امکان انجام مصاحبه به علت کمبود زمان و عدم دسترسی همه جانبه به تمام نمونه
ها  ،اشاره نمود.

بطور خالصه طبق یافته های پژوهش می توان گفت که بررسی عوامل اثرگذار در وضعیت سالمت جسمی و روانشناختی قشر شاغل

جامعه امری است که در کشورهای در حال توسعه بسیار دیر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین توجه به سالمت روانی افراد در

سازمان ها به خصوص محیط های آموزشی ضروری است و باید ضمن بررسی و ریشه یابی عوامل تهدید کننده ی سالمت روانی
افراد ،راهکارهای الزم برای تثبیت سالمت عمومی ارائه شود.

اما پیشنهاد می شود که در بررسی این متغیر ها از جامعه آماری گسترده تر و نمونه های آماری بیشتر همچنین از ابزار های گوناگون
برای اندازه گیری متغیر های پژوهش استفاده شود و در نهایت پیشنهاد می گردد که مسووالن و دست اندر کاران آموزش عالی از

نتایج پژوهش حاضر برای برنامه ریزی مناسب و افزایش سطوح حمایت سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی استفاده کنند.
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