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مقدمه :کارکنان بهداشت محیط و حرفهای یکی از مهمترین منابع نظام سالمت در بخش بهداشت میباشنند .موضنوااتی ماننند اسنسر
شغلی و نارضایسی از شغل میتوانند بر تعهد سازمانی پرسنل بهداشسی تأثیر نامطلوب داشسه باشند .هدف این مطالعه بررسی رابطنه اسنسر
شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای شاغل در دانشگاههای الوم پزشکی البرز و جندی شاپور اهنواز
بود.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به شیوه مقطعی بر روی  139نفر از کارکننان بهداشنت حرفنهای و محنیط
انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها ،سه پرسشنامه سنجش اسسر شغلی  ،Osipowتعهند سنازمانی  Allenو  Meyer'sو رضنایت شنغلی
 Susanبودند .از آزمونهای آماری تی تست ،آنالیز واریانس دو طرفه و تحلیل رگرسیون خطی اسنسفاده شند .دادههنا در ننرمافنزار آمناری
 SPSSنسخه  11وارد شدند.
یافتهها :اکثریت کارکنان مورد مطالعه در هر دو گروه شغلی بهداشت محیط ( )%55/5و حرفهای ( )%92/5زن بودنند .در بنین ابعناد تعهند
سازمانی ،تعهد مسسمر در کارکنان گروه شغلی بهداشت محیط ( )33/28و بهداشت حرفهای ( )15/55بنااترین مینانگین امسیناز را بنه خنود
اخسصاص داد .رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه با ابعاد سهگانه تعهد سازمانی رابطه معنادار قوی داشت (.)P>3/32
بحث و نتیجهگیری :با آموزش مهارت مدیریت اسسر و افزایش رضایت شغلی در این گروههای شغلی میتوان نسبت به کاهش میزان
اسسر شغلی و رضایت بیشسر کارکنان اقدام نمود و زمینه را برای افزایش تعهد سازمانی آنان فراهم کرد.
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مقدمه

امین ترابی پور و همکاران

متیتتوان روی هتم جمت شتدن وام استلرسزا و

بهداشتتتح محتتتیف و رفتتت ای از اجتتت ای ا تتت ی
مراقبتتحهتتای اوهی ت ستتدمح بتتودل و املتتر

وام ت

وضعیحهای مرتبف با ش

دانسح ا بیتتشلر افتتراد

در فتشارزا بتودن آنهتا اتفاقنظر دارند .ب بیان دیگر،

رف ای و محیطی تأثیرگذار بر سدمح ،هموارل یکتی

اسلرس ناشی از ش  ،اسلرسی اسح ا فرد معین بتر

از برنام هتای ا ت ی شتبک هتای بهداشتح و درمتان

سر ش

معیمی ،دسلخوش آن میشود ( .)15استلرس

جمهتتوری استتدمی ایتتران متتیباشتتد ( .)1اارممتتدان

دارای پیامدهای ستازمانی از جم ت اتاهش م کترد

بهداش تح محتتیف و رف ت ای ا ت از اج ت ای یتتاتی

مماسب سازمان ،اف ایش تعداد غیبحها ،موارد استلعفا،

سیسلم بهداشلی هسلمد ،ب دهی نقش نظارتی ا برای

ااهش رضایح ش ی در بتین اارامتتان و متتدیران،

ا متتا قتتوانین و مقتترراش بهداشتتلی دارنتتد ،نیازممتتد

ااهش تعهد سازمانی و نظایر اینهتا متیباشتد (.)16

توانتاییهتا و مهتارشهتای الزم بترای جمت آوری

نشان های اسلرس شت ی بتارشانتد از :نشتان هتای

اطد اش ،مشاهدل مؤثر م کترد و همچمتین توانتایی

روانی ،جسمانی و رفلاری .نشان های روانتی دستل ای

برقراری ارتباط مؤثر میباشمد تتا فرآیمتد اتار ،رونتد

از مشکدش اطفی و شماخلی مانمد نارضایلی ،ان وا و

اثربخشی را طی نمایتد ( .)2-5بترای اناتام ویتای

بی اری از ش  ،افسردگی ،اضطراب ،ا ساس نااتامی

مهمی مانمد ارتقاء ستدمح محتیف و اتار الزم استح

( .)12بررستتیهتتای روانشماستتان و محققتتین نشتتان

نیروهای بهداشلی توانممد تربیح شتوند .بتدون شت

میدهد ات استلرس بتر اارامتان بختش بهداشتح و

نیروهای انسانی متاهر و اارآمتد یکتی از مهتمتترین

درمان نسبح ب سایر مشاغ تأثیر بیشلری دارد (.)16

پیشرفح و توسع سازمانها ،در گترو ارتقتای ستط

ویژلای برخوردار اسح .جهح دستلیابی بت بهترلوری

دانش ،بیمش ،مهارشها و توانتاییهتای ممتاب انستانی

سازمانی ،وجتود رضتایح شت ی ضتروری بت نظتر

مث مدیریح اسلرس ،متدیریح تعتارو و ارتباطتاش

میرسد .در واق رضایح ش ی از وام مؤثر و مهم

اثربخش اسح تا سازمانها بلوانمد در راستلای تحقت

بر اف ایش م کرد اارامان استح ( .)18،11رضتایح

اهداف خود دسح یابمد (.)8-11

ش ی بارش اسح از نگرش مومی و ا ی هتر فترد

مطاهعاش نشان میدهد ا مدیریح استلرس رابطت

نسبح ب ش

خود .بمابراین اسی ا رضایح شت ی

معماداری با رضتایح اارامتان از شت شتان و میت ان

او در د بتاالیی قترار دارد ،نستبح بت

تعهد سازمانی آنها دارد ( .)12-15موضوع اسلرس و

نگتتترش مثبلتتتی دارد ( .)11رضتتتایح شتتت ی در

رفت ختود

سازمانی در ده اخیر اسح .گروهی از ا بنظتران

در زمیم پیشگیری ،مراقبح و درمان انسانها ب

رفلتتار ستتازمانی ،استتلرس را بیمتتاری شتتای قتترن

دارند ،از اراان ضروری و ارزشتممد ارتقتاء ستدمح

نامگذاری اردلانتد ( .)17در زنتدگی افتراد ،استلرس

استتح و از جایگتتال ویتتژلای برختتوردار متتیباشتتد.

ممکن اسح از مماب ملعددی ناشتی شتتود .یکتتی از

نارضایلی ش ی در بین اارامان نلایج بسیار جتدی در

فتترد استتح .استتتلرس شتتت ی را

برخواهد داشح ا این امر ،اتار متراجعین را از نظتر

ایتتتن ممتتاب  ،شت
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اب ارها برای تأمین اهداف نظام سدمح هسلمد (.)7،6

از طرفی ،رضایح شت ی اارامتان نیت از جایگتال
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امی و ایفتی تحتحاهشتعاع قترار خواهتد داد (.)22

تعهد آنها ارتباط معمیداری داشتح ( .)25در مطاهعت

مطاهع نحریر و همکاران نشتان متیدهتد ات ارتبتاط

افی و همکاران بین رضایح ش ی و تعهد سازمانی

معماداری بین رضایح ش ی و تعهد ستازمانی وجتود

در اارامان مرا بهداشح شما تهران رابط مثبتح و

دارد (.)11

معماداری مشاهدل شد (.)22

با توج ب اهمیح مماب انسانی ،بتدیهی استح ات
جهح دسلیابی ب اهداف نظام سدمح ،نیروی انستانی
در این بخش بایتد تدول بتر مهتارش و تخصت
تع

از

و تعهد سازمانی باالیی برختوردار باشتمد (.)21

ب نظر میرسد در وزل بهداشتح و درمتان ،افتراد
شاغ در وزل بهداشح محیف و رفت ای بت دهیت
ارتباط برون سازمانی ا با جامع دارند ،با مشتکدش
مخل فی مواج میشوند و همین امر میتواند ممار بت

تعهد سازمانی بارش اسح از هویح بخشی بت افتراد

اسلرس ش ی باال ،دم رضایح شت ی و در نهایتح

از طری ت درگیتتر ستتاخلن و ستتهیم نمتتودن آنتتان در

دم تعهد سازمانی این گرولهای شت ی بت ستازمان

( .)22در ستتا هتتای اخیتتر تعهتتد

شوند .دم توج ب مستئ رضتایح شت ی و تعهتد

انتدازلگیتری شتدل

سازمانی اارامان ممار ب مشتکدش دیتدلای بترای

ستتازمانی ختتا

سازمانی توسف اب ارهای مخل ت

استح Allen .و  Meyer'sتعهتد ستازمانی را از ست
جمب تعری

میاممد :تعهد اطفی ،مسلمر و همااری

سازمان میشود ا یکی از مهمتترین ایتن مشتکدش
ترك ختدمح اارامتان بت ویتژل اارامتان ملخصت

اارامتتان در ستتازمان اثتتر گذاشتتل و بتتر بستتیاری از

رضتتایح در بتتین نیتتروی انستتانی از ویتتای

ا تی

مل یرهای سازمانی از جم قصد جاب جایی اارامتان،

سازمانها میباشد ( ،)22،25-21با توجت بت ایتنات

م کرد باهیمی ،رفلار سازمانی ،میت ان غیبتح آنهتا و

مطاهع ای ا ب بررسی رابط بتین استلرس شت ی و

همچمین تعارو و تمش ش ی افراد تأثیر متیگتذارد.

رضایح شت ی بتا تعهتد ستازمانی در بتین اارامتان

مؤهف هایی همچتون توجت بت اهتداف و ارزشهتای

بهداشح محیف و رف ای پرداخل باشد ،دیتدل نشتد.

ستتازمان ،ا ستتاس تع تت و وفتتاداری بتت ستتازمان،

بمابراین مطاهع

اضر ب ممظتور بررستی رابطت بتین

همانمدسازی و هویحیابی با سازمان و تمای ب ماندن

اسلرس ش ی و رضایح ش ی با تعهتد ستازمانی در

در سازمان ،هسل ا ی سازل تعهتد ستازمانی هستلمد

بین اارامان بهداشح محیف و رف ای طرا ی شد.

( .)21هواستتانی و همکتتاران ط تی مطاهع ت ای در میتتان
پرستتلاران نلیا ت گرفلمتتد ،اتتاهش استتلرس موجتتب

روش بررسی

همکاران در میتان متدیران پرستلاری بت ایتن نلیات

شیول مقطعی در بازل زمانی مهر تا استفمد ستا 1116

رسیدند ا بین اسلرس ش ی و ابعاد ست گانت تعهتد

اناام شد .جامعت پتژوهش آن شتام ا یت اارامتان

ستتازمانی رابطتت وجتتود دارد ( .)16نلتتایج مطاهعتت

شتتاغ در وا تتد بهداشتتح محتیف و رفت ای ستتلاد

 Cherianو همکاران در بیمارسلانهای دبی نشان داد

معاونح بهداشح و مرا بهداشح ،مراا بهداشتلی و

ا رضایح ش ی پرسلاران با تعهتد تاطفی و ستط

درمانی شهری و روسلایی تحح پوشش دانشگالهتای
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( .)11تعهد سازمانی از جم ابعادی اسح ا بر رفلار

میباشد .از این رو راح ب سمح افت ایش تعهتد و
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وم پ شکی اهبرز و اهواز بودند .با اسلفادل از فرمتو

و شش بُعد بارااری نقش ،بیافایلی نقش ،دوگتانگی

اتتم نمونتت در مطاهعتتاش مقطعتتی ( )12،11و در

نقش ،محدودل نقش ،مسئوهیح و محیف فی یکتی بتود

دسلرس نبودن می ان شیوع در مطاهعاش مشاب  ،جهتح

ا در هر بعد ،دل سؤا طرح شدل بود .املیتازدهی بت

برآورد باالترین ام نمونت  ،p=2/5خطتای  2/26و

سؤاالش بر اساس هیکرش پمجتایی بود ب این معمی ا

در ستتط معمتتیداری  2/25اتتم نمونتت  276نفتتر

املیاز ی

بتترآورد گردیتتد اتت بتتا ا لستتاب  21نفتتر ریتت ش،

اوقاش بود .می ان اسلرس ا ی با توج ب املیازاش بت

پرسشتتمام هتتا توستتف  218نفتتر ( 181نفتتر اارامتتان

دسح آمدل در چهار طبق قرار گرفتح :املیتاز 52-11

بهداشح محیف و  51نفر بهداشح رفت ای) تکمیت

نشاندهمدل اسلرس ام ،املیاز  122-111نشتاندهمتدل

گردید .با توج ب در دسح داشلن هیسح اارامتان در

اسلرس ام تا ملوسف ،املیتاز  152-111نشتاندهمتدل

این مطاهع جهح نمونت گیتری از روش سیستلماتی

استتتلرس ملوستتتف تتتتا شتتتدید و املیتتتاز 222-252

تصادفی اسلفادل شد .بدینترتیب ا ابلدا نفتر او بت

نشتتاندهمتتدل استتلرس شتتدید بتتود ( .)12پرسشتتمام

ورش تصادفی انلخاب گردید و نفراش بعد با فا

اسلاندارد اسلرس شت ی  Osipowدر داخت اشتور

دو نفر از قب ی تا پایان رستیدن بت

اتم متورد نظتر

نشاندهمدل هیچگال و املیاز پمج بیانگر ااثتر

توسف پژوهشگران مورد اسلفادل قرار گرفل روایت و

انلخاب شدند .برای اجرای این پژوهش ،پس از ارائ

پایایی آن بررسی شدل اسح و ضریب آهفای ارونبتا

توضیحاش الزم در متورد هتدف پتژوهش و استب

این پرسشمام برابر با  2/81بود ا نشاندهمدل پایتایی

رضایح افراد مورد بررسی ،پژوهشتگر در وا تدهای

اب ار اسح (.)11

اخلیار آنان قرار داد .ا ی وا دهای پژوهش با آگاهی

ستتا  1112طرا تتی شتتد .ایتتن پرسشتتمام دارای 21

از این موضوع ا شراح در پژوهش اخلیاری استح،

سؤا در س بعد تعهد اطفی ( 8سؤا ) ،تعهد مسلمر

پرسشمام ها را تکمی اردنتد .بت آنهتا اطمیمتان دادل

( 8ستتؤا ) و تعهتتد تک یفتتی ( 8ستتؤا ) متتیباشتتد.

شد ا اطد اش پرسشمام تکمی یشان محرمان بتاقی

املیازدهی ب ستؤاالش بتر استاس مقیتاس پتمج تتایی

خواهد ماند.

هیکرش بود ب این معمتا ات املیتاز پتمج نشتاندهمتدل

اب ار جم آوری دادلها ،س پرسشمام معلبر ستماش

موافقح اام و املیاز ی

نشاندهمدل مخاهفتح اامت

استلرس شت ی  ،Osipowتعهتد ستازمانی  Allenو

بود .املیاز بین  21تا  18نشتاندهمتدل تعهتد ستازمانی

 Meyer'sو سماش رضایح شت ی  Susanبتود .در

«ضتعی » ،املیتاز بتین  11تتتا  61نشتاندهمتدل تعهتتد

اارامان متورد

سازمانی «ملوسف» ،املیاز بین  61تا  18اای از تعهد

ابلدای پرسشمام  ،اطد اش دموگرافی

بررسی نظیر ستن ،جمستیح ،وضتعیح تأهت  ،ستط
تحصیدش ،می ان مصترف دخانیتاش و رستل شت ی

سازمانی «خوب» و املیاز بین  11اهی  122نشاندهمدل
تعهد سازمانی « اهی» بود .هر قدر املیاز در هر ی

از

توسف  Osipowو  Spokaneبرای ارزیتابی استلرس

نشان میدهد ا آن بعد قویتر اسح ( .)22روایتی و

ش ی فرد طرا ی شد .این پرسشمام دارای  72سؤا

پایایی این پرسشمام در مطاهعاش قبت اناتام و تأییتد

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور
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طرح شد« .پرسشمام اسلرس شت ی» در ستا 1186

ابعاد تعهد سازمانی ب
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متورد پتژوهش رتور یافتح و پرسشتمام هتا را در

پرسشتتمام تعهتتد ستتازمانی  Allenو  Meyer'sدر
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امین ترابی پور و همکاران

شد ،آهفای ارونبا این پرسشمام برابتر بتا  2/15بتود

نلتتایج نشتتان داد  51/8در تتد از اارامتتان بهداشتتح

ا نشاندهمدل پایایی اب ار اسح (.)11

محیف و  52در د از اارامان بهداشح رفت ای بتین

پرسشمام رضایح ش ی  Susanشتام  11ستؤا

 11تا  12سا سن داشتلمد 65/5 .در تد از اارامتان

بتتود ات رضتتایح شت ی افتتراد در ستتازمان را متتورد

بهداشح محیف و  81/5در تد از اارامتان بهداشتح

سماش قرار میدهد .املیازدهی ب سؤاالش بر استاس

رف ای را زنتان تشتکی دادنتد .در گترول بهداشتح

مقیاس پمجتایی هیکرش بود ب این ورش ا املیاز 5

مح تیف  72/1در تتد از اارامتتان ملأه ت و در گتترول

نشتتاندهمتتدل وضتتعیح اتتامدً متتوافقم و املیتتاز ی ت

بهداشح رف ای  78/5در د مارد بودنتد .ااثریتح

نشاندهدل وضعیح اامدً مخاهفم میباشد .املیتاز بتین

در هتتر دو گتترول شتت ی دارای متتدرك هیستتانس

 17تا  75نشاندهمدل «سط باالی رضایح» ،املیاز بین

(بهداشح محتیف  62/1در تد و بهداشتح رفت ای

 25تا  15نشان میدهتد ات رضتایح شت ی در تد

 81/1در د) بودند .میانگین ستمی مامتوع اارامتان

«ملوسف» اسح .املیاز زیر  25نشاندهمدل «سط پایین

گرول ش ی بهداشتح محتیف  12/7±7/76و میتانگین

رضایح» ش ی میباشتد ( .)22آهفتای ارونبتا ایتن

سمی ماموع اارامان گرول ش ی بهداشتح رفت ای

پرسشمام برابر با  2/88بود ا نشاندهمدل پایایی اب ار

 11/2±7/67ب دسح آمد .یافل های این مطاهع نشتان

اسح (.)15

داد مصرف دخانیاش در هتر دو گترول شت ی بستیار

محاسب شد .از آزمونهای آماری تتیتستح ،ضتریب

بهداشتتح رفتت ای و  17/2در تتد اارامتتان گتترول

همبستلگی و آنتتاهی واریتانس دوطرفت بترای تح یت

بهداشح محیف دخانیتاش مصترف نمتیاردنتد62/1 .

دادلها اسلفادل شد .دادلها در نرمافت ار آمتاری SPSS

در تتد اارامتتان بهداشتتح محتتیف و  51/1در تتد

نسخ  22وارد شدند .سط معمیداری  2/25در نظتر

اارامان بهداشح رف ای در پستحهتای بازرستی در

گرفل شد.

شهرها و روسلاها مش و فعاهیح بودند 67/1 .در تد
از اارامان بهداشح محیف و  61/1در د از اارامتان
بهداشح رف ای دارای تارب ااری املر از  12سا

یافتهها

بودند (جدو .)1
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک به تفکیک گروههای شغلی مورد بررسی
آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
گروه سنی

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

 53تا  93سال

)99/2( 25

)92( 53

 91تا  03سال

)29/1( 33

)23( 52

 01تا  23سال

)1/2( 12

)11/1( 2

 21تا  23سال

)9/1( 2

)1/3( 1

زن

)22/2( 193

)11/2( 00

مرد

)50/2( 02

)11/2( 13
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آمارلهای تو یفی در د ،میانگین و انحراف معیار

ناچی بود ب طتوری ات  122در تد اارامتان گترول
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وضعیت تأهل

مصرف دخانیات

پست سازمانی

ورزش مداوم

نوع استخدام

تجربهکار

متأهل

)23/3( 115

)91/2( 12

مجرد

)93/1( 25

)21/2( 92

بله

)5/2( 2

3

خیر

)32/5( 122

)133( 20

عدم پاسخ

)1/1( 5

3

کارشناس مسئول

)2/0( 13

)19( 2

کارشناس ستاد

)3/21( 92

)50( 19

بازرس شهری

)23/3( 115

)22/2( 93

بازرس روستایی

)11/0( 51

)9/2( 5

عدم پاسخ

)5/2( 2

)9/2( 5

بله

)11/2( 90

)11/2( 13

خیر

)13/0(101

)13( 09

عدم پاسخ

)1/1( 5

)1/9( 1

رسمی

)95/2( 23

)53/2( 12

پیمانی

)9/9( 2

)2/2( 9

قراردادی

)10/2( 52

)2/0( 0

پیمانکاری

)92/9( 22

)00/0( 50

طرحی

)19( 50

)2/0( 0

عدم پاسخ

)1/1( 5

)2/2( 9

 1تا  13سال

)22/1( 103

)20/1( 03

 11تا  53سال

)12/9( 93

)10/1( 1

 51تا  93سال

)2/2( 15

)2/0( 0

عدم پاسخ

)1/1( 5

)9/2( 5

فوقدیپلم

)1/5( 12

)9/2( 5

لیسانس

)23/1( 153

)19/9( 02

فوقلیسانس

)53/1( 92

)11/1( 2

عدم پاسخ

)1/2( 9

)1/3( 1

محتتیف  167/12و در اارامتتان بهداشتتح رفتت ای

استتلرس شتت ی« ،محتتیف فی یکتتی» املتترین املیتتاز

 171/51بود ا این املیاز در هر دو گرول در محدودل

(بهداشح محتیف  ،26/1بهداشتح رفت ای  )21/7و

«اسلرس ملوسف تا شدید» ارزیابی شد .همچمین نلایج

«بار ااری نقش» بیشلرین املیاز (بهتتداشح متحیتتف

مطاهع نشان داد ا میت ان استلرس شت ی در گترول

 ،11/1بهداشح رف ای  )11/7را نسبح ب سایر ابعاد

ش ی بهداشح محیف بیشلر از گرول شت ی بهداشتح
553

اسلرس ش ی ب خود اخلصا

دادند.
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سطح تحصیالت

امین ترابی پور و همکاران
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میانگین املیتاز تعهتد ستازمانی در اارامتان گترول

رف ای  )26/55بتاالترین املیتاز را داشتح .میتانگین

شت ی بهداشتتح محتیف  81/21و در اارامتتان گتترول

املیازاش رضایح شت ی و تعهتد ستازمانی در گترول

ش ی بهداشح رف ای  82/5بود ا این املیاز در هر

شت ی بهداشتتح محتیف بتتاالتر از اارشماستتان گتترول

دو گرول در د «خوب» ارزیابی شد .در هر دو گرول

ش ی بهداشح رف ای بود .میانگین املیتاز رضتایح

در بین ابعاد تعهتد ستازمانی ،تعهتد تاطفی املترین

شتت ی در اارامتتان بهداشتتح محتتیف  18/21اتت

املی تاز (بهداشتتح مح تیف  ،27/11بهداشتتح رف ت ای

نشاندهمدل «سط باالی» رضایح در این گرول بتود و

 )25/51را نستتبح بتت ستتایر ابعتتاد تعهتتد ستتازمانی

در اارامان بهداشح رف ای  11/17ا نشتاندهمتدل

داد .تعهد مستلمر

«سط ملوسف» رضایح ش ی در بتین اارامتان ایتن

(تک یفی ،مسلمر) ب خود اخلصا

در هر دو گترول (بهداشتح محتیف  ،12/11بهداشتح

گرول بود (جدو .)2

جدول  :2میانگین امتیازات ابعاد استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مورد بررسی
کارکنان مورد بررسی

متغیر

استرس شغلی
بهداشت محیط

تعهد سازمانی

استرس شغلی

بهداشت حرفهای
رضایت شغلی

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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بیکفایتی نقش

93/33± 2/0

دوگانگی نقش

95/5± 2/2

محدوده نقش

93/9± 2/3

مسئولیت نقش

51/52± 2/9

محیط فیزیکی

52/52± 1/3

استرس شغلی (کل)

122/95 ± 91/31

رضایت شغلی

01/50 ± 12/12

تعهد عاطفی

52/19 ± 1/ 50

تعهد مستمر

93/13 ± 2/12

تعهد تکلیفی

52/31 ± 2/23

تعهد سازمانی (کل)

10/50 ± 12/12

بار کاری نقش

91/2± 2/0

بیکفایتی نقش

51/22± 2/1

دوگانگی نقش

91/0± 2/33

محدوده نقش

51/5± 2/2

مسئولیت نقش

52/0± 2/5

محیط فیزیکی

50/2±3/9

استرس شغلی (کل)

121/29 ± 91/32

رضایت شغلی

09/02 ± 11/23

تعهد عاطفی

52/29 ± 1/03

تعهد مستمر

52/22 ± 2/03

تعهد تکلیفی

52/0 ± 2/20

تعهد سازمانی (کل)

13/23 ± 11/13
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تعهد سازمانی

بارکاری نقش

90/31± 1/5
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رضایت شغلی

ابعاد

انحراف معیار ±میانگین

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

بر اساس نلایج جدو  1بیشلرین می ان اسلرس ش ی

تحصیدش تفاوش آمتاری معمتاداری نشتان داد بتدین

در بین اارامان زن بهداشح محیف با میتانگین املیتاز

معمتتا ات میت ان استتلرس شت ی بتتا افت ایش متتدرك

 182/1مشاهدل گردید .میانگین املیاز اسلرس شت ی،

تحصی ی اف ایش یافتح ( )P=2/222امتا در اارامتان

در ب تین اارامتتان زن و متترد در هتتردو گتترول ش ت ی

بهداشح رف ای بیشلرین میت ان استلرس شت ی در

بهداشح محیف و رف ای تفاوش آمتاری معمتیداری

اارامتتان دارای متتدرك اتتاردانی مش تاهدل شتتد وه تی

نداشح .میتانگین املیتازاش استلرس شت ی اارامتان

معمیدار نبود.

ب مراا شهری و سلاد مراات بهداشتح املتر بتود و

( )11/1در همتتین گتترول شتت ی بتتود .در اارامتتان

بتتاالترین میتت ان استتلرس شتت ی در اارامتتان ستتلاد

بهداشح رف ای شرایف ملفاوش بود بت طتوری ات

بهداشح محتیف ( )185/5مشتاهدل گردیتد .بتاالترین

می ان رضتایح شت ی متردان ( )18/1بیشتلر از زنتان

می ان اسلرس ش ی در اارامان پیمانی گترول شت ی

( )11/2بود .باالترین میانگین املیاز رضایح ش ی در

بهداشح محیف با میانگین املیتازی  188/1و املترین

هر دو گرول ش ی (بهداشح محتیف  ،52/1بهداشتح

می ان اسلرس ش ی در اارامان طر ی گترول شت ی

رف ای  )51/6در اارامان مراا روسلایی نستبح بت

بهداشح رف ای با میانگین املیازی  152/22مشتاهدل

مراا شهری و روسلایی مشاهدل شد .میتانگین املیتاز

شد .باالترین میانگین املیاز استلرس شت ی در گترول

رضایح ش ی در اارامتان پیمتانی بهداشتح محتیف

ستتمی  51تتتا  72ستتا ( )222/1در میتتان اارامتتان

 51/2بود ا در بین هر دو گرول ش ی باالترین املیاز

بهداشح محیف و املرین آن در گرول ش ی بهداشح

را نشان داد .املرین میانگین املیاز رضایح شت ی در

رفتت ای ( )111/1و در گتترول ستتمی متتذاور بتتود.

میان هر دو گرول ش ی در اارامان پیمتانی بهداشتح

میانگین املیاز اسلرس ش ی در بتین اارامتان ماترد

رف ای  11/2بود .با اف ایش سن ،میتانگین رضتایح

( )187/22و ملأهتتت ( )166/22از گتتترول شتتت ی

ش ی اارامان بهداشح محیف اف ایش یافح؛ وهی این

بهداشتتح مح تیف تفتتاوش آمتتاری معم تیداری داشتتح

اف ایش معمادار نبود .ب طوری ات بتاالترین میتانگین

( )P=2/211ب این معما ا اسلرس ش ی بر اارامتان

رضایح ش ی در بین اارامان گرول ستمی  51تتا 72

ماتترد ت تأثیر بیشتتلری داشتتح امتتا در ب تین اارامتتان

سا  51/1و املرین می ان رضایح در بتین اارامتان

بهداشح رف ای ،اسلرس ش ی بتر اارامتان ملأهت

گرول سمی  22تا  12سا  18/1مشاهدل شد .در میتان

تأثیری بیشلری داشتح وهتی معمتادار نبتود .بتاالترین

اارامان بهداشح رف ای ،املرین می ان رضتایح در

میانگین املیاز اسلرس ش ی در بین اارامان بهداشح

بتتین اارامتتان گتترول ستتمی  22تتتا  12ستتا  12/5و

مح تیف دارای  21تتتا  12ستتا تاربتت ( )186/6و در

بیشلرین می ان رضایح در گرول سمی  11تتا  52ستا

اارامان بهداشح رف ای در بین افراد  11تا  22ستا

 11/2بود .بیشلرین میانگین املیاز رضتایح شت ی در

تارب اار مشتاهدل شتد .در بتین اارامتان بهداشتح

بین اارامان ملأه بهداشتح محتیف  11/1و اارامتان

محیف ،میانگین املیاز اسلرس ش ی در افراد با ستط

مارد بهداشح رف ای  17/5بود .بیشتلرین میتانگین
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بهداشح محیف ( )178/5و رفت ای ( )115/6نستبح

بهداشح محیف ( )16/8املر از رضایح شت ی زنتان
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شتتاغ در مراات روستتلایی در هتتر دو گتترول ش ت ی

می تانگین املی تاز رضتتایح ش ت ی در اارامتتان متترد

امین ترابی پور و همکاران

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

املیاز رضایح ش ی در گرول  21تا  12سا اارامتان

شت ی بهداشتتح رفت ای ( )81/1نستتبح بت مراات

بهداشح محتیف  52/6و اارامتان بهداشتح رفت ای

شهری و روسلایی بیشلر بود اما در اارامان بهداشتح

 51/1بود .در هر دو گرول ش ی ،بتا افت ایش تاربت

محیف میانگین املیتاز تعهتد ستازمانی مراات شتهری

ااری می ان رضایح ش ی افت ایش یافتح امتا رابطت

( )87/22نسبح ب سلاد و مراا روسلایی بتاالتر بتود.

آماری معمیداری مشتاهدل نشتد .بتا بتاالرفلن ستط

سازمانی در اارامتان پیمتانی گترول شت ی بهداشتح

تحصیدش در هتر دو گترول شت ی ،میت ان رضتایح

محیف با میتانگین املیتازی  11/8بتاالترین و اارامتان

ش ی ااهش یافح ب طوری بیشلرین می ان رضتایح

طر ی بهداشح رف ای بتا میتانگین املیتازی 68/22

شت ی در بتین دارنتدگان متدرك تحصتی ی اتتاردانی

املرین می ان بتود .بتاالترین میتانگین املیتازی تعهتد

(بهداشح محیف  ،52/8بهداشتح رفت ای  )55/22و

سازمانی ،در بین اارامان گرول ستمی  51تتا  72ستا

املرین آن در بین دارنتدگان متدرك تحصتی ی فتوق

گرول ش ی بهداشح محیف ( )122/22و اارامتان 11

هیسانس (بهداشتح محتیف  ،18/5بهداشتح رفت ای

تا  52سا بهداشح رفت ای ( )125/5مشتاهدل شتد.

 )15/22بود اما هتیچگونت رابطت آمتاری معمتیداری

میانگین املیاز تعهد سازمانی اارامان ملأه (بهداشح

مشاهدل نشد.

محتتیف  ،87/1بهداشتتح رفتت ای  )81/5بیشتتلر از

میانگین املیاز تعهد سازمانی در بین زنان ( )61/1و

اارامتتان ماتترد (بهداشتتح محتتیف  ،82/1بهداشتتح

تفاوش معمیداری نشان داد ( )P=2/218ب ایتن معمتا

نشد .اارامان با تارب ااری  21تا  12سا (بهداشح

ا اارامان مرد از تعهد ستازمانی بتاالتری نستبح بت

محیف  ،85/7بهداشح رف ای  ،)18/1بیشلرین تعهتد

زنان برخوردار بودند .در بین اارامان بهداشح محتیف

ستتازمانی را داشتتلمد وهتی ای تن رابطت معمتتادار نبتتود.

می ان تعهد سازمانی مردان ( )81/6انتدای نستبح بت

اارامان با سط تحصیدش هیسانس در هتر دو گترول

زنتتان ( )81/7افت ایش نشتتان داد وهتی معمتتادار نبتتود.

ش ت ی (بهداشتتح مح تیف  ،87/1بهداشتتح رف ت ای

میانگین املیاز تعهد سازمانی در اارامتان ستلاد گترول

 )81/2باالترین می ان تعهد سازمانی را داشلمد.
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متتردان ( )15/1در گتترول ش ت ی بهداشتتح رف ت ای

رف ای  )61/1بود اما رابط آماری معمیداری اشت

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

جدول  :3میانگین امتیاز استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک در کارکنان مورد بررسی
گروه شغلی
متغیر

محل کار

نوع استخدام

گروه سنی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

استرس شغلی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

معیار±میانگین

زن

10/2±11/1

03/0±3/9

115/9±52/2

23/3±12/0

09/5±11/5

122/1±50/5

مرد

10/2±12/0

02/1±11/2

122/0±52/1

32/0±12/0

01/9±2/5

121/5±52/0

P-value

3/352

3/023

3/913

3/391

3/512

3/350

ستاد یا معاونت

19/1±12/1

01/2±3/2

112/2±53/2

13/9±12/2

02/2 ±2/2

121/2±93/2

مرکز شهری

12/3±12/2

01/2±13/1

112/2±50/3

21/0±12/9

01/5±15/1

121/3±55/1

مرکز روستایی

23/1±12/2

23/9±2/1

121/2±93/5

12/2±15/1

20/2±1/31

102/2±11/9

P-value

3/290

3/135

3/922

3/125

3/322

3/029

رسمی

11/2±12/2

01/3±1/1

121/1±51/0

33/2±12/0

02±19/5

121/5±51/9

پیمانی

30/1±15/1

20/5±2/2

111/0±52/9

21/9±11/1

00/2±1/3

123/9±52/1

پیمانکاری

11/3±12/1

23/2±3/2

119/0±50/1

22/2±12/9

09/5±3/3

122/2±51/2

قراردادی

10/3±12/9

02/0±15/1

113/3±52/5

31/33±13/3

25/2±3/1

125/33±53/1

طرحی

23/3±11/9

02/3±13/1

122/33±52/1

21/33±12/2

02/9±2/2

125±2/1

P-value

3/325

3/133

3/103

3/531

3/220

3/351

 53تا  93سال

19/0±12/9

01/0±3/0

111/1±52/0

20/0±12/1

05/2±13/1

125/1±55/1

 91تا  03سال

12/2±13/1

01/2±13/1

111/2±52/2

19/1±15/0

09/2±11/3

123/2±59/1

 01تا  23سال

23/3±10/1

03/5±1/1

123/2±92

132/2±10/5

03/5±2/3

123/2±92/3

 21تا  23سال

133/33± 2/2

29/9±9/2

535/33±53/2

21/33±13/2

02/9±2/0

190/33±12/2

P-value

3/123

3/221

3/515

3/32

3/031

3/592

مجرد

15/0±13/2

02/2±13/5

112/2±52/0

23/9±13/5

02/2±13/9

125/1±50/1

متأهل

12/0±12/3

03/9±3/3

122/1±52/3

19/2±12/1

05/1±11/1

121/33±52/9

P-value

3/121

3/239

3/300

3/022

3/953

3/909

 1تا  13سال

12/2±12/32

01/0±13/9

111/1±52/2

13/2±12/3

00/5±13/1

120/3±50/2

 11تا  53سال

15/2±11/1

23/1±3/1

122/2±99/2

10/2±2/1

00/9±2/9

119/0±13/2

 51تا  93سال

12/2±10/2

23/2±2/9

112/1±90/3

31±12/0

20/9±2/2

121//9±92/5

تجربه کاری

P-value

3/212

3/225

3/210

3/592

3/525

3/515

کاردانی

11/9±12/1

25/1±13/5

125/2±95/1

22/33±5/9

22/33±9/0

550/33 ±2/1

لیسانس

12/0±12/2

01/9±3/2

123/2±52/9

15/9±12/9

00/3±11/9

122/3±52/5

مدرک تحصیلی

فوقلیسانس

13/0±53/1

01/2±53/1

139/2±51/5

11/9±12/1

02/33±13/1

112/33±52/1

P-value

3/109

3/513

3/353

3/201

3/203

3/322

با توج ب ی

مد پیشفترو بترای هتر دو گترول

رضایح ش ی بر تعهد سازمانی معمیدار شد .تح یت

رضایح ش ی و سن بر تعهد ستازمانی ،تح یت هتای

معمیداری بر تعهد سازمانی تأثیر داشح ( P=2/221و

رگرسیونی اناام شد .نلایج نشان داد ا فقف اثر مل یر

 )β=2/81ب این معما ا با افت ایش رضتایح شت ی،
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ش ی ب ممظور بررسی اثراش مسلقیم اسلرس شت ی،

رگرس تیون نشتتان داد ا ت رضتتایح ش ت ی ب ت طتتور
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وضعیت تأهل

بهداشت محیط

استرس شغلی

مشخصات دموگرافیک

جنسیت

بهداشت حرفهای

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

تعهد سازمانی در هر دو گرول ش ی (بهداشح محیف

و رف ای) بیشلر شد (جدو .)1

جدول  :4تحلیل رگرسیون اثرات مستقیم رضایت شغلی ،استرس شغلی و سن بر تعهد سازمانی در کارکنان مورد بررسی
مدل

ضریب استاندارد

T

P-value

R2

2/53

>3/331

3/523

>3/331

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

ثابت

92/93

2/32

-

رضایت شغلی

3/11

3/33

3/21

1/22

استرس شغلی

3/31

3/39

3/35

3/92

3/29

سن

3/13

3/12

3/32

1/91

3/13

شده

نشده

مد پیش فترو بترای هتر دو گترول

ش ی اتاهش ( P=2/221و  )β=2/27و بتا افت ایش

ش ی ب ممظور بررسی اثراش مسلقیم اسلرس شت ی،

سن ،رضایح ش ی افت ایش ( P=2/216و )β=2/21

گرول ش ی و ستن بتر رضتایح شت ی تح یت هتای

یافح .همچمین با ت ییر گترول شت ی میت ان استلرس

رگرسیونی اناام شد .نلایج نشان داد ا اثر مل یرهتای

ش ی ملفاوش بود ( P=2/211و  .)β=1/1تح ی های

اسلرس ش ی ،گرول ش ی و سن بر رضتایح شت ی

رگرسیونی نشان دادند ا اسلرس ش ی ،گرول ش ی

معمیدار بود .تح ی رگرسیونی نشان داد ات استلرس

و سن ب طور غیرمسلقیم بر تعهد سازمانی اثر داشتلمد

ش ی ،گرول شت ی و ستن بت طتور معمتیداری بتر

و رابط معمتاداری در ایتن خصتو

وجتود داشتح

رضایح ش ی تأثیر داشلمد .این بدین معما بود ات در

(جدو .)5

با توج ب ی

هر دو گرول ش ی با اف ایش اسلرس ش ی ،رضتایح

مدل

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

نشده

ضریب

T

P-value

R2

استاندارد شده

ثابت

52/31

0/21

-

2/95

>3/331

استرس شغلی

3/32

3/35

3/55

9/21

>3/331

گروه شغلی

1/ 0

1/20

3/12

5/23

3/319

سن

3/50

3/13

3/12

5/01

3/312

3/132

نلایج نشان داد ا سن ،گرول ش ی و اسلرس شت ی

بر تعهد سازمانی تأثیر داشح ب طوری ا بتا افت ایش

ورش غیرمستلقیم بتر تعهتد ستازمانی تأثیرگتذار

رضایح ش ی ،در تعهد سازمانی ب طور قاب توج و

ب

بودند اما رضایح ش ی ب
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معمیداری اف ایش دیدل شد (جدو .)7
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جدول  :5تحلیل رگرسیون اثرات مستقیم استرس شغلی ،گروه شغلی و سن بر رضایت شغلی در کارکنان مورد بررسی

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

جدول  :6بررسی ارتباط و اثر سن ،گروه شغلی و استرس شغلی بر تعهد سازمانی در کارکنان مورد بررسی
متغیرها

*

کل (مجموع مستقیم و غیر مستقیم)

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

سن

-

3/322

3/322

گروه شغلی

-

3/311

3/311

رضایت شغلی

3/21

-

3/21

استرس شغلی

-

3/11

3/11

*اثر غیر مستقیم از حاصلضرب مسیرهای غیرمستقیم به دست میآید.

خدمح ،گترول ستمی ،جمستیح ،متدرك تحصتی ی و
بحث و نتیجهگیری

اضتتر ،در می تان ابعتتاد استتلرس ش ت ی،

در مطاهع ت

«بارااری نقش» بیشتلرین و محتیف فی یکتی املترین
میانگین اسلرس را در بین اارامان هر دو گرول ش ی
بهداشح محیف و رفت ای ایاتاد اتردل بتود .نلتایج
مطاهع ت

می تدی و همکتتاران در اارامتتان بهداشتتح

شهرسلان استدآباد و مطاهعت بهرامتی و همکتاران در
بیمارسلان شهر ااشان نشان دادنتد املترین میتانگین
املیاز مربوط ب محتیف فی یکتی ( )17،16بتود ات بتا
نلایج مطاهع

اضر همسو بودند .دهیت همستو بتودن

متیتوانتتد بت ختتاطر ن دیت

و مشتتاب بتتودن تتوزل

در اارامان مدارك پ شتکی نشتان داد در میتان ابعتاد
اسلرس شت ی« ،باراتاری نقتش» املترین و محتیف
فی یکی بیشتلرین میت ان استلرس را در بتین اارامتان
ایااد اردند ( )18ا همسو با نلتایج مطاهعت

اضتر

نبود ا میتوانتد بت دهیت تفتاوش در مایتحهتای
ش ی ،شرایف مطاهعاش ،ممطق ج رافیایی و گرولهای
ش ی باشد.
میانگین املیاز استلرس شت ی در اارامتان بهداشتح
محتتیف  167/12و در اارامتتان بهداشتتح رفتت ای
 171/51بود .می ان اسلرس ش ی در هر دو گترول در
مطاهع

اضر ارتباط معمیداری بین اسلرس ش ی بتا

سط تحصیدش ،ستابق اتار ،نتوع استلخدام ،محت
552

بهداشح محیف ارتباط معمیداری بین استلرس شت ی
بتتا وضتتعیح تأه ت ( )P=2/211و متتدرك تحص تی ی
( )P=2/222مشاهدل گردید بت طتوری ات اارامتان
ماترد و همچمتین اارامتتان دارای ستط تحصتیدش
باالتر ،اسلرس بیشلری داشلمد .نلایج پژوهش میدی
و همکاران در اارامان مرا بهداشح همدان در زمیم
تأثیر تحصیدش بر اسلرس شت ی بتا مطاهعت

اضتر

همسو و در زمیم تأثیر تأهت بتر استلرس شت ی بتا
مطاهعت

اضتتر غیرهمستتو بتتود ( .)11نلتتایج مطاهع ت

رئیسی و ممامی با نلتایج پتژوهش اضتر مشتاب و
همستتتو بتتتود ( .)18در پتتتژوهش  Milutinovićو
همکاران در پرسلاران مشاهدل شتد ات افتراد ملأهت
سط اسلرس باالتری نسبح بت افتراد ماترد داشتلمد
( )11ا این یافل همسو با مطاهع

اضتر نبتود .بتاال

بتتودن می ت ان استتلرس ش ت ی در هم ت اارامتتان ب ت
خصو

در افراد مارد در مطاهعت

اضتر شتاید بت

دهیت وجتود وامت استلرسزا در ایتن شت  ،تتدم
آموزش مهارش مدیریح اسلرس و نبود مایتحهتای
اجلما ی در این افراد باشد .همچمین دم تماسب بین
مهارش و تحصیدش با نیازهای محیف اتار متیتوانتد
ام ایاتاد استلرس بیشتلر در افتراد تحصتی اتردل
باشد.
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محدودل «اسلرس ملوسف تا شتدید» ارزیتابی شتد .در

رف ت ای دیتتدل نشتتد امتتا در اارامتتان گتترول ش ت ی
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بهداشح و درمان باشد .نلایج مطاهع رئیسی و ممامی

وضتتعیح تأه ت در اارامتتان گتترول شت ی بهداشتتح

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

اضتتر نشتتان داد ات میتانگین املی تاز

نلتتایج تحقیت

رضایح ش ی در اارامان بهداشح محتیف  18/21بت
دسح آمد ا

ب نظر متیرستد وامت دیگتری بت غیتر از وامت
دموگرافی

بر رضایح شت ی اارامتان تتأثیر داشتل

اای از سط باالی رضایح آنان بتود.

باشتتد .ا لمتتاالً تتوام ی همچتتون فرهمتتز ستتازمانی،

میانگین املیاز رضتایح شت ی در اارامتان بهداشتح

ارتباطتتاش ،نتتوع تصتتمیمگیتتریهتتای ستتازمانی و

تتاای از ستتط ملوستتف

ارزشهای اجلمتا ی در بهبتود رضتایح شت ی ایتن

رف ت ای  11/17بتتود ا ت

رضایح ش ی در میان این گرول ش ی استح .نلتایج
مطاهع

گرولها مؤثر بود.

اای از دم وجود رابط آماری معمیدار بین

در هتتر دو گتترول ش ت ی ،بتین تعهتتد ستتازمانی بتتا

رضایح ش ی با سط تحصیدش ،ستابق اتار ،نتوع

هیچادام از ویژگتیهتای دموگرافیت

رابطت آمتاری

استتلخدام ،مح ت ختتدمح ،گتترول ستتمی ،جمس تیح و

معماداری یافح نشد ،ب جت ء جمستیح ات در گترول

وضتتعیح تأهتت در اارامتتان هتتر دو گتترول شتت ی

ش ی بهداشح رفت ای رابطت معمتیداری بتا تعهتد

بهداشح محیف و رف ای بود .نلایج مطاهعت ا ت ری

سازمانی نشان داد .میانگین املیتاز تعهتد ستازمانی در

و همکاران در بین پرسلاران نشان داد بین ستن ،نتوع

بین زنان و مردان در گرول شت ی بهداشتح رفت ای

استتلخدام ،وضتتعیح تأه ت  ،ستتمح و ش تیفح رابط ت

تفاوش آماری معمیداری داشح ب طوری ا اارامتان

معمیداری وجود دارد ( )12و با نلایج مطاهعت

اضر با نلایج مطاهع رفیعی

بودند ،این تفتاوش در بتین زنتان و متردان بهداشتح

و همکاران در اارامان مرات بهداشتح گمبتدااووس

محیف با اخلدف ناچی مشاهدل شد وهی معمادار نبود.

اتتامدً همستتو بتتود ( .)11نلیا ت مطاهع ت مرتر تی و

نلایج این مطاهع با نلایج مطاهع

تاهحی و همکتاران

همکاران در اارامان مرا بهداشح گرمسار نشتان داد

در پرسلاران ستاری و مطاهعت نحریتر و همکتاران در

ا بین رضایح ش ی با ستابق اتار ،نتوع استلخدام،

پرسلاران تهران ( )11،15همسو نبود .یافلت هتای ایتن

مح خدمح ،گترول ستمی و جمستیح رابطت آمتاری

ابدیمی و همکاران در بیمارستلانی

همسو نبود .نلایج مطاهع

معمیدار وجود ندارد ا همسو با نلیا مطاهع
بود اما در خصو

اضر

در تبری ت ( )17و مطاهع ت ستتاادی و همکتتاران ()16

وجود رابط مثبح و معمیدار بین

همسو بود .با توج ب این ا معموالً تأمین ه یم های

رضایح ش ی با سط تحصتیدش همستو بتا نلیات
مطاهعتت

پژوهش با مطاهع

اضتتر نبتتود ( .)12در مطاهعتت  Bodurدر

خانوادل با مردان اسح ،باال بتودن تعهتد ستازمانی در
مردان میتواند ب دهی نیازی باشد ا مردان ب

فتظ

جمسیح ،وضعیح تأه بتا رضتایح شت ی مشتاهدل

خانوادل بر دوش دارند .همچمتین بتاالتر بتودن تعهتد

اضر همستو بتود .همچمتین

سازمانی در اارامان مرد در مشاغ بهداشح محیف و

نلتتایج پتتژوهش اضتتر بتتا نلتتایج مطاهعتت  Yamiو

رف ای شاید ب ختاطر شترایف بازرستی گونت ایتن

همکاران در اارامان بهداشلی و درمانی اتیوپی اتامدً

مشاغ اسح ا نیاز ب برخوردهتای قتانونی و گاهتاً

همسو بود ب طوری ا رضایح ش ی با هیچاتدام از

دارنتد ات بتا

مشخصاش دموگرافی

رابط معماداری نداشتح (.)11
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قهرآمی با ملصدیان و مشتاغ مخل ت

رو یاش زنان ستازگاری نتدارد و همتین امتر با تا
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اارامان بهداشلی ترای رابطت معمتیداری بتین ستن،

ش

نشد ( )11ا با مطاهع

خود بترای امترار معتاش و تتأمین ه یمت هتای
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اضتر

مرد از تعهد سازمانی باالتری نسبح ب زنان برخوردار

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

میشود زنان تعهد املری از خود نشان دهمد.

ستتازمانی اارامتتان مرا ت بهداشتتح ی ت د در مطاهعتت

در هر دو گرول ش ی ،در بین ابعاد تعهد ستازمانی،
میانگین املیاز تعهد اطفی ،املرین املیاز را ب ختود
اخلصا

امین ترابی پور و همکاران

مستتعودی و همکتتاران 15/15 ،گتت ارش شتتد (.)11
میانگین املیاز تعهد سازمانی ماماهای شاغ در مرات

داد و تعهد مسلمر در هر دو گرول شت ی،

بهداشتتح مشتتهد در مطاهعتت هتتادی زادل طدستتاز و

ابتتدیمی و

همکتتاران  67/12بتتود ( .)51نلیا ت مطاهع ت  Siewو

همکاران در اارامان بیمارسلان شتهید متدنی تبریت و

همکاران ا بر روی پرسلاران در متاه ی اناتام شتد،

و همکاران در شتبک بهداشتح

نشان داد ا  52در د پرسلاران ،تعهد ستازمانی بتاال

مرند نشان دادند ا در بین ابعاد تعهد سازمانی ،تعهتد

داشلمد ( .)52این تفاوش در اخلدف میتانگین نمتراش

بتاالترین املیتاز را داشتح .نلتتایج مطاهعت
مطاهع مسعودی ا

تک یفی و تاطفی بتاالترین و تعهتد مستلمر املترین
میانگین املیتاز را داشتلمد و بتا نلتایج مطاهعت
ناهمسو بودنتد ( .)17،18نلتایج مطاهعت

اضتر

بتاسزادل و

تعهد سازمانی در گرولهای مخل

میتواند بت دهیت

شرایف ش ی ملفاوش و همچمین ب دهیت تفتاوش در
نوع اب ار سماش تعهد در مطاهعاش مخل

باشد.

همکتتاران در پرستتلاران ش تیراز نشتتان داد ا ت تعهتتد

تح ی های رگرسیونی نشان داد ات مل یتر استلرس

تک یفی املرین و تعهد مسلمر باالترین میانگین املیاز

ش ی اثر معکتوس و معمتاداری بتر رضتایح شت ی

( ،)11همچمین نلایج مطاهع محمتدی و همکتاران در

داشح ب طوری ا با اف ایش اسلرس ش ی ،رضایح

اارامان مرا بهداشح یت د نشتان داد ،تعهتد تاطفی

ش ی ااهش مییابد و باهعکس .نلایج این مطاهعت بتا

املرین و تعهد مسلمر باالترین املیاز را در بین ابعتاد

مطاهع دانیاهی و همکتاران بتروی اارامتان بهداشتلی

تعهد سازمانی اسب اردند ا با نلایج مطاهع

اضتر

درمانی همخوانی داشح ( .)12همچمین نلایج مطاهعت

میتواند بدین معما باشد ات اارممتدان بت ایتن دهیت

رضایح ش ی ارتبتاط معکتوس و معمتاداری وجتود

برای سازمان ارزش قائ هسلمد ا ه یمت هتای تترك

دارد ( )51ا با نلایج مطاهع

سازمان برای آنها بیشلر از مماف ترك ستازمان استح

مطاهعتت  Fiabaneو همکتتاران نشتتان داد اتت

و ب همین خاطر ب سازمان ملعهد هسلمد و از طرفتی

رضایح ش ی ب شدش با اسلرس ش ی و برختی از

پایین بودن تعهد اطفی میتواند ب معمای ایتن باشتد

وام خطر ستازمانی وابستل استح ات بتر اهمیتح

ا اارامان ارتباط اطفی ضعیفی با ستازمان دارنتد و

تمرا بر وام روانتی -اجلمتا ی در محتیف اتار و

اتتار در ستتازمان تترفاً جهتتح استتب درآمتتد اناتتام

رضایح ش ی ب ممظور بهبود رفال در بخش بهداشح

میشود و ا لما ترك سازمان در آیمدل وجود دارد.

و درمتتان تأایتتد دارد ( .)51ماهیتتح و ذاش مشتتاغ

نلایج تحقی

اضر تاای از آن بتود ات میتانگین

اضر همسو بود .نلتایج
تتدم

بهداشح محیف و رف ای ب گون ای استح ات ایتن

محیف ( )81/21و میتانگین املیتاز تعهتد ستازمانی در

اارامان تحمی میاممد .استلرسهتای درك شتدل در

اارامان گرول ش ی بهداشح رفت ای ( )82/52بتود

مح اار بر ایفیح و امیتح م کترد فترد تتأثیر بت

ا در د خوب ارزیتابی شتد .میتانگین نمترل تعهتد

س ایی دارد .شماخح رالهای مقاب ت بتا استلرس درك
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املیاز تعهد سازمانی در اارامان گرول ش ی بهداشتح

مشاغ ب طور اجلمابناپذیری تمش و استلرس را بت
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همستتو بودنتتد ( .)52دهیت بتتاال بتتودن تعهتتد مستتلمر

مظفری و همکاران نشان داد ا بین اسلرس شت ی و

رابطه استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای

امین ترابی پور و همکاران

شدل میتواند در پیشگیری و ااهش وارو ناشی از

فردی میشود ب ک نگرشی مثبح و م ی را ب ملعهد

آن مؤثر باشد ( .)15مدیران ستازمانهتای بهداشتلی و

بودن هر چ بیشلر ب سازمان ملبوع یا تعهد ستازمانی

درمانی میتوانمتد بتا بت اارگیری استلراتژیهتایی بت

فراهم میسازد ا دربرگیرندل ا لقاد راسخ ب سازمان،
رویح و ماندن در آن استح .بمتابراین بت

ممظور ااهش می ان اسلرس و پیشگیری از آثار روانی

تمای ب

و جسمانی آن بر شاغ ین بهداشح محتیف و رفت ای

نظر میرسد میتوان با بهبود رضتایح شت ی در ایتن

و در نلیا اف ایش می ان رضتایحممتدی آنتان اقتدام

گرولها زمیم را برای اف ایش تعهتد ستازمانی فتراهم

اممد ا این میتواند گامی در جهح اف ایش بهرلوری

ارد.

سازمانهای بهداشلی درمانی باشد.
از دیگر نلایج تح ی رگرستیونی متیتتوان بت اثتر

پیشنهادها

مثبح و معمادار سن بر رضایح ش ی اشارل ارد بدین

تدش برای ااهش اسلرس ،اف ایش رضایح شت ی و

معما ا با اف ایش سن ،رضایح ش ی اف ایش مییابد.

تعهد سازمانی در اارامان بهداشح محیف و رفت ای

نلایج این مطاهعت بتا مطاهعت رئیستی و همکتاران در

میتواند ممار بت بهبتود شتاخ

هتای متذاور و در

بهتتتورزان ااشتتتان ( )55و متتترادی و همکتتتاران در

نلیا بهبود م کرد اارامان گردد .بمتابر آنچت گفلت

پرسلاران ( Gigantesco ،)57و همکتاران در پرستم

شد ،با توج بت وضتعیح استلرس شت ی ،رضتایح

سدمح روان ( )56در ایلاهیا همسو بود وهی با مطاهع

ش ی و تعهد سازمانی و اثراش آنها بر روی همدیگر

همسو نبود .اف ایش رضایح ش ی اارامان با اف ایش

مانمد آموزش مهارش متدیریح استلرس در اارامتان،

و

شفافسازی سیسلم ارزیابی م کرد اارامان ،ا تدح

شدن ب ستن

فرآیمد اارممدیابی و جذب و گت یمش نیروهتا ،ایاتاد

سن میتواند ب دهی مأنوس شدن اارامان با شت
همکاران ،اف ایش م ایای ماهی و ن دی

تماسب بین ام اار با استلعداد و توانتایی اارامتان،

بازنشسلگی باشد.
نلایج تح ی رگرسیونی نشان داد از بین مل یرهتای

مشتتاراح اارام تان در تصتتمیمگی تری ،فتتراهم اتتردن

سن ،اسلرس ش ی و رضایح ش ی فقف اثر رضایح

شتترایف رفتتاهی اارامتتان ،بهبتتود و افت ایش رضتتایح

ورش مسلقیم و قتوی بتر تعهتد ستازمانی

ش ی ،ایااد سیسلم مماستب تشتوی و تمبیت  ،اناتام

معمیدار بود .ایتن بتدان معمتی استح ات بتا تقویتح

مطاهع در خصو

بررسی نقش جمسیح در اتاهش

رضایح ش ی ،تعهد پرسم ب سازمان بیشلر میشتود

تعهتتد تتاطفی و مطاهع ت و شماستتایی وام ت ایاتتاد

نلایج این مطاهع با یافل های  Cherianو همکاران در

اسلرس میتواند در ااهش اسلرس ،افت ایش رضتایح

بیمارسلانهتای دوبتی ( Chang ،)25و همکتاران در

شت ی و تعهتتد ستتازمانی و در نلیات بهبتتود ایفیتح

بین پرستلاران اشتور تتایوان ( Al-Aameri ،)27در

خدماش ارائ شدل توسف آنها مؤثر باشد.

ش یب

همخوانی داشح .این یافل بیانگر آن اسح ا رضایح
ش ی ن تمها سبب بهبود اارایی و ا ستاس رضتایح
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سپاسگزاری

این مطاهعت

ا ت طترح پژوهشتی مصتوب امیلت
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پرستتلاران ربستتلانی ( )72نحریتتر و همکتتاران ()11
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بیتتب و شتتیرازی ( ،)58قیقتتی و همکتتاران ()51

در اارامان مورد مطاهع  ،ب نظر میرسد راهکارهتایی

امین ترابی پور و همکاران

 رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفهای،رابطه استرس شغلی

ا در ورود دادلها ب نرمافت ار آمتاری نویستمدگان را
. تشکر و قدردانی نمایمد،نمودند

ام

تحقیقاش دانشاویی دانشتگال توم پ شتکی جمتدی
 و اتتد اختتدقS7717 شتتاپور اهتتواز بتتا شتتمارل
 نویستتتمدگان. بتتتودIRAJUMS.REC.1398.105

تضاد منافع
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Background & Objectives: Environmental health professionals are among the most
important sources of health system in the health sector. Issues such as job stress and job
dissatisfaction can have an adverse effect on organizational commitment of health personnel.
The purpose of this study was to investigate the relationship of job stress and job satisfaction
with organizational commitment in environmental and occupational health professionals
working in Alborz and Ahvaz Jundishapur Universities of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 238
occupational health and environmental health staff. Data were collected using Osipow Job
Stress Scale, Ellen Meyer's Organizational Commitment, and Susan Job Satisfaction
questionnaires. In this study, t-test, two way ANOVA and linear regression analysis were
used to determine the factors affecting organizational commitment. Data were analyzed
through SPSS statistical software version 22.
Results: The majority of the studied subjects were women (75.5% of environmental health
staff and 81.5% of professional occupation staff). Among the dimensions of organizational
commitment, continuous commitment obtained the highest Mean score among employees of
Environmental Health (30.19) and Occupational Health (27.55). Job satisfaction had a strong
significant relationship with the three dimensions of organizational commitment (P<0.01).
Conclusion: Through teaching stress management skills and increasing job satisfaction in
these occupational groups, organizational commitment could be improved.
Keywords: Job Stress, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Environmental Health,
Occupational Health, Staff
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