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Abstract 

Background and Objective: Stress is a common disease of the 21st century, 

and one of the major causes of stress in life is occupational stress. The aim 

of this study was to investigate the status of occupational stress and 

emotional intelligence and their relationship in urban health care workers of 

Andimeshk, Iran. 
Materials and Methods: A total of 143 health care workers working in the 

headquarters of Andimeshk Comprehensive Health Center and health 

centers were evaluated using the standard Health and Safety Executive and 

Bradbery questionnaires. The relationship between these two variables was 

investigated using multivariate regression and adjustment of the 

confounders, such as age, gender, and workplace. 

Results: The majority (82%) of the participants were female. Regarding 

formal employment, over 70% of the employees had a bachelor’s degree and 

more than 60% of them had at least 6 years of work experience. Based on 

the obtained results, 63% of the employees were reported with moderate 

emotional intelligence, and up to 86% of them suffered from mild to severe 

occupational stress. One-way analysis of variance showed that there was a 

significant relationship between occupational stress and emotional 

intelligence with the place of work and gender. Occupational stress was 

significantly inversely related to emotional intelligence (r=-0.42). 

Conclusion: Health care workers with higher emotional intelligence had less 

occupational stress. It is recommended to include emotional intelligence 

training in the annual retraining of personnel. 
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 یشهر یدرمان -یکز بهداشتاو مر یستادکارکنان  یو استرس شغل یجانیهوش ه

 مشکیاند

1فرد یدریح میمر
،*2یخفائ یمرتض ، 

 4ییفرارو محمد ،3یرخشان بهیط،  

  رانیا اهواز، اهواز، شاپوریجند یپزشک علوم دانشگاه مشک،یاند یبهورز آموزش مرکز یپرستار یمرب 1
  رانیا اهواز، اهواز، شاپوریجند یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یعموم بهداشت گروه ،یعموم بهداشت یتخصص یدکتر 2
  رانیا راز،یش راز،یش یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یعموم بهداشت گروه سالمت، یارتقا و بهداشت آموزش یدکتر 3
  رانیا راز،یش راز،یش یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یولوژیدمیاپ گروه ،یولوژیدمیاپ یتخصص یدکتر 4

 . رانیا اهواز، اهواز، شاپوریجند یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یعموم بهداشت گروه ،یخفائ یمرتض مسئول:* نویسنده 

 m.khafaie@live.comایمیل: 

 
 

 10/06/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 10/08/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

استرس  ،یاسترس در زندگ لیدال نیتراز عمده یکیباشد. یم 21قرن  عیشا یماریاسترس ب سابقه و هدف:

و ارتباط  یجانیو هوش ه یاسترس شغل تیوضع یراستا، مطالعه حاضر با هدف بررس نیاست. در ا یشغل

 انجام شد. مشکیاند یشهر یها در کارکنان بهداشتآن

شاغل در ستاد مرکز بهداشت و مراکز جامع سالمت  یکارمند بهداشت 143 مطالعه نیا در ها:مواد و روش

( Bradberry) ی( و برادبرHealth and Safety Executive) HSEاستاندارد  یهاپرسشنامه قیاز طر مشکیاند

چون  ییهاکنندهمخدوش لیو با تعد رهیچند متغ ونیبا کمک رگرس ریدو متغ نیا نیشدند. ارتباط ب یابیارز

 .دیگرد یسن، جنس و محل کار بررس

 ازدرصد  70، بالغ بر یبا استخدام رسم ارتباطنث بودند. در ؤدرصد( م 82کنندگان )شرکت اغلب ها:یافته

سال سابقه کار داشتند.  ششها حداقل درصد از آن 60از  شیبودند و ب یکارشناس التیتحص یکارکنان دارا

 دیتا شد فیخف یدرصد از استرس شغل 86و بالغ بر  بودندمتوسط  یجانیهوش ه یدرصد از کارکنان دارا 63

 تیمحل خدمت و جنس با یاسترس شغل نیکه ب ندنشان داد طرفهکی انسیوار زیآزمون آنال جینتابردند. یرنج م

به طور  یوجود دارد. استرس شغل یتفاوت معنادار تیبا محل خدمت و جنس یجانیهوش ه نیو همچن

 (.r=-42/0رابطه معکوس داشت ) یجانیبا هوش ه یدارامعن

 هیداشتند. توص یکمتر یبودند، استرس شغل یباالتر یجانیهوش ه یکه دارا یبهداشت کارکنان گیری:نتیجه

 .شود گنجانده کارکنان انهیسال یدر بازآموز یجانیهوش ه آموزشد گردیم

 

 یجانیهوش ه؛ یبهداشت کارکنان ؛یاسترس شغل واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
مختلف  طیکه در شرا است 21قرن  عیشا یماریاسترس ب

درصد از  30 عامل. استرس [1،.2]گذارد یم ریثأبر انسان ت

 ونیلیم 300-400معادل  یانهیهز انهیکه سال است هایماریب

 نیتراز عمده یکی. [2] کندیم لیتحم افراد و جوامع ر رادالر 

 Cooper. [1] باشدیمشغل  ،یاسترس در زندگ جادیا لیدال

کار  ریاز مردم درگ یشماریگروه ب که ییآنجا ازمعتقد است 

بر  دیبا استرس نهیدر زم قاتیتحق ،از خانه هستند رونیدر ب

. سازمان ملل متحد در سال [3] ابدیتمرکز  یاسترس شغل

 یدانست و چند ستمیقرن ب یماریرا ب یاسترس شغل ،1992

جهان  در ریگهمه یآن را مشکل ،بهداشت یبعد سازمان جهان

کار با سرعت  عتیکه ذات و طب ییجا. از آن[4]اعالم نمود 

 شیب یاکنون استرس شغلاست، هم رییدر حال تغ ییباال اریبس

سالمت کارکنان و  یبرا یجد یدیتهد یگریاز هر زمان د

مشاغل و  تمام. در حال حاضر [5]رود یها به شمار مسازمان

و در حال توسعه با  افتهیتوسعه یکشورها یتمامکارگران در 

از  یکیاز شغل  یتینارضا [6]هستند  مواجهمعضل بزرگ  نیا

افراد  شودیم باعثاست که  یاسترس شغل یامدهایپ نیترجیرا

چندان  لیو دل شوند حاضرمحل کار خود  در ریخأو ت یلیمیبا ب

 نداشتهکار خود به شکل مطلوب  دادن انجام یبرا یمحکم

 . [3] باشند

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 52تا  44 صفحات ،1399 زمستان ،4شماره  ،7دوره  

 مقاله پژوهشی 
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   یندرما -یکز بهداشتاو مر یستادکارکنان  یو استرس شغل یجانیهوش ه 

 

وارد شده به کشورها به  یهانهیهز ،کار یالمللنیانجمن ب

 یناخالص داخل دیدرصد از تول 5/3تا  1را  یاسترس شغل لیدل

صورت  هتواند بیم یاسترس شغل یها. پاسخ[4]زده است  نیتخم

 یهایماریکار، ب یهاتیحوادث و مصدوم ز،یآمخشونت یرفتارها

 مطالعاتدر  .[5]مرگ بروز کند  یمختلف و حت یجسمان

  90تا  60مشخص شده است که استرس با  گرفتهصورت

 و  قاتیقارتباط دارد. براساس تح یمشکالت پزشک ازدرصد 

 NIOSH (National Institute for شده، تجارب حاصل

Occupational Safety and Healthبهداشت  یسسه ملؤ( )م

نگرش موافق است که  نیمتحده( با ا االتیدر ا یشغل یمنیو ا

 یباز یاسترس شغل جادیرا در ا یو اساس هینقش اول ،یکار طیشرا

 نیبنابرا ؛[7، 8] .ردیگینم دهیرا ناد ینقش عوامل فرد اما ؛کندیم

 یمثبت ریثأکه ت کرد دایرا پ یفرد یژگیو ای ییتوانا کیاگر بتوان 

کاهش  یبرا یبتوان راهکار دیشا ،داشته باشد یبر عوامل فرد

 ریاخ یهادر دهه دیجد یهااز جنبش یکی. افتی یاسترس شغل

. باشدیم یجانیکرده است، هوش ه دایپ یطرفداران فراوان که

خود و  جاناتیه میخود، تنظ جاناتیو ابراز ه یابیارز ییوانات"
خوانده  یجانیهوش ه "جاناتیاز ه یبردارو بهره گرانید

 Salveyو  Mayerبار توسط  نیاول فیتعر نیاشود که یم

 دباش نیا یجانیهوش ه ازیامت نیبهتر دی. شا[9] دیگردمطرح 

توانند با یاست که مردم م ریپذانعطاف اریمهارت بس کیکه 

قدر برای آن یجانی. هوش ه[10]آن را بهبود بخشند  ن،یتمر

 مشاغلدرصد از عملکرد در انواع  60ضروری است که  تیموفق

چون گاردنر،  یشناسانروان مطالعات. [11] شودیم شاملرا 

د که هوش ندهینشان م رهیغبارون، گلمن و  ر،یسالووی، ما

اثبات شده . [11]دارد  ییاکار یاریبسهای طهیدر ح یجانیه

تفکر و  یدهنده براعامل سازمان کی یجانیهوش ه هاست ک

زا به کمک انسان آمده بیآس طیکه در شرا باشدیم یزیربرنامه

 ئلمسا نیفشار سنگ تحتفرد  ینابود و دنیدو مانع از صدمه 

عواطف و  تیریبا مد یجانیهوش ه. [12] گرددیو مشکالت م

ها آن نیتبادل احساسات مثبت ب لیاحساسات کارکنان و تسه

را در برابر  افرادکاسته و  یشغل یفشارها یاز اثرات منف

دارد،  یبا سالمت روان هیدوسو یازودهنگام که رابطه یفرسودگ

 .[13] سازدیمقاوم م

شامل:  یواحد صنعت کیهمانند  یو درمان یمراکز بهداشت

که هدف  هستند تیریو مد یتکنولوژ ه،یسرما ،یانسان یروین

سالمت  یارتقا یحفظ و نگهدار"نام  هب یمحصول دیتول هاآن

برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت  یاجرا. [14] است "جامعه

که  یماد یطیاز عوامل مح یکی. [15]آغاز شد  1393از سال 

رسد یبه نظر م .[16] است یورنادارد، ف ییزااسترس ریثأبالقوه ت

در  یتواند باعث بروز استرس شغلیم یورنادر ف راتییتغ نیا

 مورد در. مرور متون نشان داد که مطالعات گردد یبهداشت رسنلپ

نسبت  یجانیو هوش ه یاسترس شغل نهیدر زم یکارکنان بهداشت

 یمراکز بهداشت. کارکنان باشدیممحدود  اریبس یبه کادر درمان

از نظر  هامارستانیشاغل در ب یبا کارکنان کادر درمان سهیدر مقا

 ،تاخدم افتیدر یبراکنندگان مراجعه نیارائه خدمات و همچن

سالمت  نیمأمسئول ت هاآن رایز ؛باشندیمتفاوت م یتا حدود

. یدرمان نقشتا  دارند هکنندیریشگینقش پ شتریو ب بودهجامعه 

 ییبا هدف شناسا حاضرپژوهش  شده، انیب مطالب به توجه با

و  یجانیهوش ه یهالفهؤم نیو رابطه ب یاسترس شغل زانیم

 مشکیاند شهرستان یتکارکنان بهداش یشغل یزاعوامل استرس

  انجام شد. 1397در سال 
 

 هامواد و روش
مرکز بهداشت و مراکز  یستاد کارکنان مورد درمطالعه حاضر 

از پزشکان( شهرستان  رینفر به غ 143) یشهر سالمت جامع

 نیواقع در استان خوزستان انجام شد. به منظور انجام ا مشکیاند

 و عیتوز 1397روز در سال  14 یط هاپرسشنامهمطالعه، 

  .شدند یورآجمع

 سال سابقه خدمت  کیکه حداقل  یبهداشت کارکنان

 یشهر یبهداشت یهاگاهیوقت در مراکز جامع سالمت و پاتمام

 یهایماری)ب یانهیزم یماریفاقد هر گونه ب ،ندداشت

 یمانند سرطان، اختالالت حاد روان یو روان یکننده جسمناتوان

 یداروها اببودن تحت درمان  ،زیالیبه د ازی، نیزوفرنیمانند اسک

ماژور(  یاس و تاالسم.ام یماریبداروهای مربوط به خاص مانند 

 مطالعهوارد  داشتند، تیدر مطالعه رضا شرکت یبرا و بودند

اهانه وارد مطالعه شدند گآ تیکنندگان با رضاشرکت هی. کلشدند

 دیها بدون قاز حفظ اطالعات افراد، پرسشنامه نانیاطم یو برا

ذکر است که پژوهش حاضر  انیشا. دندیگرد لیتکم تینام و هو

اخالق  تهیکم دییأمورد ت یو اخالق یبه لحاظ علم

(IR.SUMS.REC.1397.935دانشگاه علوم پزشک )رازیش ی 

 ت.قرار گرف

 کیدموگراف اطالعاتمطالعه،  نیمنظور انجام ا به

 تیکنندگان شامل: جنس، سن، محل خدمت، وضعشرکت

(، مدرک یو قرارداد ساعت مانکاریپ ،یمانی، پیاستخدام )رسم

ارشد(، سابقه  یو کارشناس یکارشناس پلم،ی)فوق د یلیتحص

شد. سپس با  افتیتعداد فرزندان در و هلأت تیخدمت، وضع

و  HSE [17] یشغل سترساستاندارد ا یهاپرسشنامه از استفاده

و  یاسترس شغل بیبه ترت [18] وزیو گر یبرادبر یجانیهوش ه

   .تمورد سنجش قرار گرف یجانیهوش ه

سالمت  ی)مجر HSE یاستاندارد استرس شغل پرسشنامه

تقاضا،  اسیمقریز هفتال با ؤس 35انگلستان( شامل:  یمنیو ا

همکاران، ارتباط، نقش و  تیحما ن،یمسئول تیکنترل، حما

پرسشنامه براساس  نیا یگذارنمره وهیش است. راتییتغ

 به ،اوقات یرخب ،اغلب ،)همواره کرتیل یادرجه پنج اسیمق

 یگذارنمرهذکر است که  انیشا شود.یم انجام( هرگز و ندرت

. نمره باشدیمصورت معکوس  هارتباط و تقاضا ب اسیدر مق

 استمحاسبه شده  175تا  35در محدوده  یاسترس شغل یکل
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 و همکاران فرد یدریح 

از نظر عوامل  شتریب یمنیدهنده سالمت و اکه نمره باالتر نشان

 معادل 70تا  35نمره  نیبنابرا باشد؛یم یشغل یزااسترس

استرس متوسط،  دهندهنشان 105تا  70 ه، نمرادیاسترس ز

به باال  140و نمره  فیاسترس خف معادل 140تا  105نمره 

 نیا ییایو پا ییروا .[19] باشدیبدون استرس م یبه معنا

 یاز جمله مطالعه آزاد مرزآباد نیشیپپرسشنامه در مطالعات 

قرار گرفته  دییأو ت یسرمورد بر 1389و همکاران در سال 

 .[17]است 

 28( شامل 2004) وزیو گر یبرادبر یجانیپرسشنامه هوش ه

 یآگاه ،یتیریخودمد ،یلفه خودآگاهؤم چهارماده براساس 

 نیبه ا یدهنمره وهیش .باشدیمرابطه  تیریو مد یاجتماع

 ه)هرگز، ب کرتیل یادرجه شش اسیپرسشنامه براساس مق

شود. ی( انجام مشهیو هم شهیهم باًی، تقر، معموالًیندرت، گاه

باشد که نمره یم 28-168 نیب پرسشنامه نیا اتمحدوده نمر

 78-128 نینمره ب ن،ییپا یجانیهوش ه معادل 28-78 نیب

 معادل 128-168 نیمتوسط و نمره ب یجانیهوش ه دهندهنشان

 1384پرسشنامه در سال  نیا .[20] باشدیباال م یجانیهوش ه

 یشده است. برا یابیو همکاران ترجمه و اعتبار یتوسط گنج

ابزار مورد مطالعه، از دو روش اعتبار همگرا  یااعتبار سازه یبررس

 .  [18] دیگرداستفاده  یعامل لیو تحل

 

  یآمار یهاروش
 ن،یانگی)م یفیآمار توص یهاها از روشداده لیتحل یبرا

ها نیانگیم اوتتف یبررس ی( و برایهمبستگ بیو ضر اریانحراف مع

 ریدو متغ نیاستفاده شد. روابط ب ANOVAمستقل و  tاز آزمون 

 بیآن با کمک ضر یهااسیمقریو ز یجانیو هوش ه یاسترس شغل

 رهیچند متغ ونیمدل رگرس و دیگرد یابیارز Pearson یهمبستگ

مورد  یبر استرس شغل یجانیهوش ه ریثأت زانیم یبررس یبرا

در  راتییتغ زانیبرآورد م صورت هب حیاستفاده قرار گرفت. نتا

( =99/13SD) اریهر انحراف مع یکارکنان به ازا یاسترس شغل

 یتمام( گزارش شد. β×SD) یجانیدر نمره هوش ه شیافزا

و  دندیگرد یبررس STATA 14افزار ها با استفاده از نرملیتحل

 ( در نظر گرفته شد. =05/0Pمعادل ) یداراسطح معن
 

 هایافته
کنندگان واجد شرکت نیشده در ب عیپرسشنامه توز 143از 

و ناکامل و مخدوش  یدهعدم پاسخ لیپرسشنامه به دل 9 ط،یشرا

درصد( و در  7/93 یدهپاسخ زانیبودن از مطالعه حذف شدند )م

 نیانگیقرار گرفتند. م لیو تحل هیپرسشنامه مورد تجز 134انتها 

افراد در  نیشتریب و بود سال 52/36±06/7کنندگان شرکت یسن

 110) کنندگانشرکتسال قرار داشتند. اکثر  25-35 یگروه سن

درصد  4/66 زیهل نأت تیبودند. از نظر وضع زن( درصد 1/82( )نفر

کنندگان شرکت شتریب التیهل بودند. سطح تحصأها متاز آن

درصد از  3/49 باًیبود. تقر یدرصد(، مقطع کارشناس 9/70)

درصد  5/55 ،سال داشتند 11از  شتریکارکنان سابقه خدمت ب

 .ندبود یستاد کارکناندرصد  34 و یمانیو پ یاستخدام رسم

، بیانگر محدوده و میانگین نمرات متغیر استرس شغلی و 1جدول 

ی و چهار جانیهوش ه های آن و همچنین متغیرهفت حیطه

 های آن در مطالعه حاضر است.مولفه

 

 یجانیه هوش

کارکنان نمره هوش  تمام ،یبرادبر یبندطبقه براساس

 نی( داشتند و ادرصد 27) یی( و باالدرصد 73متوسط ) یجانیه

 التیسابقه کار و سطح تحص ،سن اب یارتباط چینمره ه

 یجانیهوش ه یهااسیمقهخرد نیهمچنکنندگان نداشت. شرکت

 یهاوهاز گر کیچیه با ت،یریو مد یاجتماع یآگاه ،یشامل: خودآگاه

 در( 39±81/5مردان ) ج،ینتا یمبنا برنداشت.  یارتباط مذکور

 اسیمقریز دررا  ینمره بهتر ،(36 ± 5،37با زنان ) اسهیمق

 مشکیاند بهداشت مرکزدر کارکنان  هاو ابعاد آن یاسترس شغل و یجانیه هوش اریو انحراف مع نیانگیم: 1 جدول

 نیانگیم±اریانحراف مع محدوده نمره قابل اکتساب سؤاالت تعداد مؤلفه

 6/26±6/3 6-36 الؤس 6 یخودآگاه

 5/36±5/5 54-9 الؤس 9 یتیریخودمد

 5/22±3/3 5-30 الؤس 5 یاجتماع یآگاه

 9/34±2/5 8-48 الؤس 8 رابطه تیریمد

 13/120±99/71 168-28 الؤس 28 کل یجانیه هوش

 2/21±88/59 25-5 الؤس 5 نقش

 3/14±51/20 20-4 الؤس 4 ارتباط

 4/15±51/46 25-5 الؤس 5 نیمسئول تیحما

 3/13±39/47 20-4 الؤس 4 همکاران تیحما

 4/20±34/17 30-6 الؤس 6 کنترل

 6/20±63/70 40-8 الؤس 8 تقاضا

 2/9±75/70 15-3 الؤس 3 راتییتغ

 19/115±98/32 175-35 الؤس 35 کل یشغل استرس
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 یکیدموگراف یرهایمتغ حسب بر یجانیه هوش نمره نیانگیم سهیمقا: 2 جدول

 یمعنادار سطح آزمون آماره نیانگیم±اریانحراف مع ی)درصد( فراوان ریسطوح متغ   ریمتغ

  تیجنس
 13/126±08/25 24( 9/17) مرد

59/0 *032/0 
 13/119±95/50 110( 1/82)  زن

 تأهل

 14/124±28/37 40( 9/29)  مجرد

 13/119±29/56 89( 4/66) متأهل 17/0** 77/1

 19/112±35/00 5( 7/3) ریسا

 خدمت  محل

 14/125±56/40 45( 6/33) بهداشت ستاد

 13/118±91/70 51( 1/38) جامع سالمت  مرکز 02/0** 00/4

 12/117±23/86 38( 4/28)  یبهداشت گاهیپا

  التیتحص

 18/119±44/76 31( 1/23) یکاردان

 12/120±63/75 95( 9/70)  یکارشناس 869/0** 238/0

 12/122±14/62 8( 0/6)  یلیتکم التیتحص

 یسن یهاگروه

35-25 (0/50 )67 65/14±14/119 

81/0 **55/0 45-36 (3/37 )50 40/14±13/121 

46< (6/12) 17 48/64±12/125 

 تیوضع

 استخدام

 13/120±75/41 75( 56) یمانیپ و یرسم

 14/120±46/31 32( 9/23) نیمع قرارداد 57/0** 66/0

 14/122±55/03 27( 1/20) (یخصوص مانکاری)پ یشرکت

 طرفهکی انسیوار زی** آزمون آنال       مستقل t*آزمون 

 
(. 02/0P=، 34/5(=1،132) Fد )نمودنکسب  یتیریخودمد

جانی هوش هی ، متغیرشودمشاهده می 2جدول که در  طورهمان

فقط با عوامل دموگرافیک جنسیت و محل خدمت رابطه 

 معناداری داشت.
 

 یشغل استرس

 عوامل با استرس شغلی فقط ، متغیر3 جدول اساس بر

 بالغ .داشت معناداری رابطه خدمت محل و جنسیت دموگرافیک

 فیخف فیبا ط یدرصد از کارکنان دچار استرس شغل 86بر 

درصد(  1)کمتر از  دیدرصد( و شد 29درصد(، متوسط ) 7/59)

را تجربه  یباالتر یبا مردان استرس شغل سهیبودند. زنان در مقا

تفاوت مربوط به  نیشتریمطالعه، ب نیا درکردند. یم

کمتر  التیتقاضا و نقش بود. کارمندان با تحص یهااسیمقریز

 استرس  ،داشتند یکه مدرک دانشگاه یافرادبا  سهیدر مقا

 یکیدموگراف یرهایمتغ حسب بر یشغلاسترس  نمره نیانگیم سهیمقا: 3 جدول

 یمعنادار سطح آزمون آماره نیانگیم±اریانحراف مع ی)درصد( فراوان ریمتغ سطوح  ریمتغ

  تیجنس
 13/123±70/08 24( 9/17) مرد

12/5 *008/0 
 20/113±77/63 110( 1/82)  زن

 تأهل

 19/120±42/42 40( 9/29)  مجرد

 19/112±92/86 89( 4/66) متأهل 18/0** 69/1

 21/118±58/40 5( 7/3) ریسا

 خدمت  محل

 19/125±43/48 45( 6/33) بهداشت ستاد

 16/113±94/98 51( 1/38)  سالمت جامع مرکز 000/0** 84/12

 19/105±06/10 38( 4/28)  یبهداشت گاهیپا

  التیتحص

 17/115±95/60 31( 1/23) یکاردان

 20/114±92/80 95( 9/70)  یکارشناس 432/0** 922/0

 14/123±85/50 8( 0/6)  یلیتکم التیتحص
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 و همکاران فرد یدریح 

 .3ادامه جدول 

 یسن یهاگروه

35-25 (0/50 )67 25/07±20/113 

17/1 **32/0 45-36 (3/37 )50 81/92±20/116 

46< (6/12 )17 90/52±15/119 

 استخدام تیوضع

 19/115±80/70 75( 56) یمانیپ و یرسم

 20/115±89/18 32( 9/23) نیمع قرارداد 60/0** 62/0

 20/114±14/44 27( 1/20) (یخصوص مانکاری)پ یشرکت

 طرفهکی انسیوار زیمستقل ** آزمون آنال t*آزمون 
 

ظ تفاوت به لحا نیهرچند ا کردند؛یم تجربه را یشتریب یشغل

 یریثأهل تأت تیذکر است که وضع انیشادار نبود. امعن یآمار

نقش و  یهااسیرمقیدر ز اما ؛نداشت یاسترس شغل زانیر مب

 کردند. نمره افتیرا در یکارکنان مجرد نمره بهتر رات،ییتغ

 یآن در افراد با سابقه کار یهااسیمقریو ز یکل استرس شغل

 یکرد و استرس شغلینم تیتبع یخاص یمتفاوت از الگو

 نیکمتر ،یستاد یروهایبا سن کارکنان نداشت. ن یارتباط

س استر نیباالتر ،یبهداشت یهاگاهیو کارکنان پا یاسترس شغل

اط و ارتب اسیمقریدو ز از ریغ بهالگو  نیکردند. ایرا تجربه م

 شکل بود. نیها به هماسیمقریز ریدر سا رات،ییتغ

 

 یو استرس شغل یجانیهوش ه نیب ارتباط

 یهمبستگ ،یو استرس شغل یجانینمره هوش ه انیم

 ،=r-42/0وجود داشت ) یاز نظر آمار یمعکوس و معنادار

000/0P-)باالتر یجانیهوش ه یصورت که افراد دارا نیبه ا ؛، 

 شتنددا یشتریب تیمصون یشغل یزانسبت به عوامل استرس

 نیرا کسب کردند(. ا یبهتر ی)نمره پرسشنامه استرس شغل

و  یاجتماع یآگاه ،یتیریخودمد یهااسیمقریدر ز یهمبستگ

مطالعه  نیا در( معنادار بود. -P=0001/0رابطه ) تیریمد

 یهااسیمقریز در یاسترس شغل بر یجانیهوش ه ریثأت نیشتریب

همکاران  تیو حما نیمسئول تیکنترل، حما رات،یینقش، تغ

 (.4مشاهده شد )جدول 

هر انحراف  یبود که به ازا تیواقع نیا انگریب یخط ونیرگرس

 درصد، 95) 40/8 ،یجانیدر نمره هوش ه شیافزا اریمع

51/11-26/5 =CI را شاهد  یشغل( واحد کاهش در استرس

خاطرنشان ساخت که مدل  دیبا(. 1بود )نمودار  میخواه

کننده سن، جنس عوامل مخدوش یبرا لیپس از تعد یونیرگرس

 (.99/9-89/3، 93/6ماند ) یباق ردااهمچنان معن ،و محل کار

 

 یشغل یزااسترسآن با عوامل  یهامؤلفهو  یجانیهوش ه نیب یهمبستگ سیماتر: 4 جدول

 یمعنادار سطح *r اریمع انحراف±نیانگیم حداقل -حداکثر رهایمتغ یشاخص آمار مالک ریمتغ

 یشغل استرس

 0001/0 42/0 14/120±72 168-28 (سؤال 28) یجانیه هوش

 9/0 007/0 6/26±6/3 6-36 (سؤال 6) یخودآگاه

 0001/0 47/0 5/36±5/5 9-54 (سؤال 9) یتیریخودمد

 0001/0 38/0 5/22±3/3 5-30 (سؤال 5) یاجتماع یآگاه

 0001/0 36/0 9/34±2/5 8-48 (سؤال 8) رابطه تیریمد

* Pearson Correlation 
 

 
 مشکیاند شهرستان یدرمان -یبهداشت مراکز کارکنان در یشغل استرس و یجانیه هوش نیب ارتباط :1 نمودار

 .باشدیم( CI) نانیاطم فاصله انگریب یمرز هیحاش و بوده ونیرگرس بیش دهندهنشان یمشک خط
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بحث
و  یسطح استرس شغل یبررس ،هدف از انجام مطالعه حاضر

 مشکیشهرستان اند یبهداشتدر کارکنان  یجانیهوش ه زانیم

درصد از کارکنان  86که بالغ بر  شد مشاهده جینتا یمبنا بربود. 

برند و یرنج م یاز استرس شغل یشهرستان به نوع نیا یبهداشت

. است ترعیها( شاگاهی)پا یطیمح نیزنان و شاغل نیله در بأمس نیا

 یباالتر، استرس شغل یجانیها نشان دادند که افراد با هوش هافتهی

 در هانجام شد یونیرگرس لی. براساس تحلکنندیرا تجربه م یکمتر

 یبه ازا یواحد کاهش در نمره استرس شغل 8حدود  مطالعه، نیا

 .دیگردباالتر مشاهده  یجانینمره هوش ه اریانحراف مع واحد 1

در افراد مورد مطالعه در  یاسترس شغل ینمره کل نیانگیم

 باشدمیهمسو  مطالعاتنتایج برخی از بود که با  فیسطح خف

 یسطح استرس شغل، مطالعاتدر برخی از اما  ؛[21، 22]

با مطالعه حاضر از این نظر که  گزارش شده استمتوسط 

عمده تفاوت سطح  دالیلاز  یکی. [32-52] همخوانی ندارد

توان به تفاوت در یدر مطالعات مختلف را م یاسترس شغل

 یهانمونه یسازمان یهایژگیو نیپژوهش و همچن یهاطیمح

 مورد مطالعه نسبت داد.

 سهیکه زنان در مقا مطالعه حاضر حاکی از آن بودند جینتا 

 یمنیو ا تیمصون ی،شغل یزانسبت به عوامل استرس با مردان

در  شتریب یدهنده استرس شغلنشاناین یافته که  دارند یکمتر

  ددار ییهمسو مطالعاتهای برخی از یافته باکه  استزنان 

ند با وجود اهکرد دیکأت نیشیاز مطالعات پ یتعداد. [4، 7، 22]

و قدرت تحمل  شتریانطباق ب ،قدرت سازش یزنان دارا نکهیا

توانند یمدت نم یدر طوالن ؛ امانسبت به مردان هستند یباالتر

 .[7]را تحمل کنند  یادیز یفشارها

 کارکنانکه از نظر محل خدمت، نشان از آن داشتند ها افتهی

نسبت به افراد  یشتریب یاسترس شغل یدارا یبهداشت یهاگاهیپا

 در مورد کارکنان یمرکز بهداشت بودند. در مطالعه حسن یستاد

تفاوت  یاز نظر استرس شغل ،حادثهپرحادثه و کم یواحدها

مطالعه حاضر همسو نتایج که با  وجود داشت هاآن نیب یمعنادار

 از نظر محل خدمت، احتماالً  یتفاوت استرس شغل . دلیل[7]بود 

مطالعه مورد  یهانمونه یشغل یهابودن رسته متفاوت ناشی از

مراکز  شینظارت و پا غالباً یستاد کارکنان فهیوظ رایز است؛بوده 

 یرسم یرویباتجربه و ن هاآن اکثر وخدمات جامع سالمت بوده 

 و یمانکاریپ یروین غالباً یکارکنان مراکز بهداشت اما ؛هستند

 خدمات میمستق ارائه هاآن فهیوظ کههستند  ترتجربهکم

 .باشدیم نیمراجع به یبهداشت

در  یجانیکه نمره هوش ه گزارش گردید حاضر مطالعه در

این که  ه استبهتر بود یمردان نسبت به زنان در سطح معنادار

 .[62-92] دارد ییهمسو اتمطالعنتایج برخی از با مهم 

هوش  ینمره کل نیانگیکه م حاکی از آن بودندها افتهی

کارکنان  نمره و در نیباالتر ی،در کارمندان ستاد یجانیه

اختالف  ینمره بود که از نظر آمار نیکمتر ی،بهداشت یهاگاهیپا

 ی(. اگر کارمندان ستادP=02/0داشتند ) ی با یکدیگرمعنادار

سطوح  رانیعنوان مده بها آنی کار طهیو ح فیبراساس شرح وظا

مطالعه حاضر با  جینتا نیبنابرا ؛در نظر گرفته شوند یانیم

 رانیمد که گزارش نمودند ورزیو گر یمطالعات گسترده برادبر

کارکنان  نیرا در ب یجانینمرات هوش ه نیتریعال ی،انیسطوح م

 .  [20] باشدمی، همسو اندکسب نموده

 کارکنانکه اگر حاکی از آن بودند  هاافتهاز سوی دیگر، ی

 یاسترس شغل ،باشند یباالتر یجانیهوش ه یدارا یبهداشت

، یی، سمایمطالعه جامنتایج با این مهم خواهند داشت که  یکمتر

اکرمنس در  یخارجات مطالع نیهمچنو  و منصور رمندیخ

 دیو خال ویمحمد در دانشگاه کار ،در هند دیرش ،یجنوب یقایفرآ

 .[10، 29-35] باشدهمراستا میدر پاکستان 
 

 گیرینتیجه
 نیب یخوب نسبتاً  یکه همبستگ ندحاضر نشان داد مطالعه جینتا

در کارکنان مرکز بهداشت وجود  یو استرس شغل یجانیهوش ه

در مقابل  ،بودند یباالتر یجانیهوش ه یهرچه افراد دارا ؛دارد

 بر .داشتند یشتریب یمنیو ا تیمصون ،یشغل یزاعوامل استرس

 متحده االتیا یشغل یمنیا و بهداشت یمل موسسه هینظر اساس

(NIOSH )طیشرا به یشغل استرس جادیا در مهم و یاساس نقش 

 جادیا یرو بر را یفرد عوامل ریتاث هرچند دارد یبستگ یکار

 یکار طیشرا ه،ینظر نیا طبق. گرفت دهیناد دینبا یشغل استرس

 جادیر اب( یجانیه هوش مانند) ینسبت به عوامل فرد یشتریب ریتأث

 عدم لیدل تواندیممهم  نیارسد یدارد. به نظر م یاسترس شغل

 یفرد عوامل عنوان به یجانیه هوش ریمتغ دو نیب باال یهمبستگ

دو  هر. در مطالعه حاضر نمره باشد مطالعه نیا در یشغل استرس با

و محل  تیجنس ریبا متغ یو استرس شغل یجانیهوش ه ریمتغ

 ریتأث زانیم یبررس یرو برا نیاز ا ؛داشت یخدمت رابطه معنادار

 صورت هب یطرح پژوهش کیانجام  ،یشغل استرس بر یجانیه هوش

بر استرس  یجانی( هوش هینیبال یی)کارآزما یمداخله آموزش

با دو  یشهر یبهداشت گاهیپا کارکنان یجامعه آمار یبرا یشغل

 یفقط برا یکارگاه آموزش یصورت برگزار هشاهد و کنترل ب گروه

گرفته در صورت یهاپژوهش جینتا شود.یم هیتوص یاگروه مداخله

 یبرا یو آمادگ یجانیهوش ه نیکه ب اندنشان داده ریاخ یهاسال

. ]18[وجود دارد  ییباال یهمبستگ ،هایماریمبتال شدن به انواع ب

 هیتوصی و استرس شغل یجانیهوش ه نیب یبا توجه به همبستگ

 یشناسروان مبحث کی عنوانه ب یجانیآموزش هوش ه شودیم

 منظور بهکارکنان مرکز بهداشت  یبازآموز انهیدر برنامه سال

 افزوده گردد. هاآن یو ارتقا یتوانمند

 ازین جینتا یریپذمیتعم یبرا ،کم بودن حجم نمونه دلیل به

 ازیکی باشد. یحجم نمونه باالتر م با شتریبه انجام مطالعات ب

 یاستفاده از ابزار خودسنج ،مطالعه حاضر یاصل یهاتیمحدود

 عی، پژوهشگر قبل از توزتیمحدود نیکاهش ا یبرا .است
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 و همکاران فرد یدریح 

، رهایبا متغ ییصورت مختصر اهداف مطالعه، آشناه ها بپرسشنامه

افراد  یپاسخ صادقانه را برا تینوع کاربرد مطالعه و اهم

، عدم دقت ند. محدودیت دیگر این مطالعهنمود انیبکننده شرکت

 یهاهیاز گو یپاسخ به برخ یبرا یکارو محافظه لیالزم و تعج

 این مهم که ودب گانکننداز شرکت یها توسط برخپرسشنامه

 گذار بوده باشد.ریثأت جیتواند بر نتایم
 

 تشکر و قدردانی
 درارشد  ینامه کارشناسانیحاضر برگرفته از پا مطالعه

  یتماماز  لهیوسنی. بدباشدیم رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 . گرددیم یقدردان و تشکر مطالعه در گانکنندشرکت
 

 منافع تضاد
 .ندارد وجود یمنافع تعارض چیه سندگانینو نیب

 اخالقی مالحظات
 فرد، یدریح میمر خانم ارشد یکارشناس نامهانیپا از مقاله نیا

  یپزشک علوم دانشگاه نگرجامعه بهداشت آموزش یدانشجو

  رازیش یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم اخالق کد با رازیش

IR.SUMS.REC.1397.935 است شده استخراج. 
 

 نویسندگان سهم
 مقاله، نگارش و لیتحل ها،داده یآورجمع در اول سندهینو

 مسئول سندهینو و مقاله شیرایو و نگارش در سوم و دوم سندهینو

 نقش داشتند. مقاله شیرایو و لیتحل مطالعه، یطراح در
   

 مالی حمایت
 .انجام شده است یمال حمایت گونهچیه پژوهش حاضر بدون
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