
 

 

Copyright © 2019 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 6, Issue 3, Autumn 2019, Pages: 65-73  

 

                                                                                               : 10.52547/johe.6.3.7 

 

Effect of Job Stress on the Productivity of Workers at an Oil and 

Gas Company in Southwest Iran 

Gholam Abbas Shirali1
 , Davood Afshari1, Arman Amiri2, Sima Kiani3, Payam 

Rashnuodi2,* 

1 Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 
2 MSc of Occupational Health Engineering, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, 

Ahvaz, Iran 

3 BSc in Environmental Health, Department of Environmental Health, Faculty of Health, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 

* Corresponding Author: Payam Rashnuodi, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, 

Ahvaz, Iran. Email: payaamrashnodi@gmail.com 

 

Abstract 

Background and Objective: Job stress is one of the factors affecting 

workers' health and occupational productivity. In recent years, stress has 

been considered as a factor in the loss of productivity and efficiency induced 

by stress. This study aimed to investigate the effect of job stress on workers' 

productivity in one of the Oil and Gas Companies in Southwest Iran. 

Materials and Methods: In this study, two separate questionnaires, namely 

Health and Safety Executive and productivity questionnaire (by Saatchi) 

were used to assess the job stress and workers' productivity. The validity and 

reliability of these questionnaires have been reviewed in previous studies. 

The data were analyzed in SPSS software (version 24). Moreover, a P-value 

less than 0.05 was considered statistically significant. 

Results: According to the results, the mean score of workers' job stress was 

3.68 ± 0.43. The results showed that 36.4% and 63.6% of the workers had 

low and no stress, respectively. In addition, there was a reverse correlation 

between productivity and job stress with dimensions, such as role, 

relationship, support of authorities and coworkers, as well as demands 

(P<0.05). On the other hand, a significant relationship was observed between 

productivity and variables, such as age, work experience, and education level 

(P<0.05). 

Conclusion: Given the reverse correlation between occupational stress and 

productivity, it can be concluded that the ability to control the amount of job 

stress and the influencing factors in the workplace is one of the strategies to 

increase productivity. 
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 کارکنان یوربهره بر یشغل رساست ریتاث                                                          

 

 : 10.52547/johe.6.3.7 
 

 درنفت و گاز  یبرداربهره یهاشرکتاز  یکیکارکنان  یوربهرهبر  یشغل استرس ریتأث

 رانیا کشور غرب جنوب

 شیرالی عباسغالم

 ،*2رشنودی پیام ،3کیانی سیما ،2امیری آرمان ،1افشاری داوود،  1

  یراناهواز، اهواز، ا شاپورجندی یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک دانشکده ای،حرفهگروه بهداشت  ای،حرفهبهداشت  یمهندس دانشیار 1
 ایران اهواز، اهواز، شاپورجندی یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک دانشکده ای،حرفهگروه بهداشت  ای،حرفهبهداشت  یارشد مهندس یکارشناس 2
 ایران اهواز، اهواز، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت گروه محیط، بهداشت کارشناسی 3

  .رانیا اهواز، اهواز، شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه ییدانشجو قاتیتحق تهیکم، رشنودی پیام مسئول:* نویسنده 

 Payaamrashnodi@gmail.comایمیل: 

 
 

 15/05/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 21/07/1398 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 باشد؛یم یشغل استرس زانیم کارکنان، یشغل سالمت و یوربهره بر رگذاریتأث عوامل از یکی هدف:سابقه و 

 شده دیتأک استرس از یناش بازده و یوربهره زانیم افت مورد در هشدار بر ریاخ یهاسال در که یاگونهبه

از  یکیکارکنان  وریبهرهبر  یاسترس شغل میزان تأثیر بررسی هدفراستا، پژوهش حاضر با  ینا در .است

 .شد انجام کشورغرب  جنوب درنفت و گاز  برداریبهره هایشرکت

 یاسترس شغل استانداردکارکنان از پرسشنامه  یوربهرهو  یاسترس شغل یبررس منظوربه ها:مواد و روش

 استفاده یساعتچ یوربهره پرسشنامه زینو  (Health and Safety Executive :HSE) انگلستان مؤسسه

 SPSS 24 افزارنرم از استفاده با زینمناسب  یآمار یزهایآنال. است شده دییتأ هاآن ییایپا و ییروا که دیگرد

 .شد انجام 05/0 یمعنادار سطح در

 درصد 6/63 و 4/36 بیترتبه و آمد دستبه 68/3±43/0 معادل افراد یشغل استرس نمره نیانگیم ها:یافته

 و یشغل استرس با یوربهره که دادند نشان جینتا ن،یبراعالوه. بودند استرس بدون و کم استرس یدارا افراد از

 و معکوس یهمبستگ تقاضا، و همکاران تیحما مسئوالن، تیحما ارتباط، نقش، یهاشاخص از کیهر

 بود معنادار زین التیتحص و کار سابقه سن، یرهایمتغ از کیهر با یوربهره رابطه(. >05/0P) دارد یمعنادار

(05/0P<.) 

 دارد، وجود یمعنادار و معکوس رابطه یوربهره و یشغل استرس نیانگیم نیب نکهیا به توجه با گیری:نتیجه

 و یشغل استرس زانیم کنترل افراد، یوربهره زانیم شیافزا یهایاستراتژ از یکی که گرفت جهینت توانیم

 .باشدیم کارگران یکار طیمح در آن بر اثرگذار یفاکتورها

 

 یانسان یروین ؛گاز و نفت شرکت ؛یوربهره ؛یشغل استرس واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 سالمت یمتعدد عوامل که دهندیم نشان مختلف مطالعات

 مهم اریبس عوامل از یکی. کنندیم دیتهد را یانسان یروین

 ،یامروز شرفتهیپ جوامع در یانسان یروین سالمت دکنندهیتهد

 مشکل نیدوم اروپا در یشغل استرس. [1] باشدیم یشغل استرس

 قرار یعضالن -یاسکلت اختالالت از پس و بوده سالمت به مربوط

 کارکنان از درصد 22 که استرس از یریشگیپ که یاگونهبه دارد؛

 اهداف از یکی دهد،یم قرار ریتأث تحت را اروپا هیاتحاد

 کار سالمت و یمنیا یاستراتژ مورد در اروپا یهاونیسیکم

 تجربه خود یزندگ در را استرس افراد شتریب. [2] باشدیم

 باشندمی کار طیمح با مرتبط هااسترس نیا اغلب که کنندمی

 کرد، انیب استرس یبرا توانیم که یعلم فیتعار از یکی. [6-3]

 و یشغل یهایازمندین نیب هرگاه": باشدیم شرحنیبد
 وجود به استرس باشد، نداشته وجود تعادل کارگر یهاییتوانا

 ر،یاخ دهه چند در شدهانجام مطالعات مبنای بر. [7] "دیآیم

 در. باشندیم برخوردار یشغل استرس از مشاغل از یاریبس

 استرس و کار طیمح یروان عوامل که گفت توانیم قت،یحق

 یخاص شغل به کار طیمح آورانیز عوامل ریسا خالف بر یشغل

 درجات با و گوناگون اشکال به مشاغل همه در و نداشته اختصاص

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 73تا  65 صفحات ،1398 پاییز ،3شماره  ،6وره د     

 مقاله پژوهشی  
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 انو همکار شیرالی 

  آمدهدستبه جینتا با مطابق که یاگونهبه دارند؛ وجود متفاوت

 یکشورها کار یروین از درصد 30 حدود مختلف، مطالعات از

 جینتا. [8] باشندیم یشغل استرس دچار افته،یتوسعه

 در افراد جمله از که هستند آن از یحاک شدهانجام یهاپژوهش

 و نفت یبرداربهره یهاشرکت کارکنان ،یشغل استرس معرض

 به مربوط یکارها در یشغل استرس زانیم. [9] باشندیم گاز

 تمرکز به ازین و تیحساس لیدل به گاز و نفت یبرداربهره شرکت

 که یاگونهبه باشد؛یم یریمتغ سطح یدارا باال، دقت و

 و یادار بخش کارکنان نیب در که دهندیم نشان قاتیتحق

 ن،یبراعالوه. [10-12] دارد وجود کار از یناش استرس ،یاتیعمل

 در استرس یاحتمال منبع 12 که هستند آن از یحاک مطالعات

 به توانیم هاآن انیم در که دارد وجود گاز و نفت صنعت

 ،یکیزیف رفاه ،یزندگ طیشرا کار، یالگو بودنینیبشیپقابلریغ

 وهیش خواب،) یشناختروان زفاکتوریر و نقل و حمل کار، اضافه

 اشاره( یبهداشت اتیشکا و یخستگ غذا، مصرف کردن،یزندگ

 است شده برآورد گرفتهصورت مطالعات یمبنا بر. [13، 14] کرد

 مستقیم صورتبه پزشکی مسائل و مشکالت از درصد 75 که

 هایهزینه مسئول استرس بنابراین، باشند؛یم استرس از ناشی

 عملکرد سالمتی، هایمراقبت با مرتبط معنادار و توجهقابل

 سازمان که یاگونهبه ؛[15] باشدیم پایین وریبهره و ضعیف

 ستمیب قرن یماریب را یشغل استرس ،1992 سال در متحد ملل

 براساس زین بهداشت یجهان سازمان .[16] است کرده عنوان

 یهایماریب که است نموده برآورد هایماریب یجهان بار شاخص

 2020 سال تا هایناتوان علت نیدوم ها،استرس جمله از یروان

 در که دهندیم نشان مطالعات ن،یبراعالوه. [15، 17] بود خواهند

 استرس از یناش بازده و یوربهره زانیم افت بر ریاخ یهاسال

 است شده متذکر بهداشت یجهان سازمان. [2] است شده دیتأک

 مهم اریبس عنصر کارگران، یاجتماع رفاه و یاحرفه بهداشت که

 و یاقتصاد -یاجتماع توسعه ،یوربهره در یاتیح ازینشیپ و

 اثرگذار عوامل از یکی یشغل استرس. [16] باشدیم داریپا توسعه

 که یاگونهبه باشد؛یم افراد یشغل سالمت و یوربهره زانیم بر

 با که است شده مشخص نهیزم نیا در شدهانجام مطالعه در

 جمله از که) کارکنان آموزش زانیم و سالمت سطح شیافزا

( باشندیم یشغل استرس زانیم کنترل بر رگذاریتأث عوامل

 را افراد یوربهره سطح شیافزا یبرا سالم یشغل طیمح توانیم

 که هستند آن یایگو گرفتهصورت مطالعات. [18] نمود فراهم

 وجود معکوس یارابطه مؤثر، یوربهره و یشغل استرس زانیم نیب

 یکارآمد کاهش باعث یشغل استرس شیافزا که یاگونهبه دارد؛

 جهت در یسازمان فیوظا انجام یبرا زهیانگ عدم و کارکنان

 استرس که داشت توجه دیبا. [1] شودیم یوربهره شیافزا

 یبرا هم و کارگران یبرا هم را یجد ییامدهایپ ،یشغل

 مؤثر فاکتور کی استرس که یاگونهبه دارد؛ همراه به انیکارفرما

 یناش یهابتیغ ،یانسان یروین ییجاجابه ،یسازمان یناکارآمد در

 شغل از تیرضا کاهش و یوربهره کاهش ت،یفیک کاهش کار، از

 نیترمهم از یکی سالم یانسان یروین نکهیا به توجه با. باشدیم

 که ییآنجا از زین و باشدیم یشغل یهاطیمح یوربهره در عوامل

 یروان سالمت بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم از یکی یشغل استرس

 وجود عدم به توجه با نیهمچن باشد،یم افراد نیا یجسمان و

 کشور، کل در مختلف عیصنا در نهیزم نیا در یکاف مطالعات

 وریبهرهبر  یشغل استرس تأثیر بررسیبا هدف  حاضر پژوهش

 غرب جنوب درنفت و گاز  برداریبهره هایشرکت از یکی کارکنان

 .شد انجام یرانا کشور
 

 هامواد و روش

 در یرصنعتیغ اتیعمل کارکنان با ارتباط در حاضر پژوهش

 رانیا کشور غرب جنوب در واقع گاز و نفت یهاشرکت از یکی

 یسرشمار از استفاده با نمونه حجم. شد انجام 1398 سال در

 مطالعه نیا در کارگران ،یکل طوربه. دیگرد نییتع نفر 110 معادل

 یمهندس کارکنان، امور کار، روابط بهبود یشغل گروه هشت در

 راتیتعم حراست، ،یاجتماع و یادار خدمات ورزش، امور د،یتول

 یآورجمع یبرا. دندیگرد یبندطبقه دیتبر و هیتهو اداره و

 دکردنیق بدون یقسمت سه پرسشنامه کی از ازین مورد اطالعات

 که یکیدموگراف یهایژگیو. الف: شد استفاده کنندگانشرکت نام

 سابقه تأهل، وزن، قد، کارگران، سن: جمله از یسؤاالت شامل

 شغل با مرتبط التیتحص از یبرخوردار الت،یتحص سطح ،یشغل

 تیرعا منظوربه اطالعات نیا از. بود مزمن یهایماریب سابقه و

 سال کی حداقل: شامل که مطالعه نیا به ورود یعموم طیشرا

 مزمن یجسمان یماریب سابقه با افراد از استفاده عدم کار، سابقه

 یداروها با درمان تحت افراد زین و شدهشناخته یپزشکروان و

 نییتع منظوربه. ب شد؛ استفاده بود، یطوالن مدت به خاص

 مؤسسه یشغل استرس استاندارد پرسشنامه از یشغل استرس

. دیگرد استفاده انگلستان( HSE) ستیز طیمح و یمنیا سالمت،

 اسیرمقیز هفت شامل که است سؤال 35 یدارا پرسشنامه نیا

 تیحما و مسئوالن تیحما نقش، کنترل، رات،ییتغ تقاضا،

 آزاد توسط پرسشنامه نیا ییروا و ییایپا. باشدیم همکاران

 گزارش پژوهشگران نیا. است شده یبررس همکاران و یمرزآباد

 و روا یاپرسشنامه ،HSE یشغل استرس پرسشنامه که نمودند

 باشدیم یشغل استرس یبررس یبرا 78/0 کرونباخ یآلفا با معتبر

 نمرات .[19-21] شودیم یدهنمره کرتیل اسیمق براساس که

 بهتر یمنیا و سالمت دهندهنشان پرسشنامه این در باالتر

 استرس دهندهنشان ترنییپا نمرات که است یدرحال نیا. باشدیم

 که ساخت خاطرنشان دیبا. باشدیم کمتر یمنیا و شتریب

 اد،یز استرس عنوانبه 5/1 از کمتر یشغل استرس نمره نیانگیم

 5/3 تا 5/2 نیب متوسط، استرس عنوانبه 5/2 تا 5/1 نیب

 استرس وجود عدم عنوانبه 5/3 از باالتر و کم استرس عنوانبه

 زانیم یریگاندازه یبرا گر،ید یسو از. [19] شدند یبندطبقه

 استفاده یساعتچ یوربهره پرسشنامه از کارکنان یوربهره

 و زادهحسن توسط پرسشنامه نیا ییروا و ییایپا. دیگرد
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 که نمودند گزارش پژوهشگران نیا. است شده یبررس همکاران

 یبرا 82/0 کرونباخ یآلفا با معتبر و روا یابزار پرسشنامه، نیا

 یدهنمره کرتیل اسیمق براساس که باشدیم یوربهره یبررس

 هر یوربهره نمره زانیم دامنه که است ذکر انیشا. شودیم

 مطالعه نیا در. [22، 23] باشدیم ریمتغ 100 تا 20 نیب شخص

 همبستگی یآمار یهاآزمون از هاداده لیتحل و هیتجز یبرا

Pearson، Spearman و T  افزارنرم درمستقل SPSS 24 در 

 .شد استفاده 05/0 یمعنادار سطح
 

 هایافته

 نیب از که دادند نشان پژوهش نیا از آمدهدستبه یهاافتهی

( نفر 101) درصد 8/91 مطالعه، نیا در کنندهشرکت فرد 110

 کار سابقه و سن نیانگیم. بودند زن( نفر نه) درصد 2/8 و مرد

 سال 64/16±05/11 و 69/39±27/9 معادل بیترتبه افراد نیا

 درصد 1/90: از بود عبارت زین افراد تأهل تیوضع. آمد دستبه

 طبق نیهمچن. مجرد( نفر 10) درصد 9/9 و متأهل( نفر 100)

 4/46 و( نفر 59) درصد 6/53 بیترتبه آمده،دستبه یهاافتهی

 یقرارداد و یرسم ،یشغل استخدام نظر از افراد از( نفر 51) درصد

 پلمید( نفر 26) درصد 5/23 التیتحص افراد، نیا انیم در. بودند

 30 التیتحص و یکارشناس( نفر 51) درصد 4/46 پلم،ید ریز و

 نیانگیم. بود یدکتر و ارشد یکارشناس سطح در( نفر 31) درصد

 که شد نییتع 68/3±43/0 معادل زین افراد یشغل استرس نمره

 درصد 6/63 و داشتند کم استرس( نفر 40) افراد از درصد 4/36

 نیانگیم دهندهنشان 1 شکل. بودند استرس بدون( نفر 70)

 آن یهامؤلفه کیتفک به مختلف یهابخش در یشغل استرس

 و یشغل استرس نیب یهمبستگ یبررس منظوربه. باشدیم

 الت،یتحص زانیم کار، سابقه سن، یرهایمتغ از کیهر با یوربهره

 یآمار یهاآزمون از یاستخدام نوع و تأهل تیوضع ت،یجنس

Pearson، Spearman و T نشان جینتا. شد استفاده مستقل 

 و سن ریمتغ با یشغل استرس نمره نیانگیم نیب تنها که دادند

 و یوربهره نیب(. >05/0P) دارد وجود یمعنادار رابطه کار سابقه

 یمعنادار رابطه زین التیتحص سطح و کار سابقه سن، یرهایمتغ

 منظوربه گر،ید یسو از(. 4 و 3 جداول( )>05/0P) داشت وجود

 یآمار آزمون از یوربهره و یشغل استرس نمره نیب یسنجارتباط

Spearman معکوس رابطهکه  دادند نشان نتایج. یدگرد استفاده 

 دارد وجود یوربهره زانیم و یشغل استرس نیب یمعنادار و

(001/0P< ) وریبهره ینارتباط ب سنجش منظوربه(. 1)جدول 

 یآزمون همبستگ از نیز یاسترس شغل هایمؤلفهاز  هریک با

Pearson همبستگیوجود  دهندهنشان یجشد که نتا استفاده 

 نقش، یهامؤلفه از کیهربا  یوربهره ینو معنادار ب معکوس

 بودند تقاضا و همکاران تیحما مسئوالن، تیحما ارتباط،

(05/0P<)  (2)جدول. 
 

 
 مطالعه مورد مختلف یهابخش نیب در آن یهامؤلفه و یشغل استرس اگرامید :1 شکل

 

 شغلی استرس و وریبهره بین همبستگی :1 ولجد

 معناداری سطح ارتباط (تعداد) N متغیر

 <001/0 -87/0 110 شغلی استرس و وریبهره بین ارتباط
 

 یاسترس شغل یهالفهؤو م یوربهره ینب همبستگی :2جدول 

 آن هایمؤلفه و شغلی استرس
 متغیر

 تغییرات نقش ارتباط همکاران حمایت مسئوالن حمایت کنترل تقاضا

 وریبهره -112/0 -356/0 -372/0 -287/0 -302/0 -109/0 -297/0

 معناداری سطح 42/0 *031/0 *018/0 *045/0 *027/0 53/0 *031/0

  تعداد 110 110 110 110 110 110 110

* Correlation is significant at the 0.05 level 

۰

۵

ی
غل

 ش
س

تر
اس

تقاضا کنترل حمایت مسئولین حمایت همکاران ارتباط نقش تغییرات
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 هایبخش در هاشاخص این میزان یزن و یکیدموگراف متغیرهاینظرگرفتن دردو با  ینا ینب یافراد و همبستگ یوربهره ی،استرس شغل میزان :3 جدول

 بررسی مورد مختلف

 متغیرها

 وریبهره ارزش شغلی استرس ارزش

 *معناداری سطح معیار انحراف±میانگین
 ±میانگین

 معیار انحراف

 سطح

 معناداری

 جنسیت
71/3 مرد ± 42/0  

06/0a 
89/67 ± 23/10  

46/0a 
42/3 زن ± 50/0  52/67 ± 11/10  

 تأهل
77/3 مجرد ± 34/0  

500/0a 
78/66 ± 43/10  

32/0a 
67/3 متأهل ± 44/0  41/66 ± 87/9  

 سطح

 تحصیالت

74/3 کمتر و دیپلم ± 51/0  

385/0d 

32/65 ± 56/9  

001/0d 
68/3 کارشناسی ± 40/0  02/67 ± 67/10  

 و ارشد کارشناسی

 دکتری
64/3 ± 40/0  78/68 ± 33/10  

 وضعیت

 استخدامی

64/3 قراردادی ± 42/0  
383/0a 

27/65 ± 55/9  
253/0a 

72/3 استخدامی ± 44/0  90/65 ± 11/9  

64/16 کار سابقه ± 05/11  001/0b - 024/0b 

69/39 سن ± 27/9  001/0b - 046/0b 

- 

   جنسیت گیرینمونه کل

 معیار انحراف±میانگین
  

 معیار انحراف±میانگین
  

   زن مرد

 های مولفه

 استرس

18/3 تقاضا ± 74/0  III 18/3 ± 74/0  c 12/3 ± 8/0  c - - 

40/3 کنترل ± 56/0  III 14/3 ± 55/0  c 23/3 ± 69/0  c - - 

86/3 مسئوالن حمایت ± 72/0  IV 91/3 ± 68/0  IV 31/3 ± 92/0  c - - 

95/3 همکاران حمایت ± 66/0  IV 99/3 ± 65/0  IV 55/3 ± 6/0  IV - - 

46/3 ارتباط ± 83/0  IV 51/3 ± 79/0  IV 91/2 ± 03/1  IV - - 

48/4 نقش ± 50/0  IV 48/4 ± 051/0  IV 42/4 ± 44/0  IV - - 
75/3 تغییرات ± 77/0  IV 77/3 ± 77/0  IV 47/3 ± 79/0  IV - - 

 تعداد -
 ±میانگین

 معیار انحراف

 بندیدسته

 شغلی استرس
- 

 ±میانگین

 معیار انحراف
- 

 هایبخش

 مطالعه مورد

75/3 5 کار روابط بهبود ± 30/0  - - - استرس بدون 

81/3 7 کارکنان امور ± 52/0  - - - استرس بدون 

26/3 14 تولید مهندسی ± 29/0  - - - کم استرس 

35/3 6 ورزش امور ± 46/0  - - - کم استرس 

 و اداری خدمات

 اجتماعی
15 70/3 ± 43/0  - - - استرس بدون 

78/3 17 حراست ± 43/0  - - - استرس بدون 

75/3 34 تعمیرات ± 35/0  - - - استرس بدون 

89/3 12 تبرید و تهویه اداره ± 37/0  - - - استرس بدون 

 میانگین: II ؛عنوان استرس باالبه 5/1 زکمتر ا یاسترس شغل میانگین: I ؛c :Spearman ؛b :Pearson ؛مستقل T آزمون: a ؛05/0 < یمعنادار سطح*: 

 یاسترس شغل میانگین: IV ؛عنوان استرس کمبه 5/3تا  5/2 بین یاسترس شغل میانگین: III ؛عنوان استرس متوسطبه 5/2تا  5/1 بین یاسترس شغل

 استرسعنوان نبود به 5/3از  یشترب
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 کارکنان یوربهره بر یشغل رساست ریتاث                                                          

 یتو وضع یتهل، جنسأت یت، وضعیالتبا درنظرگرفتن سن، سابقه کار، سطح تحص یاسترس شغل یهالفهؤم یانگینم ینتفاوت ب یبررس :4جدول 

 افراد حاضر در مطالعه یاستخدام

 کنترل تقاضا متغیرها
 حمایت

 مسئوالن

 حمایت

 همکاران
 تغییرات نقش ارتباط

 سن

 015/0 014/0 039/0 041/0 147/0 061/0 026/0 *معناداری سطح

 معناداری سطح

 *کل
001/0 

 کار سابقه

 016/0 014/0 039/0 025/0 043/0 012/0 109/0 *معناداری سطح

 معناداری سطح

 * کل
001/0 

 تحصیالت سطح

 025/0 165/0 688/0 187/0 078/0 427/0 439/0 **معناداری سطح

 معناداری سطح

 **کل
385/0 

 جنسیت

 ±میانگین

 انحراف

 معیار

41/3 74/0±18/3 مرد ± 55/0  91/3 ± 68/0  99/3 ± 65/0  51/3 ± 79/0  48/4 ±0.51 77/3 ± 77/0  

12/3 زن ± 8/0  22/3 ± 69/0  31/3  ±0.92 55/3 ± 6/0  91/2 ± 03/1  42/4 ± 44/0  47/3 ± 79/0  

 271/0 713/0 036/0 058/0 017/0 352/0 792/0 ***معناداری سطح

 06/0 ***کل معناداری سطح

 وضعیت

 تأهل

 ±میانگین

 انحراف

 معیار

 57/0±6/3 44/0±46/4 73/0±7/3 64/0±06/4 59/0±08/4 34/0±43/3 57/0±34/3 مجرد

 79/0±76/3 51/0±48/4 83/0±44/3 66/0±94/3 73/0±84/3 58/0±4/3 76/0±16/3 متأهل

 521/0 887/0 354/0 599/0 322/0 874/0 468/0 ***معناداری سطح

 5/0 ***کل معناداری سطح

 وضعیت

 استخدامی

 ±میانگین

 انحراف

 معیار

 7/0±75/3 45/0±55/4 83/0±51/3 61/0±4 66/0±87/3 55/0±39/3 78/0±24/3 استخدام

 85/0±74/3 54/0±4/4 82/0±4/3 7/0±89/3 79/0±85/3 58/0±41/3 7/0±11/3 قراردادی

 975/0 114/0 477/0 383/0 847/0 851/0 384/0 ***معناداری سطح

 383/0 ***کل معناداری سطح

 مستقل T***: آزمون  ،Spearman**: آزمون  ،Pearson*: آزمون 

 

 بحث

 یشترینو ب کمترینکه  دادندنشان  آمدهدستبه هاییافته

 مورد واحدهای ینب در وریبهره و یاسترس شغل میانگین

 ترتیببهکه  ایگونهبه باشد؛می معکوسبه شکل  بررسی

 به مربوط ینمره استرس شغل یانگینم یشترینو ب کمترین

بوده است؛  تولید هندسیو م تبریدو  یهاداره تهو واحدهای

مربوط  وریبهرهنمره  یانگینم یشترینو ب ینکه کمتر حالیدر

 با جینتا این. باشدمی تبریدو  یهو اداره تهو یدتول یبه مهندس

و همکاران که در  Petreanuاز مطالعه  آمدهدستبه هاییافته

از  آمدهدستبه نتایج. [2] دارد مطابقت ،انجام شد 2013سال 

 شغلی، استرس و وریبهره یزانم ینکه ب دادندمطالعه نشان  ینا

که  یدمشخص گرد همچنین. دارد وجودمعکوس  ایرابطه

 خواب،از جمله  ریزفاکتورهایی بر تأثیربا  تواندمی یاسترس شغل

 بهداشتی شکایات و خستگیمصرف غذا،  کردن،زندگی یوهش

 هاییافته براین،عالوه .[13، 24]افراد شود  ییباعث کاهش کارا

 یاسترس شغل یزانم کلی، حالت درکه  دادندنشان  آمدهدستبه

نمره  یانگین)م باشدمی کم سطح در یمورد بررس هایواحد

 ییربه تغ یازین که ایگونهبه ؛(5/3 تا 5/2 استرس یاسترس شغل

 میانگین پژوهش این در دیگر، سوی از. ندارد وجود افرادشغل 

 6/3±43/0 معادل بررسی مورد واحدهای کل شغلی استرس نمره

 یجه،نت ینکه با توجه به ا گفت توانمی رو این از شد؛ تعیین

سطح  در کلی صورتبهشرکت  یندر ا یاسترس شغل وضعیت

 بودنغیرعملیاتی توانمی را امر ینا یلدال زا یکی. باشدمی مطلوب

 مطالعاتاز  آمدهدستبه یجنتا با یافته این. دانستافراد  ینشغل ا

Shatti  دارد مطابقت شد، انجام 2017 سال درو همکاران که .

دو گروه  یندر ب یاسترس شغل یزانم مورد درپژوهش  ینا یجنتا

( نشان غیرعملیاتی و عملیاتی شغل دارای)افراد  بررسی مورد

 شغل دارای افراد بین در شغلی استرس میزاندادند که 

 هایشغل ینسبت به افراد دارا یکمتر سطح غیرعملیاتی،

 ازکه  بودند آن از حاکی یجنتا راستا، این در .[25] دارد یاتیعمل

استرس کم  دارای( نفر 40درصد ) 4/36 ،کنندهشرکتافراد  یانم

 جینتا براین،عالوه. نداشتند استرسنفر(  70درصد ) 6/63 وبودند 

 یوربهره و( P=06/0) یشغل استرس میزان بین که دادند نشان
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(46/0=P )ندارد وجود یمعنادار رابطه تیجنس با (05/0P> )که 

 همکاران و زادهحسن مطالعه از آمدهدستبه یهاافتهی با مهم نیا

 و همکاران و Spector مطالعات جینتا و [26] یوربهره مورد در

 دارد یهمخوان یشغل استرس مورد در همکاران و یمرزآباد آزاد

 که همکاران و Godifay مطالعه جینتا با که یدرحال ؛[19، 27]

 عدم نیا لیدال از یکی. ندارد مطابقت شد، انجام  2018 سال در

 و مطالعه تیوضع زا،استرس منابع بودنمتفاوت تواندیم انطباق

 ن،یبراعالوه. [28] باشد یبررس مورد صنعت و تیجمع در تفاوت

 یهامؤلفه از کیهر با تیجنس نیب یآمار آزمون جینتا ریتفس

 مسئوالن تیحما مؤلفه نیب تنها که دهدیم نشان یشغل استرس

(017/0=P )ارتباط و (036/0=P )یمعنادار رابطه تیجنس با 

 باشدینم معنادار هامؤلفه ریسا با آن ارتباط اما دارد؛ وجود

(05/0P> .)پژوهش از آمدهدستبه یهاافتهی با جینتا نیا 

 نهیزم در شد، انجام 2015 سال در که همکاران و یدرآبادیح

 مسئوالن تیحما مؤلفه مورد در اما دارد؛ یهمخوان ارتباط مؤلفه

 که است ذکر انیشا. [21] باشدیم ریمغا مذکور پژوهش جینتا با

 استرس زانیم ت،یجنس و یشغل استرس نیب ارتباط عدم وجود با

 یترمطلوب سطح در مردان نیب در آن یهاشاخص و یشغل

 استرس زانیم نیب مطالعه نیا در. داشت قرار زنان به نسبت

 رابطه سن ریمتغ با( P=046/0) یوربهره و( P=001/0) یشغل

 زانیم سن، شیافزا با که معنا نیا به. آمد دستبه یمعنادار

 کندیم دایپ شیافزا یوربهره زانیم و افتهی کاهش یشغل استرس

 مطالعات در آمدهدستبه یوربهره به مربوط جینتا با مهم نیا که

 یشغل استرس جینتا با اما ؛[26، 29] ندارد یهمخوان نیشیپ

 و همکاران و Motie همکاران، و Ko مطالعات از آمدهدستبه

Hoboubi لیدال از یکی. [29-31] دارد مطابقت همکاران و 

 تواندیم پژوهش نیا در سن و یوربهره نیب معنادار ارتباط وجود

 مطالعه مورد افراد( 69/39±27/9) یازکارافتادگ و یریپ عدم

 از کی هر نیب یآمار آزمون از آمدهدستبه جینتا. باشد

 ریمتغ نیا که دهدیم نشان سن با یشغل استرس یهارمولفهیز

 راتییتغ و نقش ارتباط، همکاران، تیحما تقاضا، یهااسیرمقیز با

 Toderi  مطالعه از آمدهدستهب جینتا با که دارد یمعنادار رابطه

 در گرفته صورت 2013 سال در ایتالیا کشور در که همکاران و

 ن،یبراعالوه. [32] دارد یهمخوان ارتباط و همکاران تیحما مولفه

 و( P=001/0) شغلی استرس نیب که بودند آن از یحاک جینتا

 وجود یمعنادار رابطه کار سابقه متغیر با( P=024/0) وریبهره

 در همکاران و زادهحسن مطالعه یهاافتهی با نظر نیا از که دارد

 مطالعات جینتا با اما ؛[26] ندارد ییهمسو یوربهره مؤلفه مورد

 .[28،25] باشدیم همراستا یشغل استرس با ارتباط در نیشیپ

 و شغلی استرس یکسان پیشرفت مشاهده که است ذکر شایان

 نیا یهمبستگ به توجه با کار سابقه و سن متغیر دو در وریبهره

اسیرمقیز نیب از مطالعه نیا در .بود طبیعی استرس، با ریمتغ دو

 همکاران، تیحما مسئوالن، تیحما کنترل، ،یشغل استرس یها

 افراد کار سابقه ریمتغ با یمعنادار رابطه راتییتغ و نقش ارتباط،

دستبه جینتا با مهم نیا که( >05/0P) داشت وجود مطالعه مورد

افتهی. [21] ندارد مطابقت همکاران و یدرآبادیح مطالعه از آمده

 زانیم و یشغل استرس نیب که دهندیم نشان یآمار یها

 با امر نیا که (P=385/0) ندارد وجود یمعنادار رابطه التیتحص

 اما ؛[29،20] باشدیم همخوان نیشیپ مطالعات از حاصل جینتا

 مطالبقت کیبلژ کشور در همکاران و Kittel مطالعه یهاافتهی با

 التیتحص نهیزم در آمدهدستبه جینتا لیدال از یکی. [33] ندارد

. باشد یبررس مورد هدف جامعه در تفاوت از یناش است ممکن

 نیب تنها که دادند نشان حاضر پژوهش در یآمار آزمون جینتا

 رابطه مطالعه مورد افراد التیتحص زانیم ریمتغ با راتییتغ مؤلفه

 یهاافتهی با نظر نیا از که (P=025/0) دارد وجود یمعنادار

. [21] باشدیم همخوان نیشیپ مطالعات از آمدهدستبه

 و التیتحص زانیم نیب که بودند آن از یحاک جینتا ن،یبراعالوه

 نیا که( P=001/0) دارد وجود یمعنادار ارتباط یشغل یوربهره

 همکاران و انیهاد و همکاران و زادهحسن مطالعات جینتا با مهم

 رابطه یوربهره و التیتحص زانیم نیب که نمودند گزارش که

 التیتحص سطح هرچه رایز است؛ همراستا دارد، وجود یمعنادار

 خود روزمره یهاتیفعال به نسبت توانندیم بهتر باشد، باالتر افراد

 گر،ید یسو از. [26، 34] ندینما استفاده روز دانش و تیخالق از

 نمره نیانگیم نیب یکل حالت در که بودند مهم نیا یایگو جینتا

 رابطه یاستخدام نوع و تأهل تیوضع یرهایمتغ با یشغل استرس

دستبه جینتا با افتهی نیا که( <05/0P) ندارد وجود یمعنادار

 تأهل تیوضع با ارتباط در که همکاران و Spector مطالعه از آمده

 و یشغل استرس منابع یبررس هدف با ییکایآمر و یرانیا رانیمد

 با اما ؛[27] دارد یهمخوان شد، انجام هااسترس از یناش نیاستر

. [28] باشدینم همسو نیشیپ مطالعات از یبرخ جینتا

 یهاطهیرحیز نیب که دادند نشان یآمار آزمون جینتا ن،یبراعالوه

 یمعنادار رابطه مطالعه مورد افراد تأهل تیوضع با یشغل استرس

 از آمدهدستبه جینتا با نظر نیا از که( <05/0P) ندارد وجود

 در. [21] باشدیم همخوان همکاران و یدرآبادیح مطالعه

 یوربهره و یاستخدام نوع نیب که شد داده نشان حاضر پژوهش

 با مهم نیا که (P=253/0) ندارد وجود یمعنادار ارتباط یشغل

 باشدینم همسو همکاران و Schroeder مطالعه از حاصل جینتا

. [29] دارد مطابقت نیشیپ مطالعات از یبرخ جینتا با اما ؛[35]

 زانیم نیب که داد نشان یآمار زیآنال جینتا یبررس ن،یبراعالوه

 دارد؛ وجود معناداری و منفی رابطه نقش، طهیرحیز و یوربهره

 .یابدمی کاهش وریبهره نقش، در نقص افزایش با که ایگونهبه

Meleis یفایا نقش، ییشناسا در مشکل نوع هر را نقش بهاما 

 فیتعر گرانید ای و فرد توسط نقش با مرتبط اهداف و نقش

 همکاران و Wu مطالعه جینتا با افتهی نیا. [36] است کرده

گونهبه یوربهره و نقش ابهام نیب رابطه. [37] دارد ییهمسو

 افراد در یوربهره کاهش باعث نقش ابهام شیافزا که است یا

 درست درک افراد آن یط که است یتیوضع نقش ابهام. شودیم

 مطالعه نیا در. [38] ندارند سازمان در خود نقش از یمیمستق و
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 کارکنان یوربهره بر یشغل رساست ریتاث                                                          

بهره با مسئوالن تیحما و همکاران تیحما یهاطهیرحیز نیب

 که معنابدین داشت؛ وجود معناداری و منفی رابطه ،یور

 شوند،نمی پشتیبانی همکاران و سرپرستان سوی از که کارگرانی

 از هستند، برخوردار کافی حمایت از که افرادی با مقایسه در

 در دیگر، سوی از. [29] باشندمی برخوردار کمتری بازدهی

 ارتباط زیرحیطه دو بین معناداری و منفی ارتباط حاضر پژوهش

 تقاضا میزان که هنگامی. داشت وجود وریبهره میزان با تقاضا و

 عدم و کارایی کاهش به منجر باشد، بیشتر افراد توانایی از

 .[2، 29] گرددمی وظایف درست انجام در شخص توانایی
 

 گیرینتیجه
 با یوربهره نیب یمنف و معنادار ارتباط وجود به توجه با

 تیحما همکاران، تیحما نقش، یهاطهیرحیز و یشغل استرس

 با آن معنادار ارتباط نیهمچن و ارتباط و تقاضا مسئوالن،

 زین و التیتحص زانیم و کار سابقه سن، یکیدموگراف یهایژگیو

 یشغل استرس بر اثرگذار یکیدموگراف یفاکتورها درنظرگرفتن با

 یوربهره زانیم به یابیدست جهت را ریز یهایاستراتژ توانیم

 . نمود هیتوص یشغل استرس زانیم کاهش و مطلوب

 و شغلی استرس بر اثرگذار عوامل سازیبهینه و شناسایی .1

  کیدموگراف یهایژگیو کنترل از پیش وریبهره

 مسئوالن، تیحما ارتباط، نقش،) یهااسیرمقیز کنترل .2

  یوربهره زانیم بر رگذاریتأث( تقاضا و همکاران تیحما

  افراد هایتوانایی و تخصص به توجه با مناسب شغل انتخاب .3

 کارمندان برای شغل هر وظایف دقیق شرح و ارائه .4

 

 تشکر و قدردانی
 پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی کمیته توسط حاضر پژوهش

 یتو حما یدهگرد ثبت 98s6 بهسان شماره با اهواز شاپورجندی

 یریتمد یپژوهشگران از همکار وسیلهبدین. است شده مالی

آن مجموعه  زحمتکشاز کارکنان  ینمحترم نفت و گاز و همچن

با پژوهشگران  یمانهصم یشکل بهپژوهش  ینانجام ا یکه در راستا

.نمایندمی یتشکر و قدردان نمودند، همکاری
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