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چکیده
زمینه :در چند دهه گذشته تحقیقات بسیاری رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند.
اما گاهی نتا یج آن ها نا هماهنگ ومتناقض هستند .پژوهش فراتحلیلی ،مجموعه ای از فنون نظام دار برای
حل تناقض در مورد یافته های حاصللل از تحقیقات مختلف درباره یک موضللو اسلل . .هدف :پژوهش
حاضر به منظور بررسی رابطه عوامل سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل انجام شد .روش 78 :مطالعه
از طریق ج ستجوی اینترنتی در بانک های اطالعاتی داخلی و ج ستجوی د ستی در دان شگاه های شهر تهران
که بین سللالهای  3131 -3131انجام شللده بودند ،شللناسللایی و اطالعات مربو به آن ها تحلیل شللدند .
یافتهها :شاخص اندازه اثر ترکیبی  rدر مدل ثاب .31 .ودر مدل ت صادفی  .33که با توجه به معیار کوهن
میزان اندازه اثر ،کم بود.اما در بررسللی اندازه اثر تفکیکی  ،متغیر های تعارض با سللرپرسلل، .تعارض با
همکار ،تعارض خانواده کارو اثر بخشی سازمان اندازه اثر زیاد ورابطه مثب .با استرس شغلی داشتند .با توجه
به ناهمگنی در مطالعات ،تحلیل تعدیل کننده ها صلللورت گرف .که بیانگر تاثیر تعدیل کننده های ابزار
اندازه گیری ،روش نمونه گیری ،نو پژوهش و نو شلللغل بود .نتیجه گیری  :نتایج کلی ،حاکی از ان
اس .که ویژگی های شغلی که منجر به کاهش احساس کنترل  ،خود کارامدی و حمای .اجتماعی درشغل
وزندگی فرد شوند ،با استرس شغلی رابطه قوی تری دارند .بنابراین الزم اس .که مطالعات بی شتری در این
زمینه بادر نظر گرفتن متغیر های تعدیل کننده شخصیتی وموقعیتی صورت گیرد.

واژههای کلیدی :استرس شغلی  ،فشار روانی حرفه ای  ،عوامل سازمانی ،فراتحلیل.
 .3این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول می باشد
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طبا طبائی (نویسنده مسئول) Zahra.tabaie@gmail.com
 .1استاد دانشگاه عالمه طبا طبائی
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مقدمه
ا سترش شغلی 1یکی از شایع ترین م شکالت شغلی و تهدیدی جدی برای سالم .نیروی
کار در جهان به شمار می اید .سازمان بین المللی کار،2هزینه های وارده به کشورها به عل.
استرس شغلی را  3تا 5درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده اس ( .کثیری دول .آبادی
وهمکاران ،)3131همچنین در تحقیق های مختلف مشلللخص شلللده اسللل .که حدود
11در صد نیروی کار ک شورهای تو سعه یافته از ا سترس شغلی رنج می برند.بر این ا ساس
سازمان بین المللی کار ،ا سترس شغلی را بعنوان شناخته شده ترین پدیده ی تهدید کننده
برای سلللالمتی کارگران معرفی نموده اسللل ( .غریبی وهم کاران ،)3131و در سلللال
 3331سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری قرن بیستم دانس ..چندی بعد نیز سازمان
بهداش .جهانی آن را مشکلی همه گیر در جهان اعالم نمود.
در بی شتر الگوها و نظریه های ا سترس شغلی وهمچنین نتایج تحقیقات مختلف بر نقش
اصلللی متغیرهای سللازما نی (3فیزیکی وروانشللناختی) تاکید بسللیاری شللده وبخش قابل
مالحظه ای از اسللترس کارکنان را زاییده شللرایر کار ومولد روابر وفرهنگ سللازمانی می
دانند .براین ا ساس نو کار ،نق شی که افراد باید ایفا کنند ،خوا ستههای همکاران ،ساختار
سازمانی ،مدیری .یا رهبری ودیگر عوامل سازمانی در میزان فشار وارده بر فرد دخیل اند.
در چند دهه گذشته تحقیقات بسیاری درباره رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی
انجام گرفته ا س. .در ایران به خ صوص بین سال های 3188تا  31 31پژوهش های
متعددی به این م سئله ای شایع و پر هزینه اخت صاص یافته ا س ..امانتا یج آن ها هماهنگ
ویکد س .نی ستند وحتی گاهی نتایج متفاوتی گزارش کرد ه ا ند .به عنوان مثال  :در حوزه
متغیر سابقه شغلی ،در تحقیق گل شیری وهمکاران ( )3129وغریبی وهمکاران ()3121
)ن شان داده شد که بین متغیر سابقه شغل وا سترس شغلی رابطه وجود دارد.ولی در تحقیق
ضیایی( )3123ومهری ( )3132عدم رابطه بین متغیر سابقه شغل واسترس شغلی گزارش

1. Job stress
2. International labour organization
3. Organisational variables
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شده اس .ویا ،در تحقیق افروز( ) 3123وبیگدلی ()3132بین میزان حقوق ودستمزد
با میزان اسللترس شللغلب رابطه معنب دار گزارش شللده  .ولی در تحقیقات مهری و همکاران
( )3132اختالف آماری معنی دار بین نمرات اسلللترس شلللغلی و میزان حقوق ودسلللتمزد
گزارش نشده اس..
این نتایج متناقض در مورد بعضللی دیگر از متغیر ها ی سللازمانی مانند جو سللازمانی ،
وضللعی .ا سللتخدامی ،نوب .کار و غیره نیز گزارش شللده اسلل ..اصللوال تفاوت در تدابیر
آزمایشی  ،ابزارهای اندازه گیری ،روش ها و موقعی .های پژوهشی ،مقایسه داده ها ی این
مطالعات را برای محققین د شوار می سازد .حتی ممکن ا س .تکرار متوالی تحقیق در این
حوزه ،پرهزینه و بی فایده و غیر علمی تلقی شللود .بنا براین کاربرد نتایج متناقض پژوهش
ها ،انتشار ،تفسیر ،ارزشیابی و شناخ .نقا ضعف این تحقیقات مستلزم راه حلی اس .که
مبتنی بر بازنگری و تجزیه و تحلیل در س .پی شینه پژو ه شی ،بکارگیری شواهد مت ضاد و
استفاده از یک روش ترکیبی اس(.دالور)3121 ،
 .پژوهش فراتحلیی ، 1مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته
های حا صل از تحقیقات مختلف درباره یک مو ضو ا س . .در این روش نتایج مطالعات
مختلف به مقیاس م شترک به نام اندازه اثر  2تبدیل می شوند .وباروش های آماری  ،رابطه
بین ویژگی های مطالعات ویافته ها بررسی میشود( .دالور)3121 ،
با توجه به آن که از یک طرف ،اسلللترس شلللغلی باعث کاهش کارایی فعالی .های
روزانه و اختالل درجریان عادی زندگی می گردد و بر کارایی فردی و سلللازمانی اثر
میگذارد و میزان شیو ان در ایران بین  %11تا  %51اس .از طرفی دیگر در ایران پژوهش
های بسیاری رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند  .اما ناهمخوانی
در نتایج این تحقیقات وجود دارد ،از این رو بررسلللی نتایج متناقض این پژوهش ها و
شناخ .نقا ضعف آن ها ضروری اس ..و برای جلوگیری از انجام تحقیقات مکرروبی
نتیجه در این حوزه ،به نظر میرسللد که انجام یک پژوهش فراتحلیل به روشللن سللاختن
1. Meta-analysis
2. effect size
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موضلللو کمک خواهد کرد .در این امر تردید نیسللل .که ترکیب نتایج واسلللتفاده از
پژوهشهای انجام شده پیشین( به عنوان واحد تحلیل) برای بهدس .آوردن یک تصویر کلی
و بدون ابهام به مراتب مفیدتر و موثرتر از تعریف طرحهای پژوهشلللی جدید در حوزه
استرس شغلی اس. .
در حقیق .انجام پژوهش فراتحلیل اسللترس شللغلی در تعیین اندازه اثر متغیر های
سازمانی بر ا سترس شغلی،ت شخیص متغیر های تعدیل کننده 1فردی وروش شناختی تاثیر
گذار در این رابطه وت شخیص حوزه های پژوهش م ساله دار وهمچنین حوزه تحقیقاتی که
پژوهش های گذشللته به آن نپرداخته اند کمک میکند .همچنین پژوهش فراتحلیلی در
حوزه ا سترس شغلی به پژوه شگرامکان می دهد تا م شخصکند کدام ویژگیهای پژوهش
های پیشین در تفاوت حجم اثرهای یاف .شده در مطالعات نقش دارند .در نتیجه قاطعانه تر
می توان درباره روابر بین متغیر ها ی سازمانی واسترس شغلی نتیجه گیری کرد .و از این
طریق می توان راه حل مناسبی برای جلوگیری از اتالف سرمایه های انسانی واقتصادی در
حوزه پژوهش درباره استرس شغلی پیدا کرد و نهایتا سالم .روانی فرد،سازمان وجامعه
را بهبود بخشید.
حال با توجه به تحقیقات متنو ومتعدد انجام شده درباره رابطه متغیر های سازمانی و
استرس شغلی وبعضا نتایج متناقض بهدس .آمده در این حوزه سوال های زیر مطرح اس: .
 کدام عوامل مبین تفاوت نتایج این تحقیقات می باشند؟
 کدام ویژگی پژوهش ها در تفاوت نتایج این تحقیقات نقش دارند ؟
 ونتیجه کلی این تحقیقات کدامند؟

روش
روش پژوهش حا ضر از نو فراتحلیل ا س. .در ابتدا با ج ستجوی اینترنتی در پژوه شگاه
علوم وفناوری اطالعات  ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،و بانک اطالعات نشریات
کشور با استفاده از کلید واژه های فشار روانی ،استرس شغلی ،فشار کار  ،فشار روانی حرفه

1. moderator variables
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ای  ،ویژگی های سللازمانی وفراتحلیل تمام مقاله های منتشللرشللده که به نحوی به بررسللی
ا سترس شغلی در ایران پرداخته اند ،گردآوری شدند .همچنین ،برای یافتن پایان نامه های
کارشناسی ارشدو دکتری که گزارش پژوهشی آنها به صورت مقاله به چاپ نرسیده اند به
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی(دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
تربی .مدرس  ،دان شگاه الزهرا ،دان شگاه خوارزمی  ،دان شگاه شهید به شتی ،دان شگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد کرج ،دانشگاه پیام نور تهران )،مراجعه شد .
درمجمو از  181مقاله وپایان نامه که در فاصللله  3131تا  3131انجام شللده بودند،
 38مطالعه مالک های ورود به فراتحلیل را داشتند .و مطالعاتی که اطالعات الزم راگزارش
نکرده بودند وامکان محاسبه اندازه اثر آنها وجود نداش .یا در دوره کارشناسی انجام شده
بودند از جمع مطالعات حذف شدند.
برای انجام عملیات آماری فراتحلیل از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل سی ام آ

1

(بورن شتین  .هجز .هیگینز .روت شتین  ،)1113(2مترجمان دالور و گنجی )3131ا ستفاده
شد این نرم افزار امکان محا سبه سوگیری انت شار  ،ناهمگنی مطالعات  ،تحلیل ح سا سی.
وتحلیل تعدیل کننده ها را فراهم می کند.
در این پژوهش رابطه ا سترس شغلی با متغیر های سازمانی همب سته با آن مورد برر سی
قرار گرف ..به این خاطر ضریب همب ستگی به عنوان برآورد کننده اندازه اثر در هر مطالعه
انتخاب شد .پس از ورود داده ها به نرم افزار وتحلیل حساسی ،.اندازه اثرترکیبی متغیر ها
تح .هر دو مدل ثاب .وتصادفی 3محاسبه گردید  .بهعالوه جه .بررسی سوگیری 4انتشار
از نمودار قیفی ،5آزمون رگر سیون ایگر، 6آزمون  Nایمن از خطا 7وا صالح وبرازش دوال

1. CMA2
2. M. hedges,lhiggins,j,&Rothstein,H
3. Random effect model& Fixed effect model
4. publication bais
5. funnel plot
6. Eggers regression
)7. (Fail-safe N
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و توئیدی

1

و برای تحلیل همگنی مطالعات ازآزمون های Qو I2

استفاده شده اس ..با توجه

به معنادار شللدن آماره Qکوکران از آزمون تحلیل واریانس یکراهه جه .بررسللی نقش
تعدیل کننده های مقوله ای متغیرهای فردی وروش شنا سی ( جن سی، .نو شغل  ،نو
پژوهش  ،ابزار اندازه گیری

 ،روش نمونه گیری ) استفاده شد.

در این پژوهش به دلیل ناهمگن 2بودن نتایج از مدل تصللادفی اسللتفاده شللد.چون در
صورت وجود ناهمگنی مدل اثرات ت صادفی بر مدل اثرات ثاب .ارجحی .دارد  .این مدل
محدودی .فرضیه ای که تمام مطالعات باید از توزیع یکسانی آمده باشند را ندارد ،بنابراین
فاصله اطمینان گسترده تر و مدل محتاطانه تر می شود.

ویژگی مطالعات
از مجمو  38مطالعه وارد شده به تحلیل  ،بیشتر پایان نامه ومقاله ها بین سال های -31 88
 3131انجام شده بودند که با افزایش توجه به این اختالل واز طرفی افزایش دانشجو در این
سالها قابل توجیه ا س . .نمونه ی شتر پژوهش ها شامل هردو جنس بود وفقر  %33از
نمونه مرد و  %33از نمونه زن ا ستفاده کردند .اکثر پژوهش ها در بین م شاغل آموز شی
%14و پزشللکی%14انجام گرفته وبیشللتر پژوهش ها از روش نمونه گیری طبقه ای با
فراوانی درصللد  %11اسللتفاده کرد ه بودند .در این مطالعات ،طیف گسللترده ای از ابزار
اندازه گیری ا سترس شغلی ا ستفاده شده ا س . .اما پر س شنامه های ا سیپو ،و وندردوف
بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند.وبیش از نیمی از پژوهش ها چاپ شده و %13از انها چاپ
نشده اس..

یافته ها
در جدول 1نتایج فراتحلیل مربو به متغیر های سللازمانی موثر بر اسللترس شللغلی گزارش
شده ا س. .اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثاب.11 .ودر مدل اثرات ت صادفی

1. Duval&tweedie
2. heterogeneous
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 .11بدسللل .امد .برطبق معیار کوهن 1991 (1به نقل از دالور  )) 1991اندازه اثر
ترکیبی بدسلل .آمده در هردو مدل کم اسلل. .اما در بررسللی اندازه اثر متغیر ها به طور
جداگانه  ،اندازه اثرمتغیر های تعارض با سرپرس .و تعارض با همکار ،اثر بخشی سازمان
وتعارض کار خانواده زیاد اسلل. .واندازه اثر متغیر های عدم امنی .شللغلی ،حجم کار ،
آسیب های روانی سازمانی  ،شرایر فیزیکی شغل  ،ویژگی شغل وویژگی نقش ،فرهنگ
سازمانی متو سر ا س. .ومتغیر های دیگر اندازه اثر کم دارند.بی شترین اندازه اثر مربو به
متغیر تعارض با سرپر س .وکمترین اندازه اثر مربو به متغیر آموزش مهارت های جدید
اس..
شکل : 1نمودار اندازه اثر متغیر های سازمانی

جدول  :1اندازه اثر متغیرهای سازمانی
ردیف

شاخص آماری متغیر

3

عدم امنی .شغلی

میانگین اندازه اثر
.11

حد پایین
-.154

حد باال

سطح معناداری

.11

.13

1. Cohen, J.
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1

عملکرد شغلی

-.35

-.41

.318

.1

1

امکانات شغلی

-.11

-.41

.11

.3

4

آموزش مهارت های جدید

-.118

-.11

.13

.3

5

آسیب های روانی سازمانی

.43

.13

.11

.113

1

اثربخشی سازمانی

-.51

-.81

.43

.3

3

وضعی .استخدامی

.11

-.31

.51

.1

8

بی عدالتی سازمانی

-.18

-.11

.51

.8

3

حقوق

-.33

-.41

.311

.15

31

تعارض کار خانواده

.51

-.11

.83

.15

33

فرهنگ سازمانی

-.18

- .8

.13

.14

31

غیب .ناشی از شغل

.31

-.51

.18

.31

31

حجم کار

.11

.111

.1

.15

34

حوادث ناشی از کار

.31

-.11

.54

.1

35

ساعات کاری

.11

-.11

.11

.8

31

جو سازمانی

-.13

-.41

.13

.3

33

کیفی .زندگی کاری

.3

-.13

.43

.1

38

نو شغل

.13

-.13

.53

.3

33

نوب .کاری

.1

-.33

.54

.1

11

شرایر فیزیکی شغل

.45

.34

.1

.111

13

سالم .سازمانی

.11

-.11

.3

.11

11

سابقه شغلی

.18

-.11

.5

.11

11

تعارض با همکار

.1

.13

.83

.111

14

تعارض با سرپرس.

.31

.48

.83

.111

15

ویژگی شغل

.15

-.338

.3

.3

13

ویژگی نقش

.11

- .1

.1

.3

نتیجه

مدل اثرات ثاب.

.31

.35

.38

.111

کل

مدل اثر تصادفی

.33

.13

.14

.111

به منظوربرر سی سوگیری انت شار از آزمون رگر سیون ایگر وا صالح وبرازش دوال و
توئیدی و آزمون  Nایمن از خطای کالسیک

استفاده شد.

در روش رگرسیون ایگر ثاب .رگرسیون برابر  0/9محاسبه شد که سطح معناداری آن
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بی شتر از  0.05ا س .و ن شان دهنده عدم انحراف معنادار مطالعات گرداوری شده از خر
رگرسیون ودر نتیجه

عدم سوگیری در مطالعات اس..

آزمون  Nایمن از خطای کالسیک به این سوال که سوگیری انتشار وجود دارد به طور
م ستقیم پا سخ نمی دهد  .بلکه بیان می کند در صورتی که سوگیری انت شار وجود دا شته
با شد چه تعداد مطالعات جا افتاده با میانگین صفر الزم ا س .به تحلیل ا ضافه شود تا یافته
های فراتحلیل را بی اثر کند .در پژوهش حا ضر  3431 ،مطالعه جا افتاده باید به تحلیل
ا ضافه شود تا اندازه اثر کلی به آلفای  1/15کاهش یابد و اثر م شاهده شده لغو شود .با
توجه به باال بودن تعداد مطالعات با میانگین صلللفر ،می توان گف .اندازه اثر کلی قابل
اعتماد اس .و سوگیری انتشار نتایج را تهدید نمی کند.
نتایج بهد س .آمده از آزمون برازش دووال و توئیدی ن شان داد که اگر یک مطالعه به
سم .راس .نمودار قیفی اضافه شود  ،نمودار متقارن می شود ودر این صورت اندازه اثر
ترکیبی در مدل اثرات ثاب .از  1131به  1133ودر مدل اثرات تصللادفی از  1133به
 1138افزایش می یابد.
شکل  .2نمودار قیفی متغیرهای سازمانی

نتایج آماره  Qبین گروهی با احتمال کمتر از  1/13معنادار شللد .بنابراین فرض صللفر
مبتنی بر همگنی مطللالعللات رد می¬شلللود .یکی از دالیللل نللاهمگنی وجود متغیرهللای
تعدیل¬کننده ا س ..بنابر این اثر متغیر های فردی وروش شنا سی ( جن سی، .نو شغل ،
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نو پژوهش  ،ابزار پژوهش  ،روش نمونه گیری ) را به عنوان متغیر تعدیل کننده بررسللی
شدند  .نتایج بهدس .آمده در جدول  1ارائه شده اس. .
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جدول  .2تحلیل متغیر های تعدیل کننده:
شاخص آماری
متغیر تعدیل کننده

تعداد

میانگین

متغیر

اندازه اثر

%35
حد پایین

حد باال

آزمونQ

آزمون
تفاوتZ

جنسی.
مرد
زن
هردو

31
3
51

1114
1113
1131

11118
-1133
11113

1141
1114
1113

1183

**1131

نو شغل
آموزشی
اداری
نظامی
پزشکی

11
31
4
38
31

صنعتی

-1113
1114
1118
1111
1134

-1131
11154
-1113
111
-1113

1131
1143
1153
1153
1115

*31111

**1133

ابزار اندازه گیری
elliot
Osipow
Steamer
cooper
Kyriacou&satclife
philiprice

1
3
3
1
5
1
3

1133
1111
1113
-1113

1113
1113
-1154

-1133

-1141

114
1113

1135
-1134


.82

-1114

vanderdoef
روش نمونه گیری
در دسترس
شمارش کامل
تصادفی
تصادفی طبقه ای
تصادفی منظم

3
33
11
11
1
33



-.8
8

خوشه ای

-1113

1111
-1114
11114
-1115
-1114

1153
114
1151
1133
113
1113
1113

**31185

**1113

-11133
1143
1111
1113
1131
1111

*1133

**33153

نو پژوهش
چاپ شده
چاپ نشده

44
13

1111
1114

1131
-1118

1113
1133

**51111

**1111

*** P<0.01 ,

P<0.05
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آمار  Qبرای متغیر های نو شللغل  ،نو پژوهش  ،ابزار پژوهش  ،روش نمونه گیری
معنادار شللدکه بیانگر تاثیر تعدیل کننده ی این متغیر ها بر اندازه اثر محاسللبه شللده اسلل. .
همچنین نتایج بهدس .امده نشان می دهند که بیشترین اندازه اثر مربو به مشاغل پزشکی
ونظامی و کمترین اندازه اثر مربو به م شاغل آموز شی ا س ..به نظر می ر سد در م شاغل
آموزشللی  ،عوامل سللازمانی کمتر منجر به اسللترس شللغلی می شللوند .احتماال در مشللاغل
آموزشی عوامل دیگری مانند ویژگی های فردی وشخصیتی و عوامل برون سازمانی بیشتر
از عوامل درون سللازمانی منجر به اسللترس شللغلی می شللوند .برخالف مشللاغل آموزشللی
 ،شواهد نشان میدهد که در مشاغل پزشکی ونظامی عوامل درون سازمانی بیشتر با استرس
شغلی رابطه دارند  .طبق نتایج تحقیقات مختلف  ،نو شغل کارکنان در دچار شدن آنان به
فشار عصبی نقشی مهم ایفا می کند .مشاغلی که تح .فشارهای زمانی هستند و زمان برای
آنها اهمی .بسللیار دارد.کسللانی که در شللغل خود با خطرات و آسللیب های فیزیکی مواجه
اند ،مشاغل پر مسئولی .و پاسخگو نسب .به مسائل انسانی یا مالی و امثلللال آنهلللا نسب .به
فشارعصبی بیشتر حساسی.

دارند.

همچنین نتایج برر سی متغیر های تعدیل کننده ن شان داد که تحقیقاتی که در آن هااز
روش نمونه گیری سر شماری و تصادفی استفاده شده بیشترین اندازه اثر را کسب کرده اند
 .وکمترین ا ندازه اثر مربو به تحقی قاتی اسللل .که در آن هاااز روش نمو نه گیری در
د سترس ا ستفاده شده ا س . .بی شترین میانگین اندازه اثر مربو به تحقیقاتی ا س .که در
آن از پر س شنامه ا سیپو 1ا ستفاده شده ا س..وکمترین اندازه اثر مربو به پر س شنامه فلیپ
رایس 2اسلل . .این دو پرسللشللنامه عوامل اسللترس زای شللغلی متفاوتی را می سللنجند .
پر س شنامه رایس ا سترس شغلی مرتبر با روابر بین فردی  ،و ضعی .ج سمانی  ،عالیق
شغلی را می سنجد وپرسشنامه اسیپو استرس شغلی مرتبر با نقش شغل را می سنجد  .این
نتیجه حاکی از ان اسلل .که متغیر های سللازمانی با اسللترس ناشللی از نقش رابطه بیشللتری
دارندوبا روابر بین فردی  ،وضعی .جسمانی  ،عالیق شغلی رابطه کمتری دارند.
1. Osipow
2. philiprice
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نتیجه آمار Qبرای جنسی .معنادار نشده اس ..در حقیق .جنسی .بر اندازه اثر محاسبه
شده تاثیر نداشته اس. .و تفاوتی بین مردان وزنان در رابطه بین متغیر ها ی سازمانی واسترس
شغلی وجود ندارد  .اما کمترین میانگین اندازه اثر مربو به تحقیقاتی اس .که در آنها از
نمو نه زن اسلللت فاده شللللده بود .ن تایج این پژوهش با فراتحل یل لیف یو ،یا شللل نگ لین
وهمکاران2007

درباره اثر تعدیل کننده جنسی .وابزار اندازه گیری همسو بود .

بحث ونتیجه گیری
طبق نتایج به دسللل .آمده .،اندازه اثر ترکیبی مطالعاتی که به بررسلللی تاثیر عوامل درون
سازمانی بر استرس شغلی پرداخته بودند در مدل اثرات ثاب1131 .ودر مدل اثرات تصادفی
 1133بهدسللل .امده .براسلللاس معیار کوهن (  ،3333به نقل از دالور ) 3131 ،برای
تف سیرمعناداری عملی اندازه اثر  ،ارزش های rبرابر  ،111.،.113و 115به ترتیب میزان اندازه
اثر کم،متوسللر و زیاد هسللتند  .بنابر این میانگین اندازه اثر ترکیبی بدسلل .آمده برای متغیر
های سازمانی در هردو مدل کم اس . .این نتیجه حاکی از آن اس .که عوامل دیگری در
رابطه بین متغیر های سازمانی واسترس شغلی دخیلند .براساس تحقیقات و تجارب  ،موس سه
ملی سالم .و ایمنی شغلی ، 1شرایر کاری نقش اولیه و ا سا سی در ایجاد ا سترس شغلی
دارند ،اما عوامل موقعیتی و فردی می توانند در شللدت بخشللیدن و یا کاسللتن اثر اسللترس
مداخله کنند  .طبق این الگو ،تعامل بین کار و زندگی شخ صی  ،شبکه حمایتی از دو ستان
و همکاران ودیدگاه مثب .و آرام فردمی توانند به کاهش اثرات شللرایر کاری پر اسللترس
کمک کنند .
در برر سی اندازه اثر متغیر ها به طور جداگانه  ،اندازه اثرمتغیر های تعارض با سرپر س.
 ،تعارض با همکار ،اثر بخشی سازمانی و تعارض کار -خانواده زیاد اس. .واندازه اثر متغیر
های عدم امنی .شغلی ،حجم کار  ،ابعاد روانشناختی سازمان  ،شرایر شغل  ،ویژگی شغل
وویژگی نقش متوسلللر اسللل. .ومتغیر های دیگر اندازه اثر کم دارند.بیشلللترین اندازه اثر
مربو به متغیر تعارض با سرپرس .وکمترین اندازه اثر مربو به متغیر آموزش مهارت های
1. National institute for occupational safety and health
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جدید اس..
یافته های این پژوهش همسلللوبا یافته های چویی )1131 ( 1تسلللونووهمکاران( 2
، )1113آلموسللل )1131 (3 .وگلپرور و همکاران ()3131بود .تعارض نتیجه طبیعی و
اجتناب ناپذیر ارتباطات انسانی اس. .آلموسل )1131 ( .تعللارض محیرهای کار را در
سللطوح تعللارض درون فللردی  ،بین فردی ،بللین گروهللی و تعللارض درون گروهللی
تقسیمبندی نموده اسلل ..در مللروری کلله آلموسلل)1131 ( .انجام داده ،روابر تعارض
آمیز و منفی با سرپرس .و همکللللاران که از اشکال اصلی تعارض بین فردی محسوب می
شوند ،خوداز زمره عوامل استرس آور اصلی در محیرهای ک لار محس لوب می شود .نکته
مهم این حقیق .اس .که نو روابر باسرپرس .و همکاران ،در زمان مثب .بودن بعنوان یک
عامل تسهیلگر موفقی .و اثربخشی شغلی و در زمانمنفی بودن با کاهش احساس حمای.
اجتماعی ،ر ضای .شغلی وعملکرد موجب ا ضطراب  ،خ ستگی وا سترس می شود .به
خ صوص اگر فرد از روش های مدیری .تعارض غیر اثر بخش ا ستفاده کند بی شتر دچار
استرس شغلی می شود .
آل موس )1131( .بیان می کند که تعارض منجر به ناکامی می شود ،ناکامی خ شم را
به دنبال دارد وبرایند آنها اسلللترس اسللل. .گلپرور و همکاران ( )3183بیان میکند که
اسلترس به طور مسلتمر پیش زمینه تعارض می شلود  .تعارض کنترل نشلده می تواند تدابیر
سازمانی فرد را مختل کند ومنجر به اضمحالل رفتار منظم فرد و آشفتگی روانی او شود .
درحقیق .می توان نتیجه گیری کرد که رابطه تعارض واسللترس شللغلی رابطه دوطرفه
اسلل. .هم تعارض با همکار وسللرپرسلل .منجر به افزایش اسللترس شللغلی می شللود وهم
استرس شغلی می تواند منبع آشفتگی ودر نتیجه کاهش توانایی فرد در سازگاری وانطباق
با شللرایر کاری باشللد  .طبق گزارش اس.تی پل ،نیاز به مهارتهای بین فردی برای کار با
اعضای تیم و سرپر ستان ،بزرگترین عامل ا سترس ونهایتا فرسودگی در کارکنانی که از
1. Choi, S
2 . Tsuno, K., Kavakami, N., Inoue, A., Ishizaki, M., Tabata, M., Tsuchiya,
M.,Akiyama, M., Kitazume, A., Kuroda, M., Shimazu, A
3. Almost, J.M
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قبل تح .فشللارهای کاری دیگری نیز قرار دارند ،میباشللد .تح .چنین فشللارهایی احتمال
کمی وجود دارد که افراد بتوانند به صورت مفید و مناسب پاسخگو باشند در چنین شرایطی
ممکن اس .تعارضات بین فردی را حتی دشوارتر و خ ستهکنندهتر از سایر فشارهای کاری
توصیف نمایند.
طبق نتایج این پژوهش  ،متغیر اثر بخشی سازمان رابطه قوی با استرس شغلی دارد .این
نتیجه با یافته های شاه ح سینی (  ) 3184ایمانی وبنیاب (، )3183هان سلی ) 1131( 1به
نقل از چگینی(  ) 3183همسللو بود  .توانایی سللازمان برای دسللتیابی به هدف های آن و
قابلی .سازگاری سازمان با شرایر محیطی ورسیدن به نتایج مطلوب اثر بخشی سازمان را
ن شان می دهد(ایمانی وبنیاب .)3183 ،کاهش اثر بخ شی سازمان منجر به تغییر در چرخۀ
تجاری و عدم اطمینان و تزلزل در سی ستم اقتصادی سازمان می شود .بنابر این کاهش اثر
بخشللی سللازمان از یک سللو با رکود کاری وکاهش امنی .شللغلی و از سللوی دیگر با
اح ساس نا کارامدی و اح ساس عدم ر ضای .فردی رابطه دارد.البته باید توجه دا ش .که
اثر بخشی سازمانی تح .تاثیر مدیری .سازمان وفرهنگ سازمانی اس. .
سللومین متغیری که رابطه ی قوی با اسللترس شللغلی دارد  ،تعارض-کار خانواده اسلل..
اندازه اثر زیاد تعارض کار -خانواده ( تاثیر مسلللئولی .های کاری بر تعهدات خانوادگی
)همسو با یافته های توگا وهمکاران،)1134( 2ساندیسو ،دود، )1131 ( 3تنجلیس ،ارمان
 ،ویک سورم  ،دلور ،)2011 ( 4کورتیس ،کلومبو)2010 ( 5المبرت ،هوگان ،کمپ وونچورا

6

( ، )1111سللامانی وهمکاران ( )3131اسلل ..رابطه این دو متغیر در تحقیقات مختلف بر
ا ساس نظریه های گوناگون تبیین شده ا س . .به عنوان مثال  ،بر ا ساس نظریه حفظ منابع،7
تعارض کار  -خانواده توانایی فرد رابرای سللازگاری بهتر با مقتضللیات شللغل و انتظارات
1. Hunslly
2. Toga Raymond ،Thembisa Binqela، Themba Q Mjoli
3. Sandiso Bazana، and Nicole Dodd
4. Tengelin, E., Arman, R., Wikström, E., & Dellve, L
5. Cortese, C. G., Colombo, L., & Ghislieri, C
6. Lambert, Hogan, Camp & Ventura
7. conservation resource theory
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خانواده تهدید میکند و با اعمال نیروی منفی بر توانایی او ،کنترل فرد برموقعی .های
مختلف و متنو خانوادگی و کاری از دسلل .می رود وسللبب نقصللان خودکارآمدی در
فردمی گردد که نتیجه آن افزایش ا سترس شغلی و فر سودگی ا س (..سامانی وهمکاران
)3131
همچنین بر اسللاس نظریه تقاضللا – منابع شللغلی  ،با افزایش تداخل تقا ضللا های شللغلی
وخانواده ،فرد بین تقاضللا های شللغلی ومنابعی که شللغل برای برآورده کردن این انتظارات
برای فرد فراهم میکند احسلللاس عدم تعادل میکند  .مطابق با مفهوم همئوسلللتازی که
توسر والتر کانن ارائه گردید ،سیستم بدنی انسان در خروج از تعادل واکنش نشان میدهد
و به منظور پاسللخ به این شللرایر ،دچار فشللار روانی میگردد .هانس سلللیه به نقل از راس
وآلتمایر ،نیز بیان میکند ،اسللترس ناشللی از نیاز ما به ایجاد توازن در مقابل تغییرات

اسلل. .

خروج از تعادل خود یک تغییر اس .که باعث استرس می شود.
فرون  ،را سل  ،وبارنر )3331( 1رابطه تعارض کار خانواده با ا سترس شغلی را بر طبق
نظریه هوی .برک )3381( 2توضیح می دهند  .بر طبق این نظریه ،شغل وخانواده دو عامل
بسلللیار مهم وتعیین کننده در هوی .یابی فرد می باشلللد وتعارض باال در این دو می تواند
باعث ایجاد استرس از طریق مورد تهدید قرار دادن تصویر خود در فرد گردد .وباپیامدهای
شغلی مانند،عدم ر ضای .از کار،بی میلی به ماندن در شغل ،کاهش تعهد کار ی و شغلی
ارتبا دارد.
نتایج کلی بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی در پژوهش حاضر ،حاکی
از آن اسلل .که ویژگی های شللغلی که منجر به کاهش احسللاس کنترل  ،خود کارامدی
وکاهش حمای .اجتماعی د ر شغل وزندگی فرد شوند  ،بی شتر منجر به ا سترس می شوند.
این عوامل به دفعات مکرر در مدل های استرس شغلی مطرح شده اند .
طبق مدل وظیفه – کنترل کاراسللیک  ،)3333(3به نقل از لندی  .فرانک ;کن .جفری

1. Frone, M. R., Russell, M
2. Burke
3. Karaseks Demand- control Model

بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل 413 /

( )3133،عوامل اسلللترس زای شلللغلی  ،کنش متقابل پیچیده ای بین وظایف و کنترل
کارکنان هسللتند .کنترل شللغلی به کنترل بر فرایند کاری( یعنی توانایی تصللمیم گیری و
فرص .برای اعمال میزان کنترل بر روی کار به منظور به انجام رساندن آن) مربو می شود
.در این مدل با افزایش تقا ضاهای شغلی ،در صورتی که کنترل شغلی وجود ندا شته با شد،
بهزیستی روان شناختی یعنی ارزیابی شناختی و عاطفی افراد از زندگی شان صدمه می بیند.
تقاضاهای شغلی در صورتی که همراه با کنترل شغل باشد ،با فشار همراه نخواهد بود ،زیرا
م شاغل فعال( م شاغلی با تقا ضای شغلی باال وکنترل باال) به فرد امکان گ سترش رفتارهای
دفاعی را می دهند  ،امادر مشاغلی که کنترل وجود ندارد  ،چنین رفتارهای دفاعی برانگیخته
نمی شللوند و در نتیجه فعالی .اندک،ناتوانی آموخته شللده ،افزایش اسللترس را موجب می
شود.
همچنین در مدل فرنچ وهمکارانش، 1

.2005

به نقل از (لندی  .فرانک ;کن .جفری،

ترجمه بابازاده)3133،میزان اسللترس وارده بر کار گر مسللتقیما با نو تفکر و بر داشلل .او
رابطه د ارد .عالوه بر این فرنچ  ،عوامل ومتغیر های خارجی ( مثل کمک ها وحمای .های
اعضای خانواده وهمکاران ) را در کاهش استرس شغلی موثر می داند  ،برای محافظ .فرد
در برابر استر س توصیه میکند که از کمک وحمای .های اجتماعی دیگرا ن بهره بگیرند.
بر اسلللاس مدل پین اسلللترس شلللغلی به عنوان کارکرد کنش و واکنش بین تقاضلللاها ،
حمای .ها و محدودی .ها در شغل در نظر گرفته می شود .فقدان منابع مربوطه که از نظر
عرضه ،محدودند ،مشاغل را دشوارتر می سازند .چنین محدودی .هایی می تواند فرد را از
حداکثر منافع حمای .ها باز دارد و بر چگونگی سازگاری باتقا ضاها تاثیر بگذارد.طبق نظر
پین اگر کارگر خوب حمای .شده با شد ،یک شغل می تواند دارای تقا ضای های شغلی
بسللیاری باشللد بدون اینکه منجر به اسللترس شللود .همچنین براسللاس مدل اسللترس شللغلی
موسسه ملی سالم .و ایمنی شغلی  ،عالوه بر تا کید متغیر های سازمانی بر استرس ،عوامل
موقعیتی و فردی مانند تعامل بین کار و زندگی شللخصللی  ،شللبکه حمایتی از دوسللتان و

1. Frenchs Person-Environment Fit Modle
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همکاران و دیدگاه مثب .یا منفی فرد می توانند در شدت بخ شیدن و یا کا ستن اثر ا سترس
مداخله کنند .
پژوهش حا ضر هم را ستا با مدل های ا سترس شغلی ن شان داد که عوامل سازمانی نقش
ایجادکننده ا سترس شغلی رادارند و عوامل شخ صیتی وموقعیتی نقش تعدیل کننده دارند
.به همین خاطر پیشلللنهاد می شلللود در پژوهشلللهای آینده ،نقش تعدیل کننده ی متغیّرهای
شلخصلیتی وبرون سلازمانی به خصلوص خود کارامدی و حمای .اجتماعی بررسلی گردد،
چرا که به نظر می رسد ،برخی از متغیّرهای شخصیتی وموقعیتی نقشی بسزا در میزان تحمل
پذیری شرایر دشوار کار ،در افراد مختلف داشته باشند .همچنین نتایج این پژوهش حاکی
از این اسلل .که تناقض های موجود در تحقیقات گذشللته در رابطه متغیر های سللازمانی و
استرس شغلی تح .تاثیر متغیر های فردی وروش شناسی(نو شغل  ،روش نمونه گیری ،
ابزار اندازه گیری ) ه ستند .در نتیجه پی شنهاد می شود ،در تحقیقات آتی ونیز در ا ستفاده
از نتایج آن ها به نقش متغیر های تعدیل کننده ی ذکر شده توجه شود .

بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل 434 /

منابع
ایمانی محمد نقی  ،بنیاب فرزانه" .)3183(.رابطه بین ف شارهای روانی با اثربخ شی مدیران
مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران" فصلنامۀ علمی -پژوهشی تحقیقات مدیری.
آموزشی -سال دوم -شماره دوم – زمستان 3183
افروز ،آزاده “)3133( .مقایسلله اسللترس شللغلی  ،انگیزش شللغلی وتعهد سللازمانی دبیران
رسمی وغیر رسمی” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
بورنشتین .هجز .هیگینز .روتشتین(" )3131راهنما ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل "
(علی دالور و کامران گنجی ،مترجمان).تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طبا طبایی
بیگدلی ،حسللین" ) 3183(.بررسللی ارتبا بین عوامل اسللترس زای شللغلی وویژگی های
فردی در دبیران تربی .بدنی " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
حسلللینی محمدعلی  ،عظیم زاده الهه "همبسلللتگی خودکارآمدی و راهبردهای مدیری.
تعارض در پر ستاران" مدیری .ارتقای سالم .دوره  1شماره  4پاییز -31 3131
11
چگینی ،گودر زوند ،دیز گاه مراد ،سللمیو محبی (  ")3183رابطه فشللار های روانی با اثر
بخشی مدیران دستگاه های اجرایی استان گیالن "http://marketingarticles.
دالور،علی")1390(.مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسللانی واجتماعی" ،انتشللارات
رشد
ضیایی سمیرا (  " )3133سنجش رابطه کیفی .زندگی کاری واسترس شغلی در کتابداران
کتابخانه های دانشگاهی "پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
عریضی سامانی حمید رضا  ،دیباجی میثم  ،صادقی میثم .")3131 (.بررسی رابطه تعارض
کار خانواده با حمای .سازمانی ادراک شده  ،استرس شغلی  ،وخود تسلر یابی در
کارکنان اقماری "پژوهش روانشناسی بالینی ومشاوره  )1(3صص 333-353
غریبی وحید  ،ملکوتی جواد  ،ارسللنگ جنگ شللهرام  ،غالمی عبدا")3131( ...بررسللی
شیو ا سترس شغلی در کارگران یک صنع .تونل سازی در ا ستان البرز"مجله
تحقیقات نظام سالم ، .سال نهم ،شماره 3

 / 432فصلنامه اندازه گیری تربیتی ،دوره پنجم ،شماره هفدهم ،پاییز 4030

کثیری دول .آبادی نیره  ،حسینی کوکمری پریسا  ،شریف یراد اکبر حسن زاده غالمرضا
 ،شهنازی حسین ( " )3183بررسی ارتبا میزان استرس شغلی با غیب .های ناشی
از کار در پرسنل اداری مرکز بهداش .اصفهان "مجله تحقیقات نظام سالمتدوره 3
شماره  1ویژه نامه 3131

ص1243- 1249

گل پرور محسن ( ") 3183نقش تعدیل گر تعارض با سرپرس .و همکاران و سبکهای
مدیری .تعارض در پیوند میان ا سترو فر سودگی با رفتارهای انحرافی" ف صلنامه
تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانیسال اول.شماره پنجم  59،صص73
گل پرور محسلللن ،جوادیان زهرا  ،مصلللاحبتی محمد رضلللا  ،واثقی زهرا " نقش پنهان
تعارضلات میان فردی در پیوند یابی عدال .سلازمانی  ،فرسلودگی  ،اسلترس ورفتار
های انحرافی " فصلنامه مطالعات روانشناختی دوره  3شماره  1تابستان 3131
گل پرور محسن(  ”)3183کارکردهای تعارض بین فردی و مدیری .تعارض در پیوند
میان ا سترس و فر سودگی با پرخا شگری “ف صلنامه روان شنا سی معا صر،)1(3
1391 , 61-72
گلشللیری پرسللتو ،پور عبدیان سللیامک  ،نجیمی آرش  ،موسللی زاده حمید  ،هاشللمی نیا "
عوامل موثر بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش فوری .های پزشکی " مجله
تحقیقات نظام سالم ، .سال نهم شماره 3131 ،3
لندی  .فرانک ;کن .جفری (" )3133کار در قرن  13روانشللناسللی صللنعتی – سللازمانی"
(مسعود بابا زاده  ،مترجم) انتشارات ساواالن
مهری  ،مجید(  " ،)3183ارتبا سللطح اسللترس شللغلی کارکنان با مهارت های حرفه ای
مدیران در مراکز بهداشللل .درمانی شلللهر وروسلللتای شلللهرسلللتان رزن " پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
Almost, J.M. (2010)." Antecedents andconsequences of intergroup conflict
amongnurses in acute care settings." DoctoralDissertation of Nursing,
University ofTorento
’-Cortese, C. G., Colombo, L., & Ghislieri, C. (2010). "Determinants of nurses
job satisfaction: The role of work–family conflict, job demand,
emotional charge and social support." Journal of Nursing Management,
18(1), 35-43. doi:10.
Choi, S. (2010). "Task and relationship conflict in subordinates and

430 / بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

supervisors relationship: Interaction effect of justice perceptions and
emotion management.Unpublished Doctoral Dissertation in
Management", Louisiana State University
Frone, M., Russell, M., & Barnes, G. (1996) "Work-family conflict, gender,
and healthrelated outcomes a study of employed parents in two
community samples". Journal ofOccupational Health Psychology,
1(1), 57-69.
Hunslly (2010)," Effects of Qi-therapy on blood pressure, pain and
psychological symptoms in the elderly": a randomized controlled pilot
trial Complementary Therapies in Medicine, volume 11
Lifa Yu, Yaw-Sheng Lin, Jew-Wu Chen, Hsiu-Hung Wang, and Chao-Hung
Chiu (2007)“ A meta-analysis Relationships between stress and health
hn taiwan " Kaohsiung J Med Sci June • Vol 23 • No 6
Lambert, E. G., Hogan, N. L., Camp, S. D., & Ventura, L. A. (2006)." The
impact of workfamilyconflict on correctional staff: A preliminary
study" Criminology & CriminalJustice: An International Journal, 6,
371-387
Sandiso Bazana، and Nicole Dodd، "Conscientiousness, Work Family
Conflict and Stress amongst Police Officers in Alice", South Africa J
Psychology, 4(1): 1-8 (2013)
Tsuno, K., Kavakami, N., Inoue, A., Ishizaki, M., Tabata, M., Tsuchiya,
M.,Akiyama, M., Kitazume, A., Kuroda, M., Shimazu, A. (2009)." Intra
group and inter group conflict at work, psychological distress, and work
engagement in asample of employees in Japan" Industrial Health, 47,
640-648.
Tengelin, E., Arman, R., Wikström, E., & Dellve, L. (2011). "Regulating time
commitments in healthcare organizations: Managers' boundary
approaches at work and in life". Journal of Health, Organisation and
Management, 25(5)
Toga Raymond ،Thembisa Binqela، Themba Q Mjoli ،"Job Satisfaction as a
Moderator of the Relationship between Work-Family Conflict anStress
among Female Civil Service Managers Mediterranean "Journal of
Social SciencesMCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 No 2January
2014.

