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  ایو حرفه بهداشت محیط کارکنانرابطه استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در  

 های علوم پزشکی البرز و جندی شاپور اهوازشاغل در دانشگاه
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  چکیده

 

ماننند اسنسر   ی. موضنوااتباشنندیمنابع نظام سالمت در بخش بهداشت م نیتراز مهم یکی یاو حرفه طمحیکارکنان بهداشت  :مقدمه

رابطنه اسنسر   یمطالعه بررس نینامطلوب داشسه باشند. هدف ا ریثأت یپرسنل بهداشس یتوانند بر تعهد سازمانیاز شغل م یسیو نارضا یشغل

شاپور اهنواز  یالبرز و جند یالوم پزشک هایشاغل در دانشگاه ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ،یشغل
 بود.

 طیو محن اینفر از کارکننان بهداشنت حرفنه 139 یبر رو یمقطع وهیبود که به ش یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :بررسی روش

 یشنغل تیو رضنا Meyer'sو  Allen یتعهند سنازمان ،Osipow شغلی اسسر  سنجش نامهشپرس سه ها،داده یآورانجام شد. ابزار جمع

Susan یافنزار آمناردر ننرم هنااسنسفاده شند. داده یخط ونیرگرس لیدو طرفه و تحل انسیوار زیتست، آنال یت یآمار هایبودند. از آزمون 
SPSS  وارد شدند. 11نسخه 
ابعناد تعهند  نی( زن بودنند. در بن%5/92) یا( و حرفه%5/55) طیبهداشت مح یکارکنان مورد مطالعه در هر دو گروه شغل تیاکثر ها:یافته

را بنه خنود  ازینامس نیانگینم نتریبناا( 55/15) ایحرفه بهداشت و( 28/33) طیبهداشت مح یتعهد مسسمر در کارکنان گروه شغل ،یسازمان
 (.P<32/3داشت ) یقو رابطه معنادار یگانه تعهد سازمانکارکنان مورد مطالعه با ابعاد سه یشغل تیاخسصاص داد. رضا

 زانیتوان نسبت به کاهش میم یشغل یهاگروه نیدر ا یشغل تیرضا شیاسسر  و افزا تیریبا آموزش مهارت مد :یریگجهیو نت بحث

 آنان فراهم کرد. یتعهد سازمان شیافزا یرا برا نهیکارکنان اقدام نمود و زم شسریب تیو رضا ی  شغلاسسر
 

 کارکنان ،یابهداشت حرفه ط،یبهداشت مح ،یشغل تیرضا ،یتعهد سازمان ،یاسسرش شغل :یدیکل واژگان

 
:کارکناان  در یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل .مقصود اینی، جعفرمحمدرباط  خیش یسی، ویدمهدیسفرد  انی، امامنیامپور یتراب ارجاع

 .512-99(: 5)2؛ 1931 سالمت محور هایمجله پژوهش. شاپور اهواز یالبرز و جند یعلوم پزشک هایشاغل در دانشگاه ایو حرفه طیبهداشت مح
 

 رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یانشگاه علوم پزشکدانشکده بهداشت، د ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد. 1

 رانیشاپور اهواز، ا یجند یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 5

 ه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگا ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس. 9
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 مقدمه

ای از اجتتت ای ا تتت ی بهداشتتتح محتتتیف و  رفتتت 

هتتای اوهیتت  ستتدمح بتتودل و املتتر   وامتت  مراقبتتح

هموارل یکتی  ،سدمح ثیرگذار برأای و محیطی ت رف 

هتای بهداشتح و درمتان هتای ا ت ی شتبک از برنام 

(. اارممتتدان 1) باشتتدجمهتتوری استتدمی ایتتران متتی

  یتتاتیاجتت ای ای اتت  از ح محتتیف و  رفتت بهداشتت

ب  دهی  نقش نظارتی ا  برای  ،هسلمد بهداشلی سیسلم

 نیازممتتد ،ا متتا  قتتوانین و مقتترراش بهداشتتلی دارنتتد

 آوریجمت  بترای الزم هتایمهتارش و هتاییتوانتا

 توانتایی همچمتین و  م کترد ثرؤم مشاهدل اطد اش،

 رونتد ،راتا تتا فرآیمتد باشمدمی ثرؤم ارتباط برقراری

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

مهمی مانمد ارتقاء ستدمح محتیف و اتار الزم استح 

نیروهای بهداشلی توانممد تربیح شتوند. بتدون شت  

تترین نیروهای انسانی متاهر و اارآمتد یکتی از مهتم

 (.7،6) هسلمدمین اهداف نظام سدمح أاب ارها برای ت

ها، در گترو ارتقتای ستط  پیشرفح و توسع  سازمان

ممتاب  انستانی  هتایها و توانتاییدانش، بیمش، مهارش

مث  مدیریح اسلرس، متدیریح تعتارو و ارتباطتاش 

ها بلوانمد در راستلای تحقت  اسح تا سازمان بخشاثر

 (.8-11) اهداف خود دسح یابمد

 دهد ا  مدیریح استلرس رابطت مطاهعاش نشان می   

شتان و میت ان متان از شت  معماداری با رضتایح اارا

 (. موضوع اسلرس و12-15) ها داردتعهد سازمانی آن

مبا تتا ا تت ی رفلتتار  آثتتار آن در ستتازمان، یکتتی از

نظتران گروهی از  ا ب سازمانی در ده  اخیر اسح.

استتلرس را بیمتتاری شتتای  قتترن  رفلتتار ستتازمانی،

در زنتدگی افتراد، استلرس  (.17) انتدنامگذاری اردل

مماب  ملعددی ناشتی شتتود. یکتتی از ممکن اسح از 

ایتتتن ممتتاب ، شتت   فتترد استتح. استتتلرس شتتت  ی را 

زا و استلرس وام تتوان روی هتم جمت  شتدن  متی

های مرتبف با ش   دانسح ا  بیتتشلر افتتراد وضعیح

نظر دارند. ب  بیان دیگر، اتفاق هتادر فتشارزا بتودن آن

معین بتر اسلرس ناشی از ش  ، اسلرسی اسح ا  فرد 

استلرس  (.15) شودش   معیمی، دسلخوش آن می سر

 اتاهش  م کترد جم ت  دارای پیامدهای ستازمانی از

ها، موارد استلعفا، مماسب سازمان، اف ایش تعداد غیبح

ااهش رضایح ش  ی در بتین اارامتتان و متتدیران، 

 (.16) باشتدهتا متیااهش تعهد سازمانی و نظایر این

هتای نشتان  :نتد ازابتارشهای اسلرس شت  ی  نشان 

ای های روانتی دستل روانی، جسمانی و رفلاری. نشان 

نارضایلی، ان وا و مانمد  اطفی و شماخلی  شاز مشکد

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

محققتتین نشتتان  شماستتان وهتتای روانبررستتی .(12)

 دهد ات  استلرس بتر اارامتان بختش بهداشتح ومی

 (.16) دارد ثیر بیشلریأت ح ب  سایر مشاغ درمان نسب

 جایگتال از نیت  اارامتان شت  ی رضایح از طرفی،   

وری بهترل بت  دستلیابی جهح .اسح برخوردار ایویژل

 نظتر بت  ضتروری شت  ی رضتایح وجتود سازمانی،

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

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

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

 شت  ی رضایح ا  اسی بمابراین ود.خ ش   ب  نسبح

 ختود  رفت  بت  نستبح دارد، قترار  د بتاالیی در او

رضتتتایح شتتت  ی در  .(11) دارد مثبلتتتی نگتتترش

ای ات  های بهداشلی و درمانی ب    ح وییفت سازمان

ها ب   هتدل در زمیم  پیشگیری، مراقبح و درمان انسان

دارند، از اراان ضروری و ارزشتممد ارتقتاء ستدمح 

. باشتتدمتتیای برختتوردار استتح و از جایگتتال ویتتژل

نلایج بسیار جتدی در  ااراماننارضایلی ش  ی در بین 

اتار متراجعین را از نظتر  ،برخواهد داشح ا  این امر
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 (.22) اهشتعاع قترار خواهتد دادامی و ایفتی تحتح

دهتد ات  ارتبتاط ان نشتان متیو همکار نحریرمطاهع  

معماداری بین رضایح ش  ی و تعهد ستازمانی وجتود 

 (.11) دارد

بتدیهی استح ات   ،توج  ب  اهمیح مماب  انسانی با   

نیروی انستانی  جهح دسلیابی ب  اهداف نظام سدمح،

در این بخش بایتد  تدول بتر مهتارش و تخصت  از 

 (.21) سازمانی باالیی برختوردار باشتمد تع   و تعهد

سازمانی  بارش اسح از هویح بخشی بت  افتراد  تعهد

از طریتت  درگیتتر ستتاخلن و ستتهیم نمتتودن آنتتان در 

تعهتتد  هتتای اخیتتر(. در ستتا 22ستتازمانی ختتا  )

گیتری شتدل ای مخل ت  انتدازلهتوسف اب ار سازمانی

تعهتد ستازمانی را از ست  Meyer's و  Allen استح.

 و همااری مرمسل ،یتعهد  اطف اممد:جمب  تعری  می

اسح ا  بر رفلار  ابعادیجم    تعهد سازمانی از. (11)

بتتر بستتیاری از  اارامتتان در ستتازمان اثتتر گذاشتتل  و

 جایی اارامتان، مل یرهای سازمانی از جم   قصد جاب

هتا و  م کرد باهیمی، رفلار سازمانی، میت ان غیبتح آن

 گتذارد.ثیر متیأهمچمین تعارو و تمش ش  ی افراد ت

هتای همچتون توجت  بت  اهتداف و ارزش هاییهف ؤم

 ا ستتاس تع تت  و وفتتاداری بتت  ستتازمان، ستتازمان،

یابی با سازمان و تمای  ب  ماندن سازی و هویحهمانمد

 هسل  ا  ی سازل تعهتد ستازمانی هستلمد در سازمان،

 در میتتان یامطاهعتت  یو همکتتاران طتت ی(. هواستتان21)

گرفلمتتد، اتتاهش استتلرس موجتتب  اتت ینل پرستتلاران

و  یعقتتوبی(. 21) شتتودیمتت یشتت   حیرضتتا شیافتت ا

ی بت  ایتن نلیات  پرستلار رانیمتد انیتم درهمکاران 

گانت  تعهتد و ابعاد ست  یاسلرس ش   نیب رسیدند ا 

 مطاهعتت  جینلتتا(. 16) رابطتت  وجتتود دارد یستتازمان

Cherian نشان داد  یدب یهامارسلانیو همکاران در ب

 ستط  و  تاطفی تعهتد با پرسلاران ش  ی رضایحا  

 مطاهعت  در (.25) داشتح داریمعمی ارتباط هاآن تعهد

 سازمانی تعهد و ش  ی رضایح بین همکاران و  افی

 و مثبتح رابط  تهران شما  بهداشح مرا  اارامان در

  (.22) شد مشاهدل معماداری

رسد در  وزل بهداشتح و درمتان، افتراد ب  نظر می   

دهیت  بت   ایبهداشح محیف و  رفت شاغ  در  وزل 

مشتکدش با جامع  دارند، با  ارتباط برون سازمانی ا 

تواند ممار بت  و همین امر می شوندمواج  می مخل فی

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

های شت  ی بت  ستازمان  دم تعهد سازمانی این گرول

  رضتایح شت  ی و تعهتد ئ مست  دم توج  ب  شوند.

 ای بترایمشتکدش  دیتدل ممار ب  سازمانی اارامان

تترین ایتن مشتکدش شود ا  یکی از مهمسازمان می

اارامتان ملخصت   ترك ختدمح اارامتان بت  ویتژل

از این رو  راح ب  سمح افت ایش تعهتد و  باشد.می

انستتانی از ویتتای  ا تت ی  رضتتایح در بتتین نیتتروی

ات  با توجت  بت  ایتن ،(22،25-21) باشدها میسازمان

رسی رابط  بتین استلرس شت  ی و ب  برای ا  مطاهع 

رضایح شت  ی بتا تعهتد ستازمانی در بتین اارامتان 

 .دیتدل نشتد ،باشدای پرداخل   رف  بهداشح محیف و

رابطت  بتین بمابراین مطاهع   اضر ب  ممظتور بررستی 

اسلرس ش  ی و رضایح ش  ی با تعهتد ستازمانی در 

 طرا ی شد. ای  رف  بین اارامان بهداشح محیف و

 

 رسیروش بر

بتود ات  بت   ی تیتح  -یفیمطاهع   اضر از نوع تو ت

 1116تا استفمد ستا   مهردر بازل زمانی  یمقطع ولیش

اارامتان   یتجامعت  پتژوهش آن شتام  ا  اناام شد.

ستتلاد  یا رفتت  و فیشتتاغ  در وا تتد بهداشتتح محتت

 و بهداشتلی مراا معاونح بهداشح و مرا  بهداشح، 

 یهتانشگالتحح پوشش دادرمانی شهری و روسلایی 
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

از فرمتو   اسلفادل با .نداهبرز و اهواز بود ی  وم پ شک

( و در 12،11) عتتی اتتم نمونتت  در مطاهعتتاش مقط

دسلرس نبودن می ان شیوع در مطاهعاش مشاب ، جهتح 

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

 نفتتر 276 نمونتت   اتتم 25/2 یداریدر ستتط  معمتت

 ، شیتتر نفتتر 21 ابا لستت بتتا اتت  دیتتگرد بتترآورد

نفتتر اارامتتان  181) نفتتر 218 توستتف هتتاپرسشتتمام 

  یتتکمای( نفر بهداشح  رفت  51بهداشح محیف و 

اارامتان در  سحیتوج  ب  در دسح داشلن ه با. دیگرد

  یستلماتیساز روش ی ریتگنمونت مطاهع  جهح  نیا

بت   نفتر او  ابلدا ا  بیتترنیاسلفادل شد. بد یتصادف

 فا    با بعدو نفراش  دیخاب گردانل ی ورش تصادف

 نظتر متورد  اتم بت  دنیرست انیپا تا یقب  از نفر دو

 ارائ  از برای اجرای این پژوهش، پس .شدند انلخاب

 استب و هتدف پتژوهش متورد در الزم اشتوضیح

وا تدهای  پژوهشتگر در ،رضایح افراد مورد بررسی

 در را هتاپرسشتمام  و متورد پتژوهش  رتور یافتح

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

، اخلیاری استح پژوهش در شراح ا  موضوع این از

هتا اطمیمتان دادل بت  آناردنتد.  تکمی  را هارسشمام پ

شان محرمان  بتاقی شد ا  اطد اش پرسشمام  تکمی ی

 خواهد ماند.

مام  معلبر ستماش شسس  پر، هاآوری دادلاب ار جم   

و   Allenتعهتد ستازمانی ،Osipow شت  ی استلرس

Meyer's  و سماش رضایح شت  یSusan  بتود. در

ابلدای پرسشمام ، اطد اش دموگرافی  اارامان متورد 

هت ، ستط  أبررسی نظیر ستن، جمستیح، وضتعیح ت

تحصیدش، می ان مصترف دخانیتاش و رستل  شت  ی 

 1186در ستا   «پرسشمام  اسلرس شت  ی». طرح شد

 رای ارزیتابی استلرسب Spokaneو  Osipowتوسف 

ا  ؤس 72طرا ی شد. این پرسشمام  دارای  فرد ش  ی

افایلی نقش، دوگتانگی بارااری نقش، بی شش بُعدو 

بتود  و محیف فی یکتی مسئوهیح، محدودل نقش ،نقش

املیتازدهی بت  . ا  طرح شدل بودؤا  در هر بعد، دل س

تایی بود ب  این معمی ا  االش بر اساس هیکرش پمجؤس

گال و املیاز پمج بیانگر ااثتر دهمدل هیچی  نشان املیاز

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

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

دهمتدل نشتان 122-111دهمدل اسلرس ام، املیاز نشان

دهمتدل نشتان 152-111اسلرس ام تا ملوسف، املیتاز 

 222-252و املیتتتاز استتتلرس ملوستتتف تتتتا شتتتدید 

پرسشتتمام   .(12) دهمتتدل استتلرس شتتدید بتتودنشتتان

در داخت  اشتور  Osipowاسلاندارد اسلرس شت  ی 

 و روایت  گرفل  قرار اسلفادل مورد پژوهشگران توسف

ضریب آهفای ارونبتا   و شدل اسح بررسی آن پایایی

دهمدل پایتایی ا  نشان بود 81/2 این پرسشمام  برابر با

 (.11) اب ار اسح

در  Meyer'sو  Allen پرسشتتمام  تعهتتد ستتازمانی   

 21 دارای طرا تتی شتتد. ایتتن پرسشتتمام  1112ستتا  

مسلمر تعهد  ،ا (ؤس 8)  اطفی ا  در س  بعد تعهدؤس

باشتتد. متتی ا (ؤستت 8) ک یفتتیت ا ( و تعهتتدؤستت 8)

االش بتر استاس مقیتاس پتمج تتایی ؤاملیازدهی ب  ست

دهمتدل شتانهیکرش بود ب  این معمتا ات  املیتاز پتمج ن

دهمدل مخاهفتح اامت  موافقح اام  و املیاز ی  نشان

 دهمتدل تعهتد ستازمانیننشتا 18تا  21بود. املیاز بین 

دهمتدل تعهتتد نشتان 61 تتتا 11، املیتاز بتین «ضتعی »

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

دهمدل نشان 122اهی  11و املیاز بین  «خوب»سازمانی 

ی  از  املیاز در هر بود. هر قدر « اهی» ازمانیتعهد س

 ابعاد تعهد سازمانی ب   تدااثر املیتاز ن دیت  باشتد،

روایتی و . (22) تر اسحدهد ا  آن بعد قوینشان می

ییتد أپایایی این پرسشمام  در مطاهعاش قبت  اناتام و ت
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 بتود 15/2 شد، آهفای ارونبا  این پرسشمام  برابتر بتا

 .(11) یی اب ار اسحدهمدل پایاا  نشان

ا  ؤست 11شتام   Susanپرسشمام  رضایح ش  ی    

اتت  رضتتایح شتت  ی افتتراد در ستتازمان را متتورد  بتتود

االش بر استاس ؤاملیازدهی ب  سدهد. سماش قرار می

 5 ورش ا  املیاز  تایی هیکرش بود ب  اینمقیاس پمج

متتوافقم و املیتتاز یتت   دهمتتدل وضتتعیح اتتامدًنشتتان

املیتاز بتین باشد. مخاهفم می اامدً دهدل وضعیحنشان

املیاز بین  ،«سط  باالی رضایح»دهمدل نشان 75تا  17

دهتد ات  رضتایح شت  ی در  تد نشان می 15 تا 25

سط  پایین »دهمدل نشان 25املیاز زیر  اسح.« ملوسف»

آهفتای ارونبتا  ایتن  .(22) باشتدش  ی می «رضایح

دل پایایی اب ار مدها  نشان بود 88/2 پرسشمام  برابر با

 (.  15) اسح

های تو یفی در د، میانگین و انحراف معیار آمارل   

تستح، ضتریب تتی های آماریمحاسب  شد. از آزمون

همبستلگی و آنتتاهی  واریتانس دوطرفتت  بترای تح یتت  

 SPSSافت ار آمتاری ها در نرمدادل. ها اسلفادل شددادل

نظتر  در 25/2داری سط  معمی وارد شدند. 22نسخ  

 .گرفل  شد

 

 هایافته

در تتد از اارامتتان بهداشتتح  8/51نشتتان داد  جینلتتا

 نیبت ایدر د از اارامان بهداشح  رفت  52و  فیمح

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

در تد از اارامتان بهداشتح  5/81و  فیبهداشح مح

بهداشتح  در گترولدادنتد.   یرا زنتان تشتک یا رف 

و در گتترول  ملأهتت  تتد از اارامتتان در 1/72 فیمحتت

 حیتااثر در د مارد بودنتد. 5/78 ایبهداشح  رف 

 ستتانسیمتتدرك ه یدارا یشتت  ل در هتتر دو گتترو

 ایدر تد و بهداشتح  رفت  1/62 فی)بهداشح محت

مامتوع اارامتان  یستم نیانگی( بودند. مدر د 1/81

 نیانگمیت و 7/12±76/7 فیبهداشتح محت یگرول ش  

 ایبهداشتح  رفت  ین گرول ش  ماموع ااراما یسم

مطاهع  نشتان  نیا هایافل ی. آمد دسح  ب 67/7±2/11

 اریبست یدر هتر دو گترول شت   اشیداد مصرف دخان

در تد اارامتان گترول  122ات   یبود ب  طتور  یناچ

در تتد اارامتتان گتترول  2/17و  ایبهداشتتح  رفتت 

 1/62. اردنتدینمتمصترف  اشیتدخان فیبهداشح مح

در تتد  1/51و  فیبهداشتتح محتتدر تتد اارامتتان 

در  یبازرست هتایدر پستح ایبهداشح  رف  ماناارا

در تد  1/67بودند.  حیشهرها و روسلاها مش و  فعاه

اارامتان  در د از 1/61و  فیاز اارامان بهداشح مح

 سا  12املر از  یتارب  اار یدارا یابهداشح  رف 

 (.1)جدو   بودند

 

 مورد بررسیهای شغلی تفکیک گروهی دموگرافیک به هاتوزیع فراوانی ویژگی: 1 جدول

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 بهداشت محیط

 )درصد( تعداد

 ایبهداشت حرفه

 درصد(تعداد )

 

 گروه سنی

 سال 93ا ت 53

 سال 03تا  91

 سال 23تا  01

 سال 23تا  21

25 (2/99) 

33 (1/29) 

12 (2/1) 

2 (1/9) 

53 (92) 

52 (23) 

2 (1/11) 

1 (3/1) 

 (2/11) 00 (2/22) 193 زن یتجنس

 (2/11) 13 (2/50) 02 مرد
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اارامتان بهداشتح  یاستلرس شت   ازیامل نیانگیم

 ای رفتت  و در اارامتتان بهداشتتح 12/167 فیمحتت

در هر دو گرول در محدودل  ازیامل نیبود ا  ا 51/171

 جینلا نیشد. همچم یابیارز «دیاسلرس ملوسف تا شد»

در گترول  یاستلرس شت    انیتمطاهع  نشان داد ا  م

بهداشتح  یاز گرول شت   شلریب فیبهداشح مح یش  

ابعتاد  نیدر بت یبود. در هتر دو گترول شت   یا رف 

 ازیتتامل نیاملتتر «یکتتی یف فیمحتت» ،یاستتلرس شتت  

( و 7/21 یا، بهداشتح  رفت 1/26 فی)بهداشح محت

 فتیتحتداشح مت)بهت ازیامل نیشلریب «نقش یبار اار»

ابعاد  ری( را نسبح ب  سا7/11 ای، بهداشح  رف 1/11

 .  ندب  خود اخلصا  داد یاسلرس ش  

 (2/91) 12 (3/23) 115 هلأمت هلأوضعیت ت

 (2/21) 92 (1/93) 25 مجرد

 

 مصرف دخانیات 

 3 (2/5) 2 بله

 (133) 20 (5/32) 122 خیر

 3 (1/1) 5 عدم پاسخ  

 

 پست سازمانی

 (19) 2 (0/2) 13 کارشناس مسئول

 (50) 19 (21/3) 92 کارشناس ستاد

 (2/22) 93 (3/23) 115 بازرس شهری

 (2/9) 5 (0/11) 51 بازرس روستایی

 (2/9) 5 (2/5) 2 عدم پاسخ  

  

 ورزش مداوم 

 (2/11) 13 (2/11) 90 بله

 (13) 09 (0/13)101 خیر

 (9/1) 1 (1/1) 5 عدم پاسخ  

 

 

 نوع استخدام

 (2/53) 12 (2/95) 23 رسمی

 (2/2) 9 (9/9) 2 پیمانی

 (0/2) 0 (2/10) 52 قراردادی

 (0/00) 50 (9/92) 22 پیمانکاری

 (0/2) 0 (19) 50 طرحی

 (2/2) 9 (1/1) 5 عدم پاسخ  

 

 کار تجربه

 (1/20) 03 (1/22) 103 سال 13تا  1

 (1/10) 1 (9/12) 93 سال 53تا  11

 (0/2) 0 (2/2) 15 سال 93تا  51

 (2/9) 5 (1/1) 5 پاسخ  عدم 

 

 سطح تحصیالت

 (2/9) 5 (5/1) 12 دیپلمفوق

 (9/19) 02 (1/23) 153 لیسانس

 (1/11) 2 (1/53) 92 لیسانسفوق

 (3/1) 1 (2/1) 9 عدم پاسخ  
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در اارامتان گترول  یتعهتد ستازمان ازیتامل نیانگیم   

در اارامتتان گتترول و  21/81 فیبهداشتتح محتت یشتت  

در هر  ازیامل نیبود ا  ا 5/82 ایبهداشح  رف  یش  

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

 نیاملتر یتعهتد  تاطف ،یابعاد تعهتد ستازمان نیدر ب

 ای، بهداشتتح  رفتت 11/27 فی)بهداشتتح محتت ازیتتامل

 یابعتتاد تعهتتد ستتازمان ری( را نستتبح بتت  ستتا51/25

مسلمر( ب  خود اخلصا  داد. تعهد مستلمر  ،یفی)تک 

، بهداشتح 11/12 فیدو گترول )بهداشتح محت در هر

 نیانگیترا داشتح. م ازیتامل نی( بتاالتر55/26 ای رف 

در گترول  یو تعهتد ستازمان یشت   حیرضا ازاشیامل

بتتاالتر از اارشماستتان گتترول  فیبهداشتتح محتت یشتت  

 حیرضتا ازیتامل نیانگیبود. م یابهداشح  رف  یش  

اتت   21/18 فیاارامتتان بهداشتتح محتت در یشتت  

گرول بتود و  نیدر ا حیرضا «یسط  باال»دهمدل نشان

دهمتدل ا  نشتان 17/11 ایدر اارامان بهداشح  رف 

 نیتاارامتان ا نیدر بت یش   حیرضا «سط  ملوسف»

 (.2)جدو   گرول بود

 

 

 

 در کارکنان مورد بررسی د سازمانیتعه و رضایت شغلی امتیازات ابعاد استرس شغلی،میانگین : 2 جدول

 کارکنان مورد بررسی متغیر ابعاد میانگین ±اریانحراف مع

  بارکاری نقش ±31/90 5/1
 
 

 استرس شغلی

 

 

 
 
 

 بهداشت محیط

 کفایتی نقشبی ±33/93 0/2

 دوگانگی نقش ±5/95 2/2

 محدوده نقش ±9/93 3/2

 مسئولیت نقش ±52/51 9/2

 حیط فیزیکیم ±52/52 3/1

 کل() یشغلاسترس  95/122 ± 31/91

 رضایت شغلی رضایت شغلی 50/01 ± 12/12

  تعهد عاطفی 19/52 ± 1/ 50
 

 تعهد سازمانی
 تعهد مستمر 13/93 ± 12/2

 تعهد تکلیفی 31/52 ± 23/2

 کل() یسازمانتعهد  50/10 ± 12/12

  بار کاری نقش ±2/91 0/2
 
 

 استرس شغلی

 
 
 
 
 
 
 

 ایبهداشت حرفه

 

 

 

 نقش یتیکفایب ±22/51 1/2

 دوگانگی نقش ±0/91 33/2

 محدوده نقش ±5/51 2/2

 مسئولیت نقش ±0/52 5/2

 محیط فیزیکی 9/3±2/50

 کل() یشغلاسترس  29/121 ± 32/91

 رضایت شغلی رضایت شغلی 02/09 ± 23/11

  تعهد عاطفی 29/52 ± 03/1
 

 تعهد سازمانی
 تعهد مستمر 22/52 ± 03/2

 تعهد تکلیفی 0/52 ± 20/2

 کل() یسازمانتعهد  23/13 ± 13/11
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 یسلرس ش  ا  انیم نیشلریب 1جدو   جیبر اساس نلا

 ازیتامل نیانگیتبا م فیاارامان زن بهداشح مح نیدر ب

 ،یاسلرس شت   ازیامل نیانگی. مدیمشاهدل گرد 1/182

 یاارامتتان زن و متترد در هتتردو گتترول شتت   نیدر بتت

 یداریمعمت یتفاوش آمتار یاو  رف  فیبهداشح مح

اارامتان  یاستلرس شت   ازاشیتامل نیانگیتنداشح. م

 یدر هتتر دو گتترول شتت   ییشتتاغ  در مرااتت  روستتلا

( نستبح 6/115) ای( و  رفت 5/178) فیبهداشح مح

و سلاد مراات  بهداشتح املتر بتود و  یب  مراا  شهر

در اارامتتان ستتلاد  یاستتلرس شتت    انیتتم نیبتتاالتر

 نی. بتاالتردیت( مشتاهدل گرد5/185) فیبهداشح محت

 یگترول شت   یمانیدر اارامان پ یاسلرس ش    انیم

 نیاملتر و 1/188 یازیتامل نیگانیبا م فیبهداشح مح

 یگترول شت   یدر اارامان طر  یاسلرس ش    انیم

مشتاهدل  22/152 یازیامل نیانگیبا م ایبهداشح  رف 

در گترول  یاستلرس شت   ازیامل نیانگیم نیشد. باالتر

اارامتتان  انیتت( در م1/222ستتا  ) 72تتتا  51 یستتم

بهداشح  یآن در گرول ش   نیو املر فیبهداشح مح

متتذاور بتتود.  ی( و در گتترول ستتم1/111) یا رفتت 

 اارامتان ماترد نیدر بت یاسلرس ش   ازیامل نیانگیم

 ی( از گتتترول شتتت  22/166) هتتت أ( و مل22/187)

 داشتتح یداریمعمتت یتفتتاوش آمتتار فیبهداشتتح محتت

(211/2=Pب  ا )بر اارامتان  یمعما ا  اسلرس ش   نی

اارامتتان  نیداشتتح امتتا در بتت یشتتلریب ریثأماتترد تتت

 ملأهت بتر اارامتان  یاسلرس ش   ،ایرف بهداشح  

 نیمعمتادار نبتود. بتاالتر یداشتح وهت یشلریب یریثأت

اارامان بهداشح  نیدر ب یاسلرس ش   ازیامل نیانگیم

( و در 6/186ستتا  تاربتت  ) 12 تتتا 21 یدارا فیمحتت

ستا   22تا  11افراد  نیدر ب یااارامان بهداشح  رف 

ن بهداشتح اارامتا نیمشتاهدل شتد. در بت ارتارب  ا

در افراد با ستط   یاسلرس ش   ازیامل نیانگیم ف،یمح

 نینشتان داد بتد یمعمتادار یتفاوش آمتار دشیتحص

متتدرك  شیبتتا افتت ا یاستتلرس شتت    انیتتمعمتتا اتت  م

( امتا در اارامتان P=222/2) افتحی شیاف ا ی یتحص

در  یاستلرس شت    انیتم نیشلریب یابهداشح  رف 

 یاهدل شتتد وهتتمشتت یمتتدرك اتتاردان یدارا امتتاناار

 دار نبود.یمعم

در اارامتتان متترد  یشتت   حیرضتتا ازیتتامل نیانگیتتم   

 زنتان یشت   حی( املر از رضا8/16) فیبهداشح مح

بتتود. در اارامتتان  یگتترول شتت   نی( در همتت1/11)

ات   یملفاوش بود بت  طتور فیشرا ایبهداشح  رف 

 از زنتان شتلری( ب1/18) متردان یشت   حیرضتا  انیم

 رد یش   حیرضا ازیامل نیانگیم نیالتر( بود. با2/11)

، بهداشتح 1/52 فی)بهداشح محت یهر دو گرول ش  

نستبح بت   یی( در اارامان مراا  روسلا6/51 یا رف 

 ازیتامل نیانگیتمشاهدل شد. م ییو روسلا یمراا  شهر

  فیبهداشتح محت یمتانیدر اارامتان پ یش   حیرضا

 ازیامل نیباالتر یهر دو گرول ش   نیبود ا  در ب 2/51

در  یشت   حیرضا ازیامل نیانگیم نیرا نشان داد. املر

بهداشتح  یمتانیدر اارامان پ یهر دو گرول ش   انیم

 حیرضتا نیانگیتسن، م شیبود. با اف ا 2/11 ای رف 

 نیا یوه ؛افحی شیاف ا فیاارامان بهداشح مح یش  

 نیانگیتم نیات  بتاالتر یطور  معمادار نبود. ب شیاف ا

 72تتا  51 یاارامان گرول ستم نیدر ب یش   حیرضا

اارامتان  نیدر بت حیرضا  انیم نیو املر 1/51سا  

 انیتمشاهدل شد. در م 1/18سا   12 تا 22 یگرول سم

در  حیرضتا  انیم نیاملر ،ایاارامان بهداشح  رف 

و  5/12ستتا   12 تتتا 22 یاارامتتان گتترول ستتم نیبتت

ستا   52 تتا 11 یدر گرول سم حیرضا  انیم نیشلریب

در  یح شت  یرضتا ازیامل نیانگیم نیشلریبود. ب 2/11

و اارامتان  1/11 فیه  بهداشتح محتأاارامان مل نیب

 نیانگیتم نیشتلریبود. ب 5/17 ایمارد بهداشح  رف 
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سا  اارامتان  12تا  21در گرول  یش   حیرضا ازیامل

 یاو اارامتان بهداشتح  رفت  6/52 فیبهداشح محت

تاربت   شیبتا افت ا ،یبود. در هر دو گرول ش   1/51

امتا رابطت   افتحی شیافت ا ی ش  حیرضا  انیم یاار

ستط   مشتاهدل نشتد. بتا بتاالرفلن یداریمعم یآمار

 حیرضتا  انیتم ،یدر هتر دو گترول شت   دشیتحص

 حیرضتا  انیم نیشلریب یب  طور افحیااهش  یش  

 یاتتاردان ی یتحصتدارنتدگان متدرك  نیدر بت یشت  

( و 22/55 یارفت ، بهداشتح  8/52 فی)بهداشح مح

فتوق  ی یمتدرك تحصت نتدگاندار نیآن در ب نیاملر

 یا، بهداشتح  رفت 5/18 فی)بهداشتح محت سانسیه

 یداریمعمت یگونت  رابطت  آمتارچی( بود اما هت22/15

 مشاهدل نشد.

( و 1/61) زنان نیدر ب یتعهد سازمان ازیامل نیانگیم   

 ایبهداشتتح  رفتت  ی( در گتترول شتت  1/15) متتردان

معمتا  نیت( ب  اP=218/2) نشان داد یداریمعمتفاوش 

 نستبح بت   یبتاالتر یا  اارامان مرد از تعهد ستازمان

 فیاارامان بهداشح محت نیزنان برخوردار بودند. در ب

نستبح بت   ی( انتدا6/81) مردان یتعهد سازمان  انیم

معمتتادار نبتتود.  ینشتتان داد وهتت شی( افتت ا7/81) زنتتان

در اارامتان ستلاد گترول  یتعهد سازمان ازیامل نیانگیم

( نستتبح بتت  مرااتت  1/81) ایبهداشتتح  رفتت  یشتت  

بود اما در اارامان بهداشتح  شلریب ییو روسلا یشهر

 یمراات  شتهر یتعهتد ستازمان ازیتامل نیانگیم فیمح

بتاالتر بتود.   ییب  سلاد و مراا  روسلا ح( نسب22/87)

بهداشتح  یگترول شت   یمتانیدر اارامتان پ یسازمان

و اارامتان  نیبتاالتر 8/11 یازیتامل نیانگیتبا م فیمح

 22/68 یازیتامل نیانگیتبتا م ایبهداشح  رف  یطر 

تعهتد  یازیتامل نیانگیتم نیبتود. بتاالتر  انیم نیاملر

ستا   72تتا  51 یاارامان گرول ستم نیدر ب ،یسازمان

 11( و اارامتان 22/122) فیبهداشح مح یگرول ش  

شتاهدل شتد. ( م5/125) ایسا  بهداشح  رفت  52تا 

ه  )بهداشح أاارامان مل یتعهد سازمان ازیامل نیانگیم

از  شتتلری( ب5/81 ای، بهداشتتح  رفتت 1/87 فیمحتت

، بهداشتتح 1/82 فی)بهداشتتح محتت اارامتتان ماتترد

اشت   دارییمعم یربود اما رابط  آما (1/61 یا رف 

)بهداشح  سا  12تا  21 ینشد. اارامان با تارب  اار

تعهتد  نیشلری(، ب1/18 یارف ، بهداشح  7/85 فیمح

رابطتت  معمتتادار نبتتود.  نیتتا یرا داشتتلمد وهتت یستتازمان

در هتر دو گترول  سانسیه دشیاارامان با سط  تحص

 یا، بهداشتتح  رفتت 1/87 فی)بهداشتتح محتت یشتت  

 را داشلمد. یتعهد سازمان  انیم نی( باالتر2/81
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 ر کارکنان مورد بررسیهای دموگرافیک د: میانگین امتیاز استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر حسب ویژگی3جدول 

 

هتر دو گترول  یبترا فتروشیپمد    یبا توج  ب  

 ،یاسلرس شت   میاثراش مسلق یب  ممظور بررس یش  

 هتای یتتح  ،یو سن بر تعهد ستازمان یش   حیرضا

 رینشان داد ا  فقف اثر مل  جیاناام شد. نلا یونیرگرس

  یتدار شد. تح یمعم یبر تعهد سازمان یش   حیرضا

بتت  طتتور  یشتت   حینشتتان داد اتت  رضتتا نویرگرستت

و  P=221/2) داشح ریثأت یبر تعهد سازمان یداریمعم

81/2=βیشت   حیرضتا شیمعما ا  با افت ا نی( ب  ا، 

 ایبهداشت حرفه بهداشت محیط گروه شغلی

یرمتغ  

 

 مشخصات دموگرافیک

 تعهد سازمانی

انحراف 

 میانگین±معیار

 رضایت شغلی

انحراف 

ینمیانگ±معیار  

 استرس شغلی

انحراف 

میانگین±معیار  

 تعهد سازمانی

انحراف 

ینمیانگ±معیار  

شغلی رضایت  

انحراف 

نمیانگی±معیار  

شغلی استرس  

انحراف 

نمیانگی±معیار  

 

 جنسیت

 

2/10±1/11 زن  9/3±0/03  2/52±9/151  0/12±3/23  5/11±5/09  5/50±1/122  

2/10±0/12 مرد  2/11±1/02  1/52±0/122  0/12±0/32  5/2±9/01  0/52±5/121  

P-value 352/3  023/3  913/3  391/3  512/3  350/3  

 

 محل کار

1/19±1/12 ستاد یا معاونت  2/3±2/01  2/53±2/112  2/12±9/13  2/2± 2/02  2/93±2/121  

3/12±2/12 مرکز شهری  1/13±2/01  3/50±2/112  9/12±0/21  1/15±5/01  1/55±3/121  

1/23±2/12 مرکز روستایی  1/2±9/23  5/93±2/121  1/15±2/12  31/1±2/20  9/11±2/102  

P-value 290/3  135/3  922/3  125/3  322/3  029/3  

 

 

 نوع استخدام

 

 

1/121±0/51 3/01±1/1 2/11±2/12 رسمی  0/12±2/33  5/19±02  9/51±5/121  

1/30±1/15 پیمانی  2/2±5/20  9/52±0/111  1/11±9/21  3/1±2/00  1/52±9/123  

3/11±1/12 پیمانکاری  2/3±2/23  1/50±0/119  9/12±2/22  3/3±5/09  2/51±2/122  

3/10±9/12 قراردادی  1/15±0/02  5/52±3/113  3/13±33/31  1/3±2/25  1/53±33/125  

3/23±9/11 طرحی  1/13±3/02  1/52±33/122  2/12±33/21  2/2±9/02  1/2±125  

P-value 325/3  133/3  103/3  531/3  220/3  351/3  

 

 

 گروه سنی

سال 93تا  53  9/12±0/19  0/3±0/01  0/52±1/111  1/12±0/20  1/13±2/05  1/55±1/125  

سال 03تا  91  1/13±2/12  1/13±2/01  2/52±2/111  0/15±1/19  3/11±2/09  1/59±2/123  

سال 23تا  01  1/10±3/32  1/1±5/03  92±2/123  5/10±2/132  3/2±5/03  3/92±2/123  

سال 23تا  21  2/2 ±33/133  2/9±9/29  2/53±33/535  2/13±33/21  0/2±9/02  2/12±33/190  

P-value 123/3  221/3  515/3  32/3  031/3  592/3  

 

 وضعیت تأهل

0/15±2/13 مجرد  5/13±2/02  0/52±2/112  5/13±9/23  9/13±2/02  1/50±1/125  

0/12±3/12 متأهل  3/3±9/03  3/52±1/122  1/12±2/19  1/11±1/05  9/52±33/121  

P-value 121/3  239/3  300/3  022/3  953/3  909/3  

 
 

 تجربه کاری

 

سال 13تا  1  32/12±2/12  9/13±0/01  2/52±1/111  3/12±2/13  5/00 ± 1/13  3/120 ± 2/50  

سال 53تا  11  1/11±2/15  1/3±1/23  2/99±2/122  1/2±2/10  9/00 ± 9/2  0/119 ± 2/13  

سال 93تا  51  2/10±2/12  9/2±2/23  3/90±1/112  0/12±31  9/20 ± 2/2  9//121 ± 5/92  

P-value 212/3  225/3  210/3  592/3  525/3  515/3  

 

یمدرک تحصیل  

9/11 کاردانی ± 1/12  1/25 ± 5/13  2/125 ± 1/95  33/22 ± 9/5  33/22 ± 0/9  1/2± 33/550  

0/12 لیسانس ± 2/12  9/01 ± 2/3  2/123 ± 9/52  9/15 ± 9/12  3/00 ± 9/11  3/122 ± 5/52  

سانسیلفوق  0/13 ± 1/53  2/01 ± 1/53  2/139 ± 5/51  9/11 ± 1/12  33/02 ± 1/13  33/112 ± 1/52  

P-value 109/3  513/3  353/3  201/3  203/3  322/3  
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 (.1)جدو   شد شلری( بایو  رف  فی)بهداشح مح یدر هر دو گرول ش   یتعهد سازمان

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

2R P-value T استاندارد ضریب 

 شده 

ضرایب استاندارد  خطای استاندارد

 نشده

 مدل

 ثابت 93/92 32/2 - 53/2 <331/3 523/3

 رضایت شغلی 11/3 33/3 21/3 22/1 <331/3

 استرس شغلی 31/3 39/3 35/3 92/3 29/3

 سن 13/3 12/3 32/3 91/1 13/3

 

هتر دو گترول  یفترو بترا شیمد  پ  یبا توج  ب  

 ،یاسلرس شت   میاثراش مسلق یب  ممظور بررس یش  

 هتای یتتح  یشت   حیو ستن بتر رضتا یگرول ش  

 یرهتاینشان داد ا  اثر مل  جیاناام شد. نلا یونیرگرس

 یشت   حیو سن بر رضتا یگرول ش   ،یاسلرس ش  

استلرس  ات نشان داد  یونیرگرس  یدار بود. تح یمعم

بتر  یداریو ستن بت  طتور معمت یگرول شت   ،یش  

معما بود ات  در  نیبد نیداشلمد. ا ریثأت یش   حیرضا

 حیرضتا ،یاسلرس ش   شیبا اف ا یهر دو گرول ش  

 شی( و بتا افت اβ=27/2و  P=221/2) اتاهش یش  

( β=21/2و  P=216/2) شیافت ا یش   حیسن، رضا

استلرس   انیتم یگترول شت   رییبا ت  نی. همچمافحی

 یها ی(. تح β=1/1و  P=211/2) ملفاوش بود یش  

 یگرول ش   ،ینشان دادند ا  اسلرس ش   یونیرگرس

اثر داشتلمد  یبر تعهد سازمان میرمسلقیو سن ب  طور غ

 خصتو  وجتود داشتح نیتدر ا یو رابط  معمتادار

 (.5)جدو  

 
 یمورد بررس ارکناندر ک یشغل تیو سن بر رضا یگروه شغل ،یاسترس شغل میاثرات مستق ونیرگرس لی: تحل5جدول 

 

 

 یو اسلرس شت   ینشان داد ا  سن، گرول ش   جینلا

 رگتذاریثأت یبتر تعهتد ستازمان میرمستلقی ورش غ  ب

تتر یو قو میب   ورش مسلق یش   حیبودند اما رضا

 شیا  بتا افت ا یداشح ب  طور ریثأت یبر تعهد سازمان

ب  طور قاب  توج  و  یدر تعهد سازمان ،یش   حیرضا

 (.7 جدو ) شد دلید شیاف ا یاردیمعم
 

 

 

 

ضرایب استاندارد  مدل

 نشده

 یبضر خطای استاندارد

 استاندارد شده

T P-value 2R 

 132/3 <331/3 95/2 - 21/0 31/52 ثابت

 <331/3 21/9 55/3 35/3 32/3 استرس شغلی

 319/3 23/5 12/3 20/1 0/1 گروه شغلی

 312/3 01/5 12/3 13/3 50/3 سن

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

2.
21

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 19

http://dx.doi.org/10.22062/5.2.215
https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-328-fa.html


 

 8931اتبستان  / 2   / شمارهمپنج  سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  552

                                                                                                                       و همکاران پور یتراب نیام

 

   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

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

 

 

 

 

 

 

 .دیآیدست مه ب میرمستقیغ یهاریضرب مساز حاصل میمستق ری*اثر غ

 

 یریگجهیبحث و نت

 ،یابعتتاد استتلرس شتت   انیتتمطاهعتت   اضتتر، در م در

 نیاملتر یکتی یف فیو محت نیشتلریب «نقش یباراار»

 یاارامان هر دو گرول ش   نیاسلرس را در ب نیانگیم

 جیاتردل بتود. نلتا اتادیا یاو  رفت  فیبهداشح مح

و همکتتاران در اارامتتان بهداشتتح  یدیتتمطاهعتت   م

در  کتارانو هم یشهرسلان استدآباد و مطاهعت  بهرامت

 نیانگیتم نیشهر ااشان نشان دادنتد املتر مارسلانیب

( بتود ات  بتا 17،16) یکتی یف فیمربوط ب  محت ازیامل

ن همستو بتود  یتمطاهع   اضر همسو بودند. ده جینلا

و مشتتاب  بتتودن  تتوزل   یتتختتاطر ن د  توانتتد بتتیمتت

 ممامیو  یسیمطاهع  رئ جیبهداشح و درمان باشد. نلا

ابعتاد  انیتنشتان داد در م یکدر اارامان مدارك پ شت

 فیو محت نیاملتر «نقتش یباراتار» ،یاسلرس شت  

اارامتان  نیاستلرس را در بت  انیتم نیشتلریب یکی یف

مطاهعت   اضتر  جی( ا  همسو با نلتا18اردند ) اادیا

 هتایحیتتفتاوش در  ما  یتتوانتد بت  دهینبود ا  م

 یهاو گرول ییایمطاهعاش، ممطق  ج راف فیشرا ،یش  

 .شدبا یش  

در اارامتان بهداشتح  یاستلرس شت   ازیامل نیانگیم 

 ایو در اارامتتان بهداشتتح  رفتت  12/167 فیمحتت

در هر دو گترول در  یاسلرس ش    انیبود. م 51/171

شتد. در  یابیتارز «دیلرس ملوسف تا شتداس»محدودل 

داری بین اسلرس ش  ی بتا مطاهع   اضر ارتباط معمی

محت   ام،سط  تحصیدش، ستابق  اتار، نتوع استلخد

و  ی یمتدرك تحصت ح،یجمست ،یخدمح، گترول ستم

بهداشتتح  یوضتتعیح تأهتت  در اارامتتان گتترول شتت  

 یدیتتدل نشتتد امتتا در اارامتتان گتترول شتت   ای رفتت 

 یاستلرس شت   نیب یداریاط معمارتب فیبهداشح مح

 ی ی( و متتدرك تحصتتP=211/2) هتت أت حیبتتا وضتتع

(222/2=Pمشاهدل گرد )ات  اارامتان  یبت  طتور دی

 دشیستط  تحصتت یاارامتتان دارا نیمچمتماترد و ه

  میدیپژوهش  جیداشلمد. نلا یشلریباالتر، اسلرس ب

و همکاران در اارامان مرا  بهداشح همدان در زمیم  

بتا مطاهعت   اضتر  یبر اسلرس شت   تأثیر تحصیدش

بتا  یهت  بتر استلرس شت  أت ریثأت م یهمسو و در زم

مطاهعتت   جی(. نلتتا11) بتتود رهمستتویمطاهعتت   اضتتر غ

پتژوهش  اضتر مشتاب  و  جیبا نلتا ممامیو  یسیرئ

و  Milutinović (. در پتتتژوهش18) همستتتو بتتتود

هت  أدر پرسلاران مشاهدل شتد ات  افتراد ملهمکاران 

 نسبح بت  افتراد ماترد داشتلمد یترسط  اسلرس باال

همسو با مطاهع   اضتر نبتود. بتاال  افل ی نی( ا  ا11)

  در همتت  اارامتتان بتت یاستتلرس شتت    انیتتبتتودن م

بت   دیدر افراد مارد در مطاهعت   اضتر شتا خصو 

شت  ،  تتدم  نیتزا در اوجتود  وامت  استلرس  یتده

 یهتاحیتاسلرس و نبود  ما حیریآموزش مهارش مد

 نی دم تماسب ب نیافراد باشد. همچم نیدر ا یاجلما 

توانتد یاتار مت فیمح یازهایبا ن دشیمهارش و تحص

 اتردل  یدر افتراد تحصت شتلریاستلرس ب اتادی ام  ا

 باشد.

مستقیماثر  متغیرها مجموع مستقیم و غیر مستقیم(کل ) اثر غیرمستقیم*   

322/3 - سن  322/3  

311/3 - گروه شغلی  311/3  

21/3 رضایت شغلی  - 21/3  

11/3 - استرس شغلی  11/3  
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 ازیتتامل نیانگیتت اضتتر نشتتان داد اتت  م  یتتتحق جینلتتا

  بت 21/18 فیاارامان بهداشح محت در یش   حیرضا

بتود.  آنان حیرضا یاز سط  باال یدسح آمد ا   اا

در اارامتان بهداشتح  یشت   حیرضتا ازیامل نیانگیم

از ستتط  ملوستتف  یبتتود اتت   تتاا 17/11 ای رفتت 

 جیاستح. نلتا یگرول ش   نیا انیدر م یش   حیرضا

 نیب داریمعم یاز  دم وجود رابط  آمار ی اا مطاهع 

با سط  تحصیدش، ستابق  اتار، نتوع  یش   حیرضا

و  حیجمستت ،یاستتلخدام، محتت  ختتدمح، گتترول ستتم

 یوضتتعیح تأهتت  در اارامتتان هتتر دو گتترول شتت  

 یمطاهعت  ا ت ر جیبود. نلا ایو  رف  فیبهداشح مح

نتوع  ،ستن نیپرسلاران نشان داد ب نیو همکاران در ب

رابطتت   فحیهتت ، ستتمح و شتتأت حیاستتلخدام، وضتتع

مطاهعت   اضتر  جی( و با نلا12) وجود دارد دارییمعم

 رفیعیمطاهع   جیامطاهع   اضر با نل جیهمسو نبود. نلا

 گمبتدااووسو همکاران در اارامان مرات  بهداشتح 

و  یمطاهعتت  مرترتت اتت ی(. نل11) همستتو بتتود اتتامدً

گرمسار نشتان داد  هداشحهمکاران در اارامان مرا  ب

با ستابق  اتار، نتوع استلخدام،  یش   حیرضا نیا  ب

 یرابطت  آمتار حیو جمست یمح  خدمح، گترول ستم

مطاهع   اضر  ا یهمسو با نل دار وجود ندارد ا یمعم

 نیب داریخصو  وجود رابط  مثبح و معم بود اما در

 ات یهمستو بتا نل دشیبا سط  تحصت یش   حیرضا

 در Bodur(. در مطاهعتت  12) نبتتود اضتتر  مطاهعتت 

ستن،  نیبت دارییرابطت  معمت  یترا یاارامان بهداشل

مشتاهدل  یشت   حیه  بتا رضتاأت حیوضع ح،یجمس

 نیمطاهع   اضر همستو بتود. همچمت( ا  با 11) نشد

و  Yamiمطاهعتت   جیپتتژوهش  اضتتر بتتا نلتتا جینلتتا

 دًاتام یوپیات یو درمان یهمکاران در اارامان بهداشل

اتدام از چیبا ه یش   حیا  رضا یطور  همسو بود ب

(. 11نداشتح ) یداررابط  معما  یمشخصاش دموگراف

از  وامت   ریتبت  غ یگتری وامت  د رستدیب  نظر مت

داشتل   ریثأاارامتان تت یشت   حیبر رضا  یرافدموگ

 ،یهمچتتون فرهمتتز ستتازمان ی تتوام  باشتتد. ا لمتتاالً

و  یستتازمان هتتاییریتتگمیارتباطتتاش، نتتوع تصتتم

 نیتا یشت   حیدر بهبتود رضتا یاجلمتا  هایارزش

 .   بود ثرؤم هاگرول

بتتا  یتعهتتد ستتازمان نیبتت ،یهتتر دو گتترول شتت   در   

 یرابطت  آمتار  یتدموگراف هتاییژگتیادام از وچیه

ات  در گترول  حیجمست ءنشد، ب  جت  افحی یمعمادار

بتا تعهتد  دارییرابطت  معمت ایبهداشح  رفت  یش  

در  یتعهتد ستازمان ازیتامل نیانگینشان داد. م یسازمان

 ای رفت  حبهداشت یزنان و مردان در گرول شت   نیب

ا  اارامتان  یداشح ب  طور دارییمعم یتفاوش آمار

نسبح ب  زنان برخوردار  یباالتر یزمانمرد از تعهد سا

زنتان و متردان بهداشتح  نیدر بت تفتاوش نیبودند، ا

دار نبود. معما یمشاهدل شد وه  یبا اخلدف ناچ فیمح

و همکتاران  یمطاهع   تاهح جیمطاهع  با نلا نیا جینلا

و همکتاران در  نحریترو مطاهعت   یدر پرسلاران ستار

 نیتا هتایافلت ی. ( همسو نبود11،15پرسلاران تهران )

 یمارستلانیو همکاران در ب یمیپژوهش با مطاهع   ابد

( 16و همکتتاران ) ی( و مطاهعتت  ستتااد17)  یتتدر تبر

 هایم یه  نیمأت معموالً ا  نیهمسو بود. با توج  ب  ا

در  یخانوادل با مردان اسح، باال بتودن تعهتد ستازمان

ظ باشد ا  مردان ب   فت یازین  یتواند ب  دهیمردان م

 هتایمت یه  نیمأامترار معتاش و تت یش   خود بترا

بتاالتر بتودن تعهتد  نیخانوادل بر دوش دارند. همچمت

و  فیدر اارامان مرد در مشاغ  بهداشح مح یسازمان

 نیتگونت  ا یف بازرستیختاطر شترا  ب دیشا یا رف 

 و گاهتاً یقتانون یب  برخوردهتا ازیمشاغ  اسح ا  ن

 ت  دارنتد ات  بتا و مشتاغ  مخل انیبا ملصد  یآمقهر

امتر با تا  نینتدارد و همت یزنان  ستازگار اشیرو 
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 از خود نشان دهمد. یشود زنان تعهد املریم

 ،یابعاد تعهد ستازمان نیدر ب ،یهر دو گرول ش   در   

را ب  ختود  ازیامل نیاملر ،یتعهد  اطف ازیامل نیانگیم

 ،یدو گرول  شت   اخلصا  داد و تعهد مسلمر در هر

و  یمیمطاهعت   ابتتد جیرا داشتح. نلتتا ازیتتلام نیبتاالتر

و   یتتبر یمتدن دیشته مارسلانیهمکاران در اارامان ب

ا   و همکاران در شتبک  بهداشتح  یمطاهع  مسعود

تعهتد  ،یابعاد تعهد سازمان نیا  در ب مرند نشان دادند

 نیو تعهتد مستلمر املتر نیبتاالتر یو  تاطف یفیتک 

مطاهعت   اضتر  جیرا داشتلمد و بتا نلتا ازیتامل نیانگیم

و  زادل بتاسمطاهعت   جی(. نلتا17،18) ناهمسو بودنتد

نشتتان داد اتت  تعهتتد  رازیهمکتتاران در پرستتلاران شتت

 ازیامل نیانگیم نیو تعهد مسلمر باالتر نیاملر یفیتک 

و همکتاران در  یمطاهع  محمتد جینلا نی(، همچم11)

 ینشتان داد، تعهتد  تاطف  دیتاارامان مرا  بهداشح 

ابعتاد  نیرا در ب ازیامل نیهد مسلمر باالترو تع نیاملر

مطاهع   اضتر  جیاسب اردند ا  با نلا یتعهد سازمان

بتتاال بتتودن تعهتتد مستتلمر   یتت(. ده52) همستتو بودنتتد

  یتده نیتمعما باشد ات  اارممتدان بت  ا نیبد تواندیم

تترك  یهتامت یسازمان ارزش قائ  هسلمد ا  ه  یبرا

ترك ستازمان استح  از مماف  شلریها بآن یسازمان برا

 یخاطر ب  سازمان ملعهد هسلمد و از طرفت نیو ب  هم

باشتد  نیتا یب  معما تواندیم یبودن تعهد  اطف نییپا

با ستازمان دارنتد و  یفیضع یا  اارامان ارتباط  اطف

جهتتح استتب درآمتتد اناتتام  اتتار در ستتازمان  تترفاً

 وجود دارد.   مدلیو ا لما  ترك سازمان در آ شودیم

 نیانگیتاز آن بتود ات  م ی اضر  تاا  یتحق جینلا   

بهداشتح  یدر اارامان گرول ش   یتعهد سازمان ازیامل

در  یتعهتد ستازمان ازیتامل نیانگیت( و م21/81) فیمح

( بتود 52/82) ایبهداشح  رفت  یاارامان گرول ش  

نمترل تعهتد  نیانگیتشتد. م یابیتا  در  د خوب ارز

مطاهعتت   د در یتتاارامتتان مراتت  بهداشتتح  یستتازمان

(. 11) گتت ارش شتتد 15/15 ،و همکتتاران یمستتعود

شاغ  در مرات   یماماها سازمانیتعهد  ازیامل نیانگیم

و  هتتادی زادل طدستتازبهداشتتح مشتتهد در مطاهعتت  

و  Siewمطاهعتت   اتت ی(. نل51) بتتود 12/67 همکتتاران

، اناتام شتد یپرسلاران در متاه  یهمکاران ا  بر رو

بتاال  یتعهد ستازماندر د پرسلاران،  52نشان داد ا  

نمتراش  نیانگیتتفاوش در اخلدف م نیا (.52) داشلمد

بت  دهیت   تواندیمخل   م هایدر گرول یتعهد سازمان

ملفاوش و همچمین ب  دهیت  تفتاوش در  یش   فیشرا

 نوع اب ار سماش تعهد در مطاهعاش مخل   باشد.

استلرس  ریتنشان داد ات  مل  یونیرگرس های یتح    

 یشت   حیبتر رضتا یعکتوس و معمتاداراثر م یش  

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

مطاهعت  بتا  نیا جنلای. باهعکس و یابدش  ی ااهش می

 یاارامتان بهداشتل یو همکتاران بترو یاهیمطاهع  دان

مطاهعت   جینلا نی(. همچم12) داشح یهمخوان یدرمان

و  یاسلرس شت   نیو همکاران نشان داد ا  ب یمظفر

وجتود  یارتبتاط معکتوس و معمتادار یش   حیرضا

 جیمطاهع   اضر همسو بود. نلتا جی( ا  با نلا51دارد )

و همکتتاران نشتتان داد اتت   تتدم  Fiabaneمطاهعتت  

از  یو برخت یب  شدش با اسلرس ش   یش   حیرضا

 حیتاستح ات  بتر اهم ل وابست ی وام  خطر ستازمان

ار و ات فیدر محت یاجلمتا  -یتمرا  بر  وام  روانت

بهداشح  ب  ممظور بهبود رفال در بخش یش   حیرضا

و ذاش مشتتاغ   حیتت(. ماه51) دارد دیتتاأو درمتتان ت

 نیتاستح ات  ا ایب  گون  یاو  رف  فیبهداشح مح

تمش و استلرس را بت   یریناپذاجلمابمشاغ  ب  طور 

درك شتدل در  یهتا. استلرساممدیم  یاارامان تحم

  بت رید فترد تتأث م کتر حیتو ام حیفیمح  اار بر ا

مقاب ت  بتا استلرس درك  هایدارد. شماخح رال ییس ا
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از  یو ااهش  وارو ناش یریشگیدر پ تواندیشدل م

و  یبهداشتل یهتاستازمان رانی(. مد15ثر باشد )ؤآن م

بت   هتایییاستلراتژ یریاارگبت بتا  توانمتدیم یدرمان

 یاز آثار روان یریشگیاسلرس و پ  انیممظور ااهش م

 یاو  رفت  فیبهداشح محت نیآن بر شاغ  یو جسمان

آنتان اقتدام  یممتدحیرضتا  انیم شیاف ا ا یو در نل

 وریبهرل شیدر جهح اف ا یتواند گامیم نیاممد ا  ا

 باشد. یدرمان یبهداشل هایسازمان

تتوان بت  اثتر یمت یونیرگرست  یتح  جینلا گرید از   

 نیاشارل ارد بد یش   حیمثبح و معمادار سن بر رضا

. ابدییم شیاف ا یش   حیسن، رضا شیمعما ا  با اف ا

و همکتاران در  یستیمطاهعت  بتا مطاهعت  رئ نیا جینلا

و همکتتتاران در  متتترادی( و 55بهتتتورزان ااشتتتان )

و همکتاران در پرستم   Gigantesco(، 57) پرسلاران

با مطاهع   یهمسو بود وه ایلاهی( در ا56) سدمح روان

( 51) و همکتتاران یقتتی(،  ق58) شتتیرازیو   بیتتب

 شیاارامان با اف ا یش   حیرضا شیهمسو نبود. اف ا

شدن اارامان با شت   و  مأنوس  یتواند ب  دهیسن م

شدن ب  ستن   یو ن د یماه یایم ا شیهمکاران، اف ا

 باشد.  یسلگبازنش

 یرهتایمل  نینشان داد از ب یونیرگرس  یتح  جینلا   

 حیر رضافقف اث یش   حیو رضا یسن، اسلرس ش  

 یبتر تعهتد ستازمان یو قتو میب   ورش مسلق یش  

 حیتاستح ات  بتا تقو یبتدان معمت نیتدار بود. ایمعم

 شتودیم شلریتعهد پرسم  ب  سازمان ب ،یش   حیرضا

و همکاران در  Cherian هایافل یمطاهع  با  نیا جینلا

و همکتاران در  Chang(، 25) یدوبت یهتامارسلانیب

در  Al-Aameri(، 27) وانیپرستلاران اشتور تتا نیب

 (11) و همکتتاران نحریتتر( 72) یپرستتلاران  ربستتلان

 حیآن اسح ا  رضا انگریب افل ی نیداشح. ا یهمخوان

 حیو ا ستاس رضتا یین  تمها سبب بهبود اارا یش  

را ب  ملعهد  یمثبح و  م  یرششود ب ک  نگیم یفرد

 یتعهد ستازمان ایب  سازمان ملبوع  شلریبودن هر چ  ب

ا لقاد راسخ ب  سازمان،  رندلیدربرگسازد ا  یاهم مفر

بت   نیو ماندن در آن استح. بمتابرا حیب   رو  یتما

 نیتدر ا یشت   حیبا بهبود رضتا توانیم رسدینظر م

فتراهم  یازمانتعهتد ست شیاف ا یرا برا م زمی هاگرول

 ارد. 

 

 هاشنهادیپ

و  یشت   حیرضا شیااهش اسلرس، اف ا یبرا تدش

 ایو  رفت  فیدر اارامان بهداشح مح یمانتعهد ساز

متذاور و در  یهتاممار بت  بهبتود شتاخ  تواندیم

بهبود  م کرد اارامان گردد. بمتابر آنچت  گفلت   ا ینل

 حیرضتا ،یاستلرس شت   حیشد، با توج  بت  وضتع

 گریهمد یوها بر رو اثراش آن یو تعهد سازمان یش  

 ییاهکارهتار رسدیدر اارامان مورد مطاهع ، ب  نظر م

استلرس در اارامتان،  حیریمانمد آموزش مهارش متد

 م کرد اارامان، ا تدح  یابیارز سلمیس یسازشفاف

 اتادیا روهتا،ین مشیو جذب و گت  یابیاارممد مدیفرآ

اارامتان،  یی ام اار با استلعداد و توانتا نیتماسب ب

فتتراهم اتتردن  ،یریتتگمیدر تصتتم انمشتتاراح اارامتت

 حیرضتتا شیهبتتود و افتت ااارامتتان، ب یرفتتاه فیشتترا

اناتام   ،یتو تمب  یمماستب تشتو سلمیس اادیا ،یش  

در اتاهش  حینقش جمس یمطاهع  در خصو  بررس

 اتتادی وامتت  ا ییو مطاهعتت  و شماستتا یتعهتتد  تتاطف

 حیرضتا شیدر ااهش اسلرس، افت ا تواندیاسلرس م

 حیتتفیبهبتتود ا اتت یو در نل یمانو تعهتتد ستتاز یشتت  

 ثر باشد.ؤها مخدماش ارائ  شدل توسف آن

 

 یسپاسگزار

 لت یمصتوب ام یمطاهعت   ا ت  طترح پژوهشت نیا
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   ایو حرفه طیدر کارکنان بهداشت مح یسازمان و تعهد یشغل تیرضا ،یرابطه استرس شغل

 یجمتد یدانشتگال   توم پ شتک ییدانشاو قاشیتحق

و اتتد اختتدق  17S77شتتاپور اهتتواز بتتا شتتمارل 

IRAJUMS.REC.1398.105 ستتتمدگانیبتتتود. نو 

و  یتا از معاونتح پژوهشت دانمدیم الزممقاه  بر خود 

شتاپور اهتواز و  یجمد یدانشگال   وم پ شک یفماور

متورد مطاهعت  در دانشتگال   توم  یا دهاو نیمسئوه

 یروغمت ب یاز خانم ط نیاهبرز و اهواز و همچم یپ شک

را  نویستمدگان یافت ار آمتارها ب  نرما  در ورود دادل

 .مدینما یام  نمودند، تشکر و قدردان

 

 منافع تضاد

 گونت چیهات   دارنتدیمقاه  ا تدم مت نیا سمدگانینو

 نوشلار وجود نداشح. نیدر ا ید ممافعترا
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Abstract  

 
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. 
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