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Abstract
Aim: The present research aimed at
investigating the relationship between job
control, job stress and the frequency and
severity of physical illness amongst the staff
members of chemical industries. Method: A
sample of 160 individuals was selected via
stratified sampling from among all the staff
members working in the chemical industries
located in Shiraz. The research tools included
job control questionnaire, job stress
questionnaire and Physical health scale and the
data were analyzed using Entre regression
method. Results: findings indicated that job
stress can predict the frequency and severity of
physical illness. However, job control can’t
predict the severity and frequency of physical
illness.
Keywords: Job Control, Job Stress, Physical
Illness.
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مقدمه

در حقيقت بيماري نقطه مقابل سالمتي است و با توجه به تعريف سالمتي ،بيماري هر گونه انحراف از سالمت كامل جسمي يا

يتواند به صورت آشكار يا پنهان باشد (نوزادي ) 86 31 ،يا بیماری حالتی است که در شکل ظاهری بدن ،ساختمان
رواني است كه م 
بافتها و ترکیب شیمیایی مایعات آن تغییری پیدا میشود یا در کار طبیعی اعضای بدن اختاللی رخ میدهد (باصری .) 86 31 ،زمانی
که در حال استرس هستیم ،بدن تعداد زیادی تغییرات فیزیولوژیک کوچک و بزرگ را متحمل میشود .مهمترین این تغییرات که
یتواند مقاومت بدن را در مقابل بیماریها ،تضعیف کند ،آنهایی است که بوسیله دستگاه عصبی خودکار (سمپاتیک و
م 
پاراسمپاتیک) تنظیم میشود (گنجی .)0831 ،تقریبا هر نوع استرس ،اعم از فیزیکی و یا روانی ،موجب یک افزایش فوری و بارز در
ترشح هورمون محرک فوق کلیوی ،توسط غده هیپوفیز قدامی ،و به دنبال آن ظرف چند دقیقه منجر به افزایش شدید در ترشح
تهای اعضای
کورتیزول از چند قشری غدد فوق کلیوی میشود (گایتون .هال .)0 200 ،1استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالی 

یشوند و دست به
سازمان دارد .مدیران ،کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حاالت روانی خاصی م 
یگردد .فشارهای عصبی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق به
یزنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعکس م 
اعمالی م 
یآورد(بهروزی .)0831،همچنین کنترل شغلی متغیر سازمانی مهمی است که اخیرا مورد توجه روانشناسان
سازمان لطمعات شدیدی م 
صنعتی و سازمانی قرار گرفته است .کنترل شغلی اشاره به باور افراد در مورد اثرگذاری بر محیط کار دارد و لذا ادراکات افراد از
محیط کار تأثیر قابل توجهی بر کنترل شغلی اعمال مینمایند و واکنشهای آنها به محیط کار را تحت تأثیر قرار میدهد( اسپکتور،2

یتوانند استرس شغلی را کاهش و عملکرد را افزایش دهند همچنین
 .) 1986بنابراین کارکنانی که بر جنبههای مهم کار کنترل دارند م 
کارکنانی که برکار خود از نظارت و دقت باالیی برخوردارند یا به عبارتی خودشان بیش از دیگران بر وظایفشان نظارت دارند کنترل
شغلی ادراک شده ی باالتری دارند ،احساس آنها از نظارت بر شغل افزایش خواهد یافت که نتیجه ی آن توانایی برای تصمیمگیری
یهای جسمیخواهد بود همچنین کارکنانی که از توانایی نظارت و کنترل
شخصی و باال رفتن عملکرد و کاهش استرس شغلی و بیمار 
روش باالیی برخوردارند ،توانایی مسئولیت تولید باالتری دارند که با رعایت نکات ایمنی و انجام درست مشاغلشان از آسیب رساندن
یتواند استرس شغلی و بیماریهای جسمی کارکنان را
ینمایند که این ویژگیها به طورکلی م 
به محصوالت و تجهیزات جلوگیری م 
کاهش و عملکرد را افزایش دهد پارسامنش و همکاران (  )0 139در تحقیقی تحت عنوان «بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت
مديريت استرس بر افزايش ميزان يك فيت زندگي و دو بعد آن(سالمت جسمي و رواني)در زنان شاغل» انجام دادند که به این نتیجه
رسیدند که آموزش مهارت مديريت استرس ،ميزان كلي يك فيت زندگي و دو مولفه آن(سالمت جسمي و رواني) زنان شاغل گروه
یدهد.محبوبی و همکاران( ) 89 31در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه متغیرهای ابعاد
آزمايشي را به طور معناداري افزايش م 
هشتگانه جوسازمانی با استرس شغلی و خالقیت کارکنان» به این نتیجه رسیدند که تأثیر ابعاد هشتگانه جوسازمانی بر استرس شغلی و
یدار است .جیمز3و همکاران (  ) 2009تحقیقی تحت عنوان «فهمیدن،
خالقیت کارکنان به طور کلی و تفکیک در زنان و مردان معن 

شبینی و رابطه بین کنترل ،استرس ،رضایت شغلی و تندرستی» بررسی کردهاند که به این نتیجه رسیدند که بین استرس شغلی و
پی 
کنترل رابطه معکوسی وجود دارد ولی بین کنترل با رضایت شغلی رابطه مستقیم وجوددارد همچنین بین استرس و تندرستی رابطه
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معکوسی وجود دارد ولی بین کنترل شغلی و رضایت شغلی با تندرستی رابطه مستقیم وجود دارد .جکسون  ) 2006 ( 1در تحقیقی
تحت عنوان «استرس شغلی ،غیبت و بیماری شریان قلبی شرکت تعاونی اروپا» به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین استرس و غیبت
(در زن و مرد) وجود دارد همچنین رابطه قوی بین استرس و بیماری شریان قلبی (تنها در مردان) وجود دارد .وانگ 2و همکاران

(  ) 2006در تحقیقی تحت عنوان «بررسی کیفیت زندگی و افسردگی برای افسران پلیس در کائوسیونگ ،تایوان» انجام دادند که نتایج
نشان میدهد که استرس ،اضطراب و افسردگی به کیفیت زندگی پایین مرتبط با کارگران هستند .احساس استرس ،اضطراب و
افسردگی رابطه معکوس با کیفیت زندگی دارد و احساس استرس رابطه معکوس با سالمت جسمی دارد ،و بدین وسیله نتایج نشان

یدهد که کاهش اضطراب پیشبینی ادراک باالتر از کیفیت زندگی مرتبط با سالمت جسمی .مارتین و بوش ،) 2006 ( 3دی کریمر و
م 

بالدر ،) 2006 ( 4بومر ،ریچ و رابین ،) 2005 ( 5مانویل و ُاُابر ) 2003 ( 6و مارتین ،) 2001 ( 7در پژوهشهای خود رابطه منفی و معناداری
بین مؤلفه فشار با کنترل شغلی و حیطههای کنترل زمان ،نظارت ،توانایی حل مسأله و مسئولیت تولید به دست آوردند .لسچینگر

8

(  ) 2001در تحقیقی تحت عنوان «مدل تقاضا و کنترل در ساختار تندرستی :اثرکار سخت 9بر کیفیت زندگی کاری در پرستاران»به این
نتیجه رسیدند که در پرستارانی با افزایش کارسخت ،تعهد در سازمان ،تندرستی و کیفیت زندگی کاری افزایش مییابد .الولس

10

(  ،) 2002در پژوهشي با عنوان «بررسي روابط بين محيطهاي كاري فشارزا با تناسب فیزیکی و سالمت كاركنان» به اين نتيجه رسيد كه

تعامل اثر مشاغل با فشار باالي تقاضاهاي شغلي باال (تقاضاهاي شغلي باال و كنترل شغلي پا يي ن) بر سالمت قلبي– عروقي تأثير منفي
دارد اما بر سالمت روان تأثير ندارد .بن نوردن راسل 11و همکاران (  ) 2008تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین وضعیت کاری (تقاضای

شغل ،کنترل شغل و حمایت اجتماعی) ،استرس ،اضطراب و افسردگی و درک کردن کیفیت زندگی (سالمت جسمانی ،روانشناسی
تندرستی ،روابط اجتماعی و حالت محیط)» بررسی نمودند که یافتهها نشان میدهد که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه
مستقیم و با افسردگی و استرس رابطه معکوس دارد همچنین تقاضا و کنترل شغل با حمایت اجتماعی رابطه مستقیم و بااسترس رابطه
معکوس دارد .استرس با اضطراب و افسردگی و سالمت جسمانی رابطه مستقیم و با وضعیت محیطی و روابط اجتماعی رابطه معکوس
داردهمچنین اضطراب با افسردگی و سالمت فیزیکی رابطه مستقیم و با کیفیت زندگی رابطه معکوس دارد و در نهایت استرس،
اضطراب و افسردگی با تقاضا و کنترل شغل رابطه غیر مستقیم دارد .بنابراین حمایت اجتماعی باال ،گزارشات کیفیت زندگی کارکنان
افزایش میدهد و کنترل شغل باال ،رابطه اجتماعی افزایش درحالی که کنترل شغلی باال ،استرس را کاهش میدهد و اینکه بین

افسردگی ،اضطراب ،استرس با وضعیت کاری و کیفیت زندگی رابطه غیر مستقیم وجود دارد .لین ،چن و لو ،) 2009 ( 12به بررسی
ناراحتی فیزیکی و تنشهای شغلی ،اجتماعی– روانی در میان  23 01مرد و زن در مراکز ارتباطات تلفنی در تایوان پرداختند .یافتهها
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یدارند خطرات بیشتری را برای سالمتی خود تحمل ميکنند،
نشان داد اپراتورهایی که تنش و استرس شغلی بیشتری دریافت م 
مشکالتی مانند درد چشم ،گلو درد ،سرفه و عطسه ،درد سینه و شکم ،تحریک پذیری ،زخمهای گوارشی و ناراحتیهای ماهیچهای
یباشند .با توجه به اینکه در دنیای
– اسکلتی از رایج ترین و مهمترین مشکالت پس از زمان کاری طوالنی در مراکز ارتباط کالمی م 

یباشند ،ایجاب میکند کسانی که در این
پیچیده ی امروزی تمامی صنایع و سازمانها وابسته به صنعت نفت و صنايع شيميا يي م 
یکنند از کنترل شغلی باالیی برخوردار باشند تا بتوانند با رضایت و هوشیاری و كنترل کامل و با توجه به خطراتی که در
صنعت کار م 
یکم و کاست انجام دهند .چرا که هر گونه غفلت و کاستی در این حوزه
این صنعت وجود دارد کارهای خود را به نحو احسن و ب 
یتواند صدمات جبران ناپذیری را به کارکنان ،سازمان و تمام کسانی که با این صنعت سروکار دارد ایجاد کند ،صنايع شيميا يي ذاتا
م 
یباشد و کارکنانش هر روز و یا شاید هر لحظه با این خطرات درگیرند و این خود باعث استرسهای شدیدی
صنعتی پر مخاطره م 
یشود کنترل شغلی افراد کاهش یابد .حال اگر کارکنان این صنعت از کنترل
یشود که این استرسها با توجه به گذر زمان باعث م 
م 
سهای ناشی از شغل خود غلبه کنند بلکه بیماریهای جسمی کاهش میدهند .لذا با
یتوانند بر استر 
شغلی برخوردار باشند نه تنها م 
توجه به اهمیت کنترل شغلی و نقش استرس در سازمانها اعضا پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه ای بین متغیرهای کنترل شغلی و
استرس شغلی با تعداد ،شدت و فراوانی بیماریهای جسمی کارکنان صنایع شیمیایی فارس میباشد.
سواالت پژوهش

شبینی کند؟
یتواند تعداد ،شدت و فراوانی بیماریهای جسمی را پی 
آیا کنترل شغلی و استرس شغلی م 

روش

ازآنجا هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کنترل شغلی واسترس شغلی با تعداد ،شدت و فراوانی بیماریها م  یی یییباش شور زا ،د

پژوهش همبستگی استفاده شدهاست .جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان صنايع شيميا يي فارس به تع داد  030نف هدوب ر    هك از
این تعداد  21نفر در واحد مالی بازرگانی 561 ،نفر در واحد تولید 70 ،نفر در واحد فنی و مهندسی 24 ،نفر واح و تشادهب د

،ینمیا    

 15نفر واحد تحقیقات و آزمایشگاه و  5نفر در واحد مدیریت مشغول بکاربوده اند .روش نمونه گیری ب تروص ه    تصا یا هقبط یفد   
نسبتی بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان ( )0791استفاده شد که حجم نمونه  061نفر به دست آمد.
جدول :1توزیع حجم نمونه
طبقهها

حجم نمونه
11

طبقه ی مالی بازرگانی
88

طبقه ی تولید
طبقه ی فنی و مهندسی
طبقه ی بهداشت و ایمنی

37
13

طبقه ی تحقیقات و آزمایشگاه

8

طبقه ی مدیریت

3

جمع کل

061

ابزارهای جمعآوری دادهها

جهت جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه کنترل شغلی (  ،) 1993پرسشنامه استرس شغلی( )7791و مقیاس درجه بندی شدت

یهای جسمی(  ) 1967استفاده شد.
بیمار 

الف) پرسشنامه کنترل شغلی :پرسشنامه کنترل شغلی مورداستفاده دراین پژوهش توسط جکسون وهمکاران (  ) 1993تدوین

گردیدهاست .این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس کنترل زمان ،کنترل روش ،درخواست نظارت ،درخواست حل مسئله و مسئولیت
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تولید میباشد .این پرسشنامه دارای  22مادهاست وهر ماده دارای یک پاسخ پنج درجه ای شامل هرگز ،گاهی ،متوسط ،اغلب وخیلی
یگیرند .تعداد مادهها برای کنترل زمان  4ماده ،برای کنترل روش
زیاد میباشد که گزینهها ازهرگزتاخیلی زیادبه ترتیب نمره  1تا  5م 
 6ماده ،برای درخواست نظارت  4ماده ،برای درخواست حل مسئله  3ماده وبرای مسئولیت تولید  5ماده میباشد .بعضی ازسواالت این
یگیرم که چه موقع کارم راشروع
پرسشنامه برای هریک ازمولفهها (خرده مقیاسها) به شرح زیراست :کنترل زمان« :خودم تصمیم م 
یتوانم کارم رابه گونه ای انجام دهم که بادیگران تفاوت داشته باشد» ،درخواست نظارت« :کارم به گونه ای
کنم» ،کنترل روش« :م 
یشوم که قبال باآنها مواجه نشدم»
است که مستلزم توجه ودقت مستمراست» ،توانایی حل مسئله« :درکارم دائم بامسائلی روبرو م 

یتواند باعث پیشگیری ازآسیب جدی به تولیدات وخدمات سازمان شود» ) غفوری.) 85 31 ،
ومسئولیت تولید« :توجه ودقت من م 

ب) پرسشنامه استرس شغلی :این پرسشنامه توسط استاینمتز ( )7791ساخته شد وتوسط عطار (  ) 1374ترجمه گردیدهاست .این

یپردازد .مادههای این مقیاس
مقیاس دارای  36ماده میباشدکه به بررسی استرس فرددررابطه با ماهیت کار ،همکاران وسرپرستان م 
دارای یک پاسخ  3درجه ای شامل کامالصحیح ،تاحدودی صحیح و ناصحیح میباشد .نحوه نمره گذاری مادههای این پرسشنامه
یگیرد
بدین طریق میباشد که به عبارت کامال صحیح  2امتیاز ،تاحدودی صحیح  1امتیازو به عبارت ناصحیح  0امتیاز تعلق م 
(عطار.) 1374 ،

ج) پرسشنامه بیماریهای جسمی :جهت اندازه کیری میزان بیماریهای ،از مقیاس درجه بندی شدت بیماریهای جسمی،

استفاده شدهاست .این مقیاس توسط آلن مار ،ویلر ،مینرو ،ماسودا وتوماس اچ هولمز ،در سال  1967تهیه گردیدهاست .این مقیاس
 126بیماری یا عالئم مربوط به بیماریهای مختلف رانشان میدهد وطی سالهای گذشته توسط شکرکن ترجمه شدهاست .در اجرای
مقیاس مذکور ،ازآزمودنیها خواسته شده که فهرست بیماریهایی را که در مقیاس مربوطه آمدهاست به دقت مطالعه کنند و دربرگ
پاسخنامه جلوی شماره هریک از بیماریهایی که طی دوساله گذشته به آنها مبتال شده اند در مربع شماره یک عالمت ضربدار
بگذارند ،و در صورتیکه بیش ازیکبار به هر بیماری مبتال شده اند ،تعداد دفعات ابتال به بیماری را در مربع شماره دو ،یاداشت
نمایند(حسيني.) 84 31،
به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها از روش بازآزمایی استفاده شد در روش بازآزمایی پرسشنامهها در اختیار  35از کارکنان قرار
گرفت که پس از تکمیل و استخراج دادهها پس از دو هفته بار دیگر در اختیار همان  35نفر قرار گرفت .همبستگی میان دو مرحله
اجرای پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی  0/ 85برای پرسشنامه کنترل شغلی 0/ 90 ،برای پرسشنامه استرس شغلی و  0/ 87برای
پرسشنامه بیماریهای جسمی بدست آمد .براي تعیین روایی ابزار ،هر سه پرسشنامه در اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران
دانشگاههای علوم تحقیقات فارس و مرودشت قرار گرفت و روایی محتوای آن مورد تأیید قرار گرفت
یافتههای پژوهش

به منظورتب يي ن متغيرهاي مورد مقايسه ابتدا يي ارائه شاخصهاي توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار) آنها در قالب جدول شماره دو

پرداخته شده است .همچنين ماتريس همبستگي اين متغيرها در جدول شماره سه ارائه شده است.
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جدول  :2میانگین ،انحراف معیار،حداکثر و حداقل نمره کسب شده در مولفههای کنترل شغلی

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

آمارهها
کنترل زمان

12 / 23

5/ 08

43

4

کنترل روش

24

6/ 37

50

7

درخواست نظارت

15 / 25

5/ 15

48

8

درخواست حل مسئله

12 / 85

4/ 15

54

6

مسئولیت تولید

22 / 70

2/ 60

25

14

مولفهها

جدول  : 3ماتریس همبستگی مولفههاي كنترل شغلي
متغیر

کنترل زمان

کنترل زمان

1

کنترل روش

** 0/ 64

1

درخواست حل مسئله

کنترل روش

مسئولیت تولید

درخواست حل مسئله

** 0/ 12

** 0/ 16

1

مسئولیت تولید

** 0/ 04

**0/20

** 0/ 32

1

درخواست نظارت

*0/02

**0/44

0/ 15

0/ 06

درخواست نظارت

1

شبینی تعداد ،شدت ،فراوانی بیماریهای جسمی از طريق كنترل شغلي و استرس از آزمون تحلیل رگرسیون به
به منظور بررسي پی 
روش همزمان استفاده شد .نتايج اين تحليل در جداول شماره  4،5ارائه شده است.
الف :متغیرهای پیشبین :كنترل شغلي و استرس شغلی
متغیر مالک :تعداد بیماریهای جسمی

جدول : 4پيش بيني تعداد بیماریهای جسمی بر اساس كنترل شغلي و استرس شغلی

تعدادبیماریهای جسمی

Beta

t

R

<P

R2

شبین
متغیر پی 
كنترل شغلي

-0/20

-0/ 04

0/79

استرس شغلی

0/42

5/ 08

0/ 001 0

0/ 17

0/ 41

<P

F

0/ 001 0

12 / 92

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،تنها استرس شغلی با تعداد بیماریهای جسمی درسطح  p >0/ 001 0رابطه معناداری
دارد .ضريب همبستگي بين استرس شغلی و تعداد بیماریهای جسمی کارکنان برابر با  0/ 41و ضریب تعیین برابر با 0/ 17مي باشد
یعنی استرس شغلی  17درصد قادر است تعداد بیماریهای جسمی را پیشبینی کند همچنين با توجه به ضرایب بتا ،استرس شغلی با
یتوان گفت که ضریب استرس شغلی با تعداد بیماریهای جسمی
یباشد که با توجه به نتایج باال م 
تعداد بیماریهای جسمی ( )0/42م 
دارای جهت مستقیم است و به عبارتی با متغیر مورد نظر همبستگی مثبت دارد یعنی با افزایش استرس شغلی ،تعداد بیماریهای جسمی
ییابد.
افزایش م 
شبین :كنترل شغلي و استرس شغلی
ب :متغیرهای پی 
متغیر مالک :شدت بیماریهای جسمی

جدول : 5پيش بيني شدت بیماریهای جسمی بر اساس كنترل شغلي و استرس شغلی

شدت بیماریهای جسمی

Beta

t

<P

R

شبین
متغیر پی 
كنترل شغلي

-0/ 12

-1/ 59

0/ 11

استرس شغلی

0/ 42

5/ 29

0/ 001 0

0/44

R2
0/20

F

15 / 42

<P

0/ 001 0

رابطه بين کنترل شغلی و استرس شغلي ...
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،تنها استرس شغلی با شدت بیماریهای جسمی درسطح  p >0/ 001 0رابطه معناداری
دارد .ضريب همبستگي بين استرس شغلی با شدت بیماریهای جسمی کارکنان برابر با  0/44و ضریب تعیین برابر با 0/02مي باشد
شبینی کند همچنين با توجه به ضرایب بتا ،استرس شغلی با
یعنی استرس شغلی 20درصد قادر است شدت بیماریهای جسمی را پی 
یتوان گفت که ضریب استرس شغلی با شدت بیماریهای جسمی
یباشد ،با توجه به نتایج باال م 
شدت بیماریهای جسمی (  )0/ 42م 
دارای جهت مستقیم است و به عبارتی با متغیر مورد نظر همبستگی مثبت دارد یعنی با افزایش استرس شغلی ،شدت بیماریهای جسمی
ییابد.
افزایش م 

بحث و نتیجهگیری

شبینی کند که نتایج
یتواند تعداد و شدت بیماریهای جسمی را پی 
همانطور که در جداول  4،5مشاهده مي شود استرس شغلی م 

حاضر با نتایج تحقیقات الولس ( ) 2002با هدف بررسي روابط بين محيطهاي كاري فشارزا با تناسب فیزیکی و سالمت كاركنان به

اين نتيجه رسيد كه تعامل اثر مشاغل با فشار باالي تقاضاهاي شغلي باال (تقاضاهاي شغلي باال و كنترل شغلي پا يي ن) بر سالمت قلبي–

عروقي تأثير منفي دارد همچنین یافتههای این پژوهش با پژوهش بن نوردن راسل و همکاران (  ) 2008مبنی بر اینکه .استرس با
اضطراب و افسردگی و سالمت جسمانی رابطه مستقیم و با وضعیت محیطی و روابط اجتماعی رابطه معکوس دارد .لین ،چن و لو
یدارند خطرات بیشتری را برای سالمتی خود تحمل مي
(  ،) 2009نشان داد اپراتورهایی که تنش و استرس شغلی بیشتری دریافت م 
کنند ،مشکالتی مانند درد چشم ،گلو درد ،سرفه و عطسه ،درد سینه و شکم ،تحریک پذیری ،زخمهای گوارشی و ناراحتیهای

ماهیچه ای– اسکلتی از رایج ترین و مهمترین مشکالت پس از زمان کاری طوالنی در مراکز ارتباط کالمی میباشند ،پارسامنش و

همکاران (  )0 139که به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت مديريت استرس ،ميزان كلي يك فيت زندگي و دو مولفه آن(سالمت
یدهد .جیمزو همکاران (  ) 2009که به این نتیجه رسیدند بین
جسمي و رواني) زنان شاغل گروه آزمايشي را به طور معناداري افزايش م 
استرس و تندرستی رابطه معکوسی وجود دارد ،همسو میباشد .این یافته همسو یا پژوهش جنسون (  ) 2006که نشان داد رابطه قوی بین
استرس و بیماری شریان قلبی وجود دارد .وانگ و همکاران (  ) 2006نشان میدهند احساس استرس رابطه معکوس با سالمت جسمی
شبینی کند که نتایج حاضر با نتایج تحقیقات
یباشد .اما كنترل شغلي نمیتواند تعداد و شدت بیماریهای جسمی را پی 
دارد ،م 
لسچینگر (  ) 2001با هدف مدل تقاضا و کنترل در ساختار تندرستی :اثرکار سخت بر کیفیت زندگی کاری در پرستاران "به این نتیجه
رسیدند که در پرستارانی با افزایش کارسخت ،تعهد در سازمان ،تندرستی و کیفیت زندگی کاری افزایش مییابد همچنین یافتههای
این پژوهش با پژوهش بن نوردن راسل و همکاران (  ) 2008که یافتهها نشان میدهد که استرس ،اضطراب و بیماریهای جسمی با تقاضا
و کنترل شغل رابطه غیر مستقیم دارد .جیمز و همکاران (  ) 2009که به این نتیجه رسیدند بین کنترل شغلی و رضایت شغلی با تندرستی
رابطه مستقیم وجود دارد ،همسو نمیباشد.
یتوان گفت زمانی که کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای که خواستهای محیط کار و در
پس م 
نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آنها برآید فرد مستعد بیماری جسمی خواهد شد .در واقع هرچه
یتواند سیستم ایمنی را کم کرده و بدین ترتیب آمادگی کارکنان
استرس شغلی کارکنان در یک صنعت با سازمان بیشتر باشد ،م 
یتواند باعث کاهش تمرکز فکر ،حواس پرتی ،اختالل در
جهت ابتال به بیمارهای مختلف را افزایش دهد همچنین استرس شغلی م 
حافظه ،تردید در انجام کارها و کاستن قدرت تصمیم گیری و از نظر هیجانی موجب خودبیمارانگاری ،غیبت درکار،سوءمصرف
یها در نهایت سالمت جسمانی افراد را به خطر اندازد .در تبيبن اين سوال
روان گردان و کاهش عزت نفس شود که همه این ویژگ 
پژوهشی ،يادآوري مي گردد كه ميلر ،راجرز ،دبي و ريچ ( ،)9791اظهار مي كنند كه فشار رواني مي تواند كارآ يي سيستم ايمني را
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یتواند موجب
كم كرده و بدين سان آمادگي موجود زنده جهت ابتال به بيماريهاي مختلف را افزايش دهد .بنابراین استرس شغلی م 
تأثیرات منفی هم برای سازمان و هم برای کارگر باشد .برای سازمان موجب بی نظمی در سازمان ،اختالل عملکرد ،کاهش تولید و
کاهش سود ناخالص و برای کارگران تأثیر در سه زمینه مشکالت مربوط به سالمت جسمانی ،فرسودگی روانشناختی و تغییرات
یباشد.
رفتاری م 
تفاوتی که بین نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات خارجی در همین زمینه وجود دارد به این دلیل میتواند باشد که تفاوت در
فرهنگهای بین دو جامعه آماری وجود دارد که جوامع شرقی و غربی فرهنگهایی متفاوت با فرهنگ حاکم بر ایران را دارا هستند و
تهای فرهنگ بین سازمانی را بوجود آورده است .همچنین نیازها در
این تفاوتها در سازمانها و فرهنگ سازمانی رسوخ کرده و تفاو 
تهاي فرهنگي و تأثير آن بر نگرش افراد ،متفاوت بودن
یگیرد و به دلیل تفاو 
گهای جوامع قرار م 
جوامع مختلف تحت تأثیر فرهن 
شهاي ديگر محققان
نمونه آماري در اين پژوهش و ساير پژوهش و همچنين متفاوت بودن ابزار ستجش در پژوهش حاضر و پژوه 
مي توان اشاره كرد.

محدودیت

یهای کارکنان از جمله
 -1کارکنان این شرکت تنها از نظر برخی ویژگیهای جمعیت شناختی همتا سازی شده اند و سایر ویژگ 

جنسيت مورد توجه قرار نگرفته است.
 -2وسعت فیزیکی شرکت و پراکندگی کارکنان ،اجرای پرسشنامهها و جمع آوری را با مشکالت مواجه نموده بود.

پیشنهادات

 -استفاده از روان شناسان صنعتی و سازمانی و برگزاری كارگاههاي آموزشي براي كاركنان با موضوع راهها اي مقابل  اب ه ا سرتس    

شغلی و دورههای آموزشی در زمینههای تشریح و تبیین وظایف ،انتظارات شغلی خاص و مهارتهای شغلی مورد نیاز که سبب

کا شه

استرس شغلی افراد گیرد تابدین وسیله سالمت روانی و جسمی کارمندان نیز تأمین شود.
منابع

باصری ،ح .) 86 31( .بهداشت ،بهداشت عمومی ،سالمتی و بیماری .دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
بهروزی ،ع .)0831( .استرس در کار .فصلنامه اصول بهداشت روانی. 48 - 42 ،9 ،

پارسامنش ،فريبا ،.برجعلي ،ا ،.و منصوبي فر ،م .)0 139 ( .بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت مديريت استرس بر افزايش ميزان يك فيت زندگي
و دو بعد آن(سالمت جسمي و رواني)در زنان شاغل .فصلنامه تازههاي روان شناسي صنعتي و سازماني.)7(2 ،

يهاي روان تني در پرستاران
حسيني ،م .) 83 31( .بررسي رابطه بين ميزان استرس شغلي و سطوح اپي نفرين و نوراپي نفرين در بدن و بيمار 
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس .پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه ارسنجان.

دهقانی نیری ،ن ،.و ادیب حاج باقری ،م .) 85 31(.تأثیر تن آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشجویی .فصلنامه
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