
 

 1فراتحلیل رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی
 

 2زهرا طباطبایی جبلی

 3علی دالور

 4برجعلی احمد
 

 11/60/39تاریخ پذیرش:   52/1/39 تاریخ وصول:
 

 چکيده
 زای شغلیاسترس شرایط در هاانسان شدن برانگیخته وچگونگی شخصیت هایویژگی شناخت

تحقیقات  است. روانشناسی در مطرح مباحث جمله های روانی استرس شغلی ازهمچنین پیامد و

 ها ناآننتایج  اما گاهی بررسی کرده اند. رااسترس شغلی  رابطه متغیرهای شخصیتی با بسیاری

 تناقض حل برای دارنظام ازفنون ایفراتحلیلی، مجموعه پژوهش .هستند هماهنگ ومتناقض

 است. براین اساس پژوهش موضوعمختلف درباره یک  ازتحقیقات حاصل هایدرمورد یافته

 انجام شد. به شیوه فراتحلیل شغلی رابطه متغیرهای شخصیتی واسترس بررسی منظور به حاضر

های شهر تهران نسبت به دانشگاه های اطالعاتی داخلی و نیزپایگاه با استفاده از ابتدا

 هایسال انجام شده بینمطالعه  160نتایج های پژوهشی اقدام شد. نهایتاًآوری تمام گزارشجمع

 r اثرترکیبی شدند. شاخص اندازه ، تحلیلرا داشتند فراتحلیل به ورود مالک که 1939-1936

 به باتوجه بودکه 51/6 تصادفی اثرات مدل و در 59/6ثابت  اثرات مدل های شخصیتی درمتغیر

ورزی،  جرات یاثرمتغیرها جداگانه، اندازه بررسی در اما. اثر کمی است اندازه کوهن معیار

 عاطفه و آوریرویی، تاب زمان، سخت کمالگرایی، مدیریت شغلی، اضطراب، فرسودگی

 نمونه در انتشار تورش عدم از حاکی ،انتشار تورش بررسی هایروش نتایج. بود مثبت زیاد

 بیانگر که گرفت صورت هاکنندهتعدیل تحلیل مطالعات، در ناهمگنی به توجه با. بود فراتحلیل

                                                 
 ین مقاله بر گرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسئول می باشدا -1

  Zahra.tabaie@Gmail.com)نویسنده مسئول( یسنجش دانشگاه عالمه طبا طبائدانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 یطباطبائ عالمه دانشگاه استاد -3

 یدانشگاه عالمه طبا طبائ دانشیار -4
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نتایج . بود پژوهش و نوع گیرینمونه گیری، روشاندازه ابزار های نوع شغل،کنده تعدیل یرتاث

 تاکید خود از افراد وشناخت فرد خود بر که شخصیتی متغیرهای که کلی حاکی از آن است

 در بیشتری باید مطالعات بنابراین دارند. شغلی استرس کاهش در بیشتری تاثیرگذار نقش دارند

 شناسی و فردی صورتهای روشهای شغلی وتعدیل کنندهبا در نظر گرفتن متغیر زمینه این

 گیرد.

 

 .فراتحلیلشخصیتی،  متغیرهایاسترس شغلی،  واژگان کليدی:
 

 مقدمه

، برخی از این عوامل به شخصیت فرد بستگی تواند معلول عوامل متعددی باشداسترس شغلی می

 افراد شخصیتی الگوی نوع به توجه با های شدیدفشار که دهندمی نشان و شواهد مدارک. دارند

 خود کاهش و مثبت هایتقویت کاهش رفتاری، الگوهای شدن مختل باعث یا توانندمی

 تعیین در شخصیتی عوامل واقع در. کنند مصون مشکالت این برابر در را افراد و یا شوند آگاهی

 در هاآن تداوم در همچنین و زاتنش شرایط از ناشی فشارهای با افراد سازگاری چگونگی

 (1331 بیگدلی از نقل به 2002 همکاران و واتسون) گذارند. تاثیر زندگی

های شغلی واختالالت رفتاری و اند که بین تنشعالوه بر این نتایج مطالعات نشان داده

 (،2004) 1بارتام) افسردگی رابطه وجود دارد. روانشناختی مانند پرخاشگری، اضطراب و

 ( نشان دادند که تهاجم و1334همکاران ) به نقل از ثمری و 3(( هورن وکویئک2003) 2کلینم

مطالعه هارتانی  های وجود استرس است. درپرخاشگری جزء اولین و بارزترین نشانه

 کننده ایجاد عامل ترینعنوان، قوی به شغلی ( استرس1310به نقل از کثیر آبادی ) 4وکاواکامی

 شد. معرفی خصوص افسردگی به روانی ضایعات

                                                 
1. Bartram T, Joiner TA, Stanton P 

2. McLean J 

3. Horn&Quick 

4. Haratani& Kawakami 
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 و درک شدن و پیچیده سو یک از شغلی فشارهای افزایش با امروز زندگی در بنابراین

 و شخصیت هایویژگی شناخت تا شده موجب دیگر سوی از انسانی هایانگیزه و رفتارها

ی های روانی استرس شغلامدهمچنین پی زا واسترس شرایط در هاانسان شدن برانگیخته چگونگی

 باشند. روانشناسی در مطرح مباحث جمله از

بررسی  های زیادی صرف پژوهش و، نیرو و هزینهبراساس آنچه ذکرشد، هرساله وقت

ها هماهنگ نیستند و پژوهش اما نتایج این. شودهای شخصیتی و استرس شغلی میرابطه ویژگی

 رابطه این متغیرها در برخی مواقع ناهمخوان گزارش شده است.

، (1331) وهمکاران نژادعقیلی تحقیقات نتایج، در زمینه تیپ شخصیتی: نوان مثالبه ع

 رابطه از حاکی (1334) و همکاران ثمری و (1310) جعفرپور از نقل به(1331) احمدپور

وهمکاران  ثمری نتایج تحقیق. است شغلی استرس و A شخصیتی تیپ بین آماری معنادار

بینی ترین سهم را در پیشاساسی اضطراب، و Aی تیپ نشان داد که الگوی رفتار( 1334)

شترک استرس شغلی را درصد از واریانس م 42استرس شغلی دارند و این دو متغیر روی هم 

عدم رابطه بین تیپ شخصیتی ( 1310) پوروجعفر (1331) بیگدلی در تحقیقولی . کنندتبیین می

 جامعه و سن کارییافته به نقش سابقهها در تبیین این آن زارش شده است.استرس شغلی گ و

 .انداشاره کرده بررسی مورد

 (1331) اقدسی ،(1331) لواسانی وهمکاران در زمینه متغیر تعهد سازمانی، نتایج تحقیقات

استرس شغلی رابطه وجود  و سازمانی تعهدکه بین متغیر ( حاکی از آن است 1331) یعقوبی و

استرس شغلی  و سازمانی تعهدبین عدم رابطه  (1331) ارانهمک پرور وگلتحقیق  در ولیدارد. 

 و شغلی استرس نظری لحاظ ازکنند که بیان می و همکاران پرور گل. گزارش شده است

 این دلیل .روندمی شماره ب سازمانی تعهد برای کننده تهدید ،بالقوه عواملی نقش گرانباری

 آنها افراد، هیجانی و عاطفی منابع الفات با نقش گرانباری و شغلی استرس که است آن امر

. کنندمی توجه کم کارشان محل هایسازمان یا کارفرمایان قبال در تعهداتشان به نسبت را

. کنندمی مطرح های این تحقیقیافته ناهمسو بودن مورد در تبیین چند همکاران و پرورگل
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 چندان خود، شغلی ساستر و تعهد سطح گزارش است گروه نمونه در ممکن اینکه نخست

 مقابل در و شده گزارش متوسط حد از کمتر استرس سطح که چرا باشند، نداده پاسخ دقیق

 یا است نوع شغل و ممکن اینکه تبیین بعدی. شده گزارش متوسط سطح از باالتر تعهد سطح

 د کهکننهمکاران بیان می و پرور گل ثیر گذاشته باشد.أبر نتایج پژوهش ت گروه نمونه، جنسیت

 عنوان به است دیگر، الزم نمونه هایگروه با پژوهش تکرار مطرح شده قبل از هایتببین

 .نگریسته شوند احتمالی تبیینهای

ناقض در مورد بعضی دیگر از متغیرهای شخصیتی مانند هوش هیجانی، این نتایج مت

 شود.در گزارش تحقیقات مختلف دیده میرضایت شغلی، منبع کنترل و 

 سابقه شغل، نوع جنسیت، نقش به متناقض هاییافته این تبیین در محققان یشترب چهاگر

 این شناختی روش هایویژگی در تفاوت اما اند.کرده اشاره بررسی مورد جامعه سن و کاری

 شرایطی چنین . درسازدمی دشوار محققین برای را مطالعات این هایداده مقایسه هاپژوهش

 و شانس از ناشی مطالعات نتایج بین هایتفاوت آیا که است شوارد بسیار مطلب این تعیین

. دارد وجود مطالعات هایویژگی در که است نظری هایتفاوت دلیل به یا و است تصادف

 :شودهای زیر مطرح میسوال وضعیتی چنین در( 1331 هومن از نقل به 2002 همکاران و رادنر)

 تفاوت و تعارض آنها نتایج بین چرا کرد؟ اعتماد توانمی هاپژوهش این از یک کدام نتایج به

 متغیرهای وجود شده، انجام هایپژوهش نتایج تضاد یا و تفاوت علت آیا دارد؟ وجود

 تواندمی سؤال این باالخره و است؟ مانده پنهان پژوهشگران چشم از که است بوده گریمداخله

 چیست؟ شده، انجام هایپژوهش نتیجه مجموع، در که بشود مطرح

 فراتحلیل ترکیب نتایج روش هدف. است بحران این به فراتحلیل پاسخی انجام پژوهش

یاد  سؤاالت به پاسخ و علمی و دارنظام شیوه به خاص موضوع یک در شده انجام تحقیقات

 انجام هایپژوهش فزاینده و انبوه حجم وجود علت به حاضر عصر در که سؤاالتی. است شده

 محمدی )زاهدی، نماید جلب خود به را پژوهشگران ذهن علمی، حوزه هر در تواندمی شده

1334). 
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 برای هاآن ضعف نقاط شناخت و هاپژوهش این متناقض نتایج بررسی رو این از

 پژوهش انجام حقیقت میرسد. در ضروری نظر نتیجه، بهمکرر و بی تحقیقات انجام از جلوگیری

 شغلی، تشخیص استرس بر های شخصیتیویژگی اثر اندازه تعیین در حوزه این در فراتحلیل

 آن به گذشته هایپژوهش که تحقیقاتی حوزه همچنین و این رابطه کننده تعدیل متغیرهای

 .کندمی کمک اندنپرداخته

 در زمینههای انجام گرفته داخلی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فراتحلیلی پژوهش

شغلی و ایجاد ارتباط بین مطالعات و به دست آوردن یک استرس  های شخصیتی ورابطه متغیر

برای پاسخگویی به های آماری نیرومند نتیجه منسجم از میان نتایج پراکنده با استفاده از روش

 سواالت زیر است:

 قبلی چقدر است؟ هایپژوهش در رفته کار به های شخصیتیمتغیراندازه اثر ( میانگین 1

 هایپژوهش در استرس شغلیهای شخصیتی و رابطه متغیر در 1کنندهمتغیرهای تعدیل (2

 قبلی کدامند؟
 

 روش

 آوری، ترکیبجمع تعیین، جهت آماری تکنیک یک عنوان به فراتحلیل از پژوهش این در

 استفاده شغلی استرس و های شخصیتیمتغیر رابطه موضوع با پژوهشی هاییافته نمودن وخالصه

 روانی کار، فشار شغلی، فشار روانی، استرس فشار هایواژه کلید از استفاده . ابتدا باشده است

 هایمقاله تمام کشور، نشریات اطالعات هایبانک فراتحلیل در و های شخصیتیمتغیر ،ای حرفه

. شدند اند، گردآوریپرداخته ایران در شغلی استرس بررسی به نحوی به که شده منتشر

 به آنها پژوهشی گزارش که دکتری و ارشد رشناسیکا هاینامهپایان یافتن برای همچنین،

)دانشگاه عالمه  عالی های آموزشمؤسسه و هادانشگاه به اندنرسیده چاپ به مقاله صورت

طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه 

                                                 
1. Moderator variables 
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 مراجعه(نور تهران زاد کرج، دانشگاه پیامآه دانشگا زاد علوم تحقیقات،آدانشگاه  شهید بهشتی،

 انجام شده بودند، 1312تا  1313ی هانامه که در فاصله سالپایان مقاله و 233مجموع از  در شد.

 فراتحلیل در پژوهش هر کردن وارد برای مالک ورود به فراتحلیل را داشتند.مطالعه  101

 ند:شد گرفته نظر در زیر هایمالک

 .باشند شده انجام بصورت تجربی هاپژوهش -1

 .باشند شده انجام دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در هاپژوهش -2

 سنجی روان هایویژگی دارای و معتبر هایروش و ابزارها از استفاده با هاپژوهش -3

 .باشند شده انجام مطلوب

 .باشند ارائه شدهفراتحلیل  نیاز مورد آماری کاملگزارش با ها پژوهش -4

 این در مطالعات به مربوط اطالعات ، کاربرگ فراتحلیل تهیه وبرای گردآوری اطالعات

استاد راهنما  محتوای این کاربرگ با تکیه بر ادبیات پژوهشی ونظر شد. کدگذاری کاربرگ

افزار جامع فراتحلیل عملیات آماری فراتحلیل از ویرایش دوم نرم برای انجام تهیه شد.

فزار ااین نرم ( استفاده شد.دالور و گنجی مترجمان( 2001) 1روتشتین یگینز.تین. هجز. هبورنش)

ها را کنندهتحلیل تعدیل تحلیل حساسیت و، امکان محاسبه سوگیری انتشار، ناهمگنی مطالعات

 کند.فراهم می
 

ه انتخاب در این پژوهش ضریب همبستگی به عنوان برآورد کننده اندازه اثر در هر مطالع

ها در دو مدل ترکیبی متغیر اندازه اثر ،افزار وتحلیل حساسیتها به نرماز ورود دادهپس  شد.

آزمون  ،4انتشار از نمودار قیفی 3جهت بررسی سوگیریبعالوه  محاسبه گردید. 2ثابت وتصادفی

                                                 
1. M. hedges,lhiggins,j,&Rothstein,H 

2. Random effect model& Fixed effect model 

3. Publication bais 

4. Funnel plot 
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برای تحلیل  و 3برازش دوال و توئیدی اصالح و و 2ایمن از خطا N، آزمون 1رگرسیون ایگر

 Q آماره شدن معنادار به توجه با استفاده شده است.  2I و Qهای ازآزمون همگنی مطالعات

 ایمقوله هایکنندهتعدیل نقش بررسی جهت یکراهه واریانس تحلیل آزمون از کوکران

 روش ،گیریاندازه ابزار ،پژوهش نوع ،شغل جنسیت، نوع) شناسی وروش فردی متغیرهای

 .شد استفاده( گیرینمونه
 

 مطالعاتهای ویژگی

 نمونه از %11 مرد، نمونه از %22داشتند.  را فراتحلیل به ورود مالک که مطالعه 101 مجموع از

 مشاغل در هاپژوهش اکثر. اندکرده استفاده نمونه گروه عنوان به جنس هردو از %51 و زن

 بندیطبقه تصادفی گیرینمونه روش از هاپژوهش . بیشتربود شده انجام پزشکی اداری و

 استفاده شغلی استرس گیریاندازه ابزار از ایگسترده مطالعات، طیف این در. کردند استفاده

 نیمی از بیش و. گرفتند قرار استفاده مورد بیشتر رایس فیلیپ اسیپو، و هایپرسشنامه اما .بود شده

 .است نشده چاپ نهاآ از %34 و شده چاپ هاپژوهش از
 

 هایافته

 مدل در و 23/0 ثابت اثرات مدل در مطالعات ترکیبی اثر گین اندازه، میان1طبق نتایج جدول

 4معیار کوهن براساس معنادار هستند. 001/0 که در سطح .مدهآ بدست 0224 تصادفی اثرات

 ،1/0 برابرr  هایاثر، ارزش اندازه عملی معناداری تفسیر برای (1310به نقل از دالور  1133)

 اثر اندازه میانگین بنابراین .هستند زیاد کم، متوسط و اثر ازهاند میزان ترتیب به 5/0 و 3/0

 اندازه بررسی در اما. است کم مدل دو هر شخصیتی در متغیرهای برای آمده دسته ب ترکیبی

                                                 
1. Eggers regression 

2. (Fail-safe N) 

3. Duval&tweedie 

4. Cohen 
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شغلی،  اضطراب، فرسودگی متغیرهای که شودمی مشاهده جداگانه طور به متغیرها اثر

 ،زمان تمدیری ،ورزیمتغیرهای جرات و. دارند با استرس شغلیقوی  مثبت و رابطه کمالگرایی

 متغیرهای .دارند شغلی استرس با منفی قوی و رابطه مثبت عاطفه آوری،رویی، تابسخت

 و مثبت و متوسط رابطه منفی عاطفه و شناختی شغل، درماندگی به دلبستگی افسردگی،

 جانی، انگیزشهی تسلطی، هوش مدی، خودآکار شغل، خود نفس، کنترل متغیرهای، عزت

 متغیر به مربوط اثر اندازه بیشترین. دارند شغلی استرس با ومنفی متوسط رابطه پیشرفت

 .است بودن وجدان با متغیر به مربوط اثر اندازه کمترین و ورزیجرات
 

 شخصيتیاندازه اثر متغيرهای  .1جدول 

z 
 شاخص آماری

 متغیر

میانگین اندازه 

 اثر
 داریسطح معنا حد باال حد پایین

 A,B 22/0 01/0 35/0 001/0تیپ شخصیتی 1

 000/0 51/0 -34/0 41/0 افسردگی 2

 11/0 31/0 -22/0 42/0 دلبستگی به کار 3

 04/0 -003/0 -51/0 -31/0 انگیزش پیشرفت 4

 000/0 11/0 -42/0 53/0 عاطفه مثبت 5

 000/0 -23/0 -05/0 -33/0 عاطفه  منفی 1

 004/0 -11/0 -53/0 -34/0 عزت نفس 1

 000/0 12/0 51/0 11/0 اضطراب 3

 000/0 2/0 01/0 13/0 اختالالت روانشناختی 1

 1/0 11/0 -01/0 03/0 باور مذهبی 10

 1/0 13/0 -11/0 001/0 با وجدان بودن 11

 000/0 51/0 23/0 45/0 درماندگی شناختی 12

 000/0 31/0 12/0 25/0 استرس عمومی 13

 000/0 11/0 43/0 11/0 فرسودگی شغلی 14

 003/0 -13/0 -1/0 -41/0 هوش هیجانی 15

 21/0 11/0 -35/0 -12/0 هوش معنوی 11
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 000/0 -.41 31/0 -1/0 جرات ورزی 11

 000/0 42/0 11/0 31/0 کنترل ادراک 13

 3/0 11/0 -11/0 51/0 کمال گرایی 11

 000/0 23/0 -5/0 -.31 کنترل شغل 20

 11/0 23/0 -11/0 -21/0 مهارت ارتباطی 21

 33/0 21/0 -15/0 -23/0 منبع کنترل 22

 43/0 21/0 -41/0 -14/0 مدیریت استرس 23

 31/0 1/0 -21/0 22/0 مدیریت تعارض 24

 000/0 -31/0 -11/0 -11/0 مدیریت زمان 25

 004/0 23/0 -05/0 11/0 پرخاشگری 21

 1/0 12/0 -15/0 -02/0 رفتار شهروندی سازمانی 21

 005/0 -01/0 -35/0 -24/0 رضایت شغلی 23

 01/0 02/0 -41/0 -23/0 رضایت زناشویی 21

 3/0 1/0 -21/0 -11/0 سالمت روان 30

 01/0 -1/0 -11/0 -51/0 سخت رویی 31

 000/0 -51/0 -14/0 -11/0 تاب آوری 32

 42/0 12/0 -23/0 -03/0 تعهد سازمانی 33

 000/0 -21/0 -41/0 -34/0 خود کارامدی 34

 11/0 31/0 -4/0 -05/0 خالقیت 35

 000/0 -1/0 -34/0 -23/0 خود متمایزی 31

 000/0 -21/0 -1/0 -43/0 خود تسلطی 31

 نتیجه کل
 23/0 مدل اثرات ثابت

24/0 

21/0 

20/0 

21/0 

23/0 

000/0 

 مدل اثر تصادفی 000/0

 

آزمون  ،توئیدی و دوال برازش و ، اصالحقیفی نمودار از انتشار سوگیری بررسی منظور به

 .شد کالسیک استفاده خطای از ایمن N آزمون و ایگر رگرسیون
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را  آن به قیفی مطالعات بکار رفته در فراتحلیل ومطالعات اضافه شده نمودار ،1شکل

 3 باید شود،. همانطور که مشاهده میدهدتوئیدی نشان می و دووال براساس آزمون برازش

 صورت این در که شود متقارن نمودار تا شود قیفی اضافه نمودار تراس سمت به مطالعه

 به 24/0 از تصادفی اثرات مدل ودر 24/0 به 23/0 از ثابت اثرات مدل در اثر اندازه میانگین

 یابد.می افزایش 25/0

 
 هایشده)دایره اضافه مطالعات و خالی( تو های)دایره رفته کاره ب نمودار قيفی مطالعات .1 شکل

 .توپر(
 

انتظار داریم که مطالعات  ایگر، در صورت عدم وجود سوگیری، رگرسیون در روش

این امر باعث ایجاد خط رگرسیونی  استاندارد شده کوچک همراه ببینیم.کوچک را با اثرات 

 1/0ثابت رگرسیون برابر  . در پژوهش حاضربه صفر نزدیک استشود که عرض از مبدا آن می

 معنادار انحراف عدم ، این نتیجه حاکی ازاست 05/0معناداری آن بیشتر از  حمحاسبه شد که سط

 .است مطالعات در سوگیری عدم نتیجه در و رگرسیون خط از شده وریآگرد مطالعات

 طور به دارد وجود انتشار سوگیری که سوال این کالسیک به خطای از ایمن N آزمون

 چه باشد داشته وجود انتشار سوگیری که صورتی در کندمی بیان بلکه .دهدنمی پاسخ مستقیم
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 را فراتحلیل هاییافته تا شود اضافه تحلیل به است الزم صفر میانگین با افتاده جا مطالعات تعداد

 تحلیل به باید(  صفر اثر میانگین با) شده گم مطالعات 5515 ،حاضر پژوهش در. کند اثر بی

به عبارت . شود 5 از بیشتر آلفا و بینجامد آماری نادارنامع کلی اثر اندازه یک به تا شود افزوده

العه از دست رفته برای هر مشاهده، یک مطالعه اثر لغو شده مط 1/52باید به ازای هر  دیگر،

و سوگیری . است اعتماد قابل کلی اثر اندازه گفت توانمی تعداد بودن این باال به توجه با باشد.

 کند.انتشار نتایج را تهدید نمی

بین  Q نتایج آماره گروهی استفاده شد. بین Qبرای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون 

 رد مطالعات همگنی بر مبتنی صفر فرض بنابراین .بود معنادار 01/0 از کمتر احتمال با گروهی

درصد از تغییرات کلِ مطالعات به دلیل  1/35دهد که نشان می 2Iهمچنین شاخص  شود.می

 بنابراین .است کنندهتعدیل متغیرهای وجود ناهمگنی دالیل از یکی .باشدات میناهمگنی مطالع

 گیری، نوعنمونه روش ،پژوهش ابزار ،شغل جنسیت، نوع) شناسیروش و فردی متغیرهای اثر

ارائه شده  2ست آمده در جدول نتایج بد .شدند بررسی کننده تعدیل متغیر عنوان به( پژوهش

 است.
 

 شدهاندازه اثر محاسبه  های تعدیل کننده موثر برتغيرتحليل م .2دول ج

 شاخص آماری

 متغیر تعدیل کننده
 تعداد متغیر

میانگین 

 اندازه اثر

10% 
 Qآزمون

آزمون 

 حد باال حد پایین Zتفاوت

  جنسیت

21 

22 

11 

 

03/0- 

11/0- 

01/0- 

 

25/0- 

33/0- 

11/0- 

 

01/0 

04/0 

01/0 

55/0 31/2-* 

 مرد

 زن

 جنسهردو

 *-34/2 *51/10     نوع شغل

 آموزشی

 اداری

21 

42 

31/0- 

011/0 

11/0- 

42/0- 

22/0 

45/0 



 
 

019         
 19 پاییز، 91، شماره پنجم سال فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

P<0. 05  * P<0. 01 ,** 

 

 پزشکی

 نظامی

 صنعتی

40 

1 

13 

0213 

0221 

0254 

0215 

0211- 

0222 

0211 

0231 

0215 

 گیری ابزار اندازه

elliot 
Spielberger 

 steamerا

cooper 
Davis 
Harris 

Hellriegel&slocum 
Kyriacou&satclife 

HSE 
NSS 

philiprice 

 osiا

vanderdoef 

 

5 

4 

1 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

1 

13 

13 

1 

 

01/0- 

45/0 

05/0 

31/0- 

31/0- 

00/0- 

13/0- 

31/0- 

31/0 

1/0 

01/0- 

11/0- 

31/0- 

 

43/0- 

10/0- 

2/0 

51/0- 

51/0- 

24/0- 

43/0- 

5/0- 

01/0 

33/0- 

35/0- 

33/0- 

51/0- 

 

32/0 

21/0- 

31/0 

03/0 

01/0- 

24/0 

24/0 

1/0- 

55/0 

54/0 

24/0 

05/0- 

01/0- 

**02/31 41/4-** 

 روش نمونه گیری

 در دسترس

 شمارش کامل

 تصادفی

 تصادفی طبقه ای

 تصادفی منظم

 خوشه ای

 

11 

25 

30 

40 

1 

23 

 

001/0 

11/0 

01/0 

00/0 

01/0 

21/0- 

 

3/0- 

35/0- 

23/0- 

12/0- 

21/0- 

31/0- 

 

31/0 

02/0 

01/0 

14/0 

22/0 

14/0- 

11/11** 01/3-** 

 نوع پژوهش

 شدهنچاپ 

 چاپ شده

    41/12** 41/2* 

41 

11 

002/0 

21/0- 

01/0- 

41/0- 

01/0 

11/0- 
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پژوهش  گیری و نوعنمونه روش پژوهش، های نوع شغل، ابزار، متغیر2ایج جدول طبق نت

جنسیت اثر تعدیل  اما اند.داشته یرتاث شده محاسبه اثر اندازه بر کننده متغیرهای تعدیل عنوان به

 شغلی استرس و شخصیتی متغیرهای بین رابطه در وزنان مردان بین تفاوتی گی ندارد وکنند

 .است همسو 2001 1وهمکاران لین شنگ یو، یا لیف فراتحلیل با پژوهش این نتایج. ندارد وجود

 پزشکیربوط به مشاغل بیشترین اندازه اثر م دهد کهمده نشان میآهمچنین نتایج بدست 

تری دارند. رابطه قوی شغلی های شخصیتی با استرسمتغیر رسد در این مشاغل،به نظر می .است

کارکنان در دچار شدن آنان به با شخصیت  نوع شغل سازگاری قیقات مختلف،طبق نتایج تح

 ولی دارد وجود مشاغل تمام در شغلی استرس چه اگر کند.فشار عصبی نقشی مهم ایفا می

 بیشتری فراوانی و اهمیت موضوع این دارند کار و سر هاانسان سالمتی با که هاییدرحرفه

 در مداوم بطور دارند که حساسی حرفه ماهیت دلیل به پزشکان پرستاران و. کندمی پیدا

 برخورد پرستارانی به بیمارستانی هایبخش از دربرخی گاها. دقرار دار استرس معرض

 از پس اما اند بوده عالقمند و منظم، دلسوز افراد پرستاری شغل به ورود مهنگا که کنیممی

 از مایلند و کرده خستگی شغلی، احساس هایاسترس از انبوهی با مواجهه و کار سال چند

 محیط زایاسترس شرایط با تطابق در مشکل رسدمی نظر به .نمایند گیریکناره خود کار

، استرس با را آنها و گذاشته منفی این افراد تاثیر روانی و روحی سالمت بر تواندمی کار

 (1331 )ضیغمی افسردگی روبرو سازد و درماندگی

 نوع و گیرینمونه روش گیری،اندازه ابزار نوع که داد نشان تعدیل کننده متغیرهای تحلیل

، است. در مطالعات سازمانی موثر شخصیتی هایمتغیر و شغلی استرس بین رابطه در پژوهش

، طیف در این مطالعاتشغلی وجود ندارد به همین علت  باره تعریف دقیق استرساجماعی در

 اثر اندازه میانگین بیشترین است.گیری استرس شغلی استفاده شده ای از ابزار اندازهگسترده

در این  .است شده استفاده پرسشنامه اسپیلبرگر از هاآن در که است تحقیقاتی به مربوط

 ،رکا محیط مسئولیت ،گیریتصمیم ، مشارکت و)انجام وظیفه عمده یمولفه 3پرسشنامه 

                                                 
1. Lifa Yu, Yaw-Sheng Lin, Jew-Wu Chen, Hsiu-Hung Wang, and Chao-Hung Chiu 
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بررسی  شغلی استرس نمیزا تعیین جهت (پاداش و ءرتقارقابت، روابط، ا ،حمایت

نتیجه این  دهد.باره استرس کلی محیط کار ارائه میها، معیاری درآن که مجموع.شوندمی

 تریقوی رابطۀ لفهؤم 3این  از ناشی استرس با که متغیرهای شخصیتی دهدپژوهش نشان می

 .دارند

 ایخوشه گیرینمونه روش ،که داد نشان گیرینمونه روش کننده تعدیل متغیر تحلیل

 روش ازها آن در که است تحقیقاتی به مربوط اثر اندازه کمترین و اثر اندازه بیشترین

 را اثر اندازه بیشترین شده چاپ تتحقیقا همچنین .است شده استفاده گیری در دسترسنمونه

 .اندوردهآ بدست
 

 گيریبحث ونتيجه

. اندازه اثر ترکیبی گزارش شده است 1جدول  درفراتحلیل  نتایج تحلیل آماری که گونه همان

به نقل  (1133) طبق معیار کوهن مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی بر هر دو مطالعات در

 بین رابطه در دیگری عوامل که است آن از حاکی نتیجه ینا .است کم( 1310) از دالور

 مستقیم ، گاهاسترس بر شخصیتی هاینقش ویژگی .دخیلند شغلی استرس و شخصیتی متغیرهای

نتایج  شوند.استرس می بروز موجب ایواسطه عوامل بر اثرگذاری با گاه و واسطه است بی و

 استرس با بودن وجدان با ویژگی بین طهراب که داد نشان (1310همکاران ) تحقیق حسنی و

 با شخصیتی ویژگی با افراد عبارتی به. شودمی میانجیگری ادراکی کنترل طریق از شغلی

دهند. می نشان را کمتری شغلی استرسباال،  کنترل احساس شرایط در باال، بودن وجدان

 ،1شغلی ایمنی و متسال ملی موسسه های استرس شغلی مانند مدلدر بیشتر مدلعالوه بر این 

 توانندمی شخصیتی عوامل اما دارند، شغلی استرس ایجاد در اساسی و اولیه نقش کاری شرایط

فرد نسبت  مثبت دیدگاه الگو این طبق .کنند مداخله استرس اثر کاستن یا و بخشیدن شدت در

فرنچ  همچنین .کنند کمک استرس پر کاری شرایط اثرات کاهش به تواندبه خود وشغلش می

                                                 
1. National institute for occupational safety and health 
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عامل اصلی  (1311بابازاده ) ترجمه 2کنت جفری و فرانک .لندیاز نقل به (1132)همکاران  1و

 دانند ومعتقدند هر چه افرادبهداشت روانی در محیط کار را تناسب بین شخصیت وکار می

 .که مشکالت بهداشتی روانی روی دهدکمتر با کارشان تناسب داشته باشند بیشتر احتمال دارد 

شود که بیشترین اندازه اثر ها به طور جداگانه مشاهده میبررسی اندازه اثر متغیردر اما 

 با همراه که رفتار توان گفتمی نتیجه بدست آمده تبین در است. مربوط به متغیر جرات ورزی

 یرابطه د ورادمؤثری  نقش اجتماعی هایتعامل و فردی میان ارتباطات در ورزی جرأت

 احترامیبی هی دهند نشان ورزی جرأت عدم. دارد خودمختاری با ینیرومند و مستقیم

 علت همین به .است نفس عزت کاهش آن متعاقب و خویشتن نیازهای به شخص توجهیوبی

 رضایت و اجتماعی حمایت و بهتر فردی روابط کمتر، تعارضات از کاری محیط در افراد این

 اضطراب و ترسها کاهش به کمک ورزانه تجرأ هایپاسخ همچنین .برخورداند باالتری شغلی

 و اجتماعی سازگاری افراد در این نتیجه کند. درمی مثبت احساسات ابراز و افزایش اجتماعی

 به ،31111بروم مک) کنندمی عمل بهتر کندمی احاطه را آنها که ناخوشایندی شرایط بر غلبه

 .(1331اسدی از نقل

نتایج . دارد افسردگی با داریمعنی و منفی یطهوجود، راب ابراز مهارت، عالوه بر آن

 تأثیر پایدارترین و مهمترین که است آن از حاکی (1311) همکاران و نژادهرمزیهای یافته

 تواناییهای یدرباره فرد شناختی باورهای تحریف وجود، ابراز و ورزی جرأت مهارت فقدان

 مهارت از استفاده در ایبازدارنده املع خود، نوبه به که است افسردگی فرآیند آغاز و خود

 ت ورزیأمتغیر جر اندازه اثر زیاد (.1331یاسد) است. اجتماعی مهارتهای سایر وجود و ابراز

( به نقل 2000) 5امونز و (، آلبرتی1135) 4همکاران های ویلیامز ویافته با همسو پژوهش این در

                                                 
1. French 

2. Frankj.Landy &Jeffrym.Cont 

3. MC Broom 

4. Williamson, D.A., Gresham, F.M., & Jensen, B.J. 

5. Alberti & Emmons 
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 همکاران و رحیمی ،(1330)اران همک و نیسی ،(1311) نژاد،هرمزی (،1334از کریمی )

 است. (1335)

 رابطه منفی و سرسختیووری آتابهای ایج این پژوهش نشان داد که متغیرهمچنین نت

های انزلیچت و نتایج به دست آمده ازپژوهش . یافته این پژوهش باقوی با استرس شغلی دارند

 4و فریبرگ و همکاران (2001)3ماستن  (،2003 ) 2بیسلی و همکاران (، 2001) 1همکاران

استرس  بر سرسختی و آوریتاب مثبت ثیرأت زمینه پژوهشها در این همسویی دارد. ( 2001)

 نوع خودشناسی، ناپذیری، خستگی پذیری، انعطاف مانند آورتاب افراد ویژگیهای شغلی بر

د دارای اافر به همین علت .کنندمی کیدأمؤثر ت ایمقابله هایمهارت و تسلط حالت دوستی و

سالمت روانشناختی خود های ناگوار، در شرایط استرس و موقعیت سرسختی و تاب آوری باال،

از این  پذیرای حمایت اجتماعی هستند و نمایند و دارای سازگاری روانشناختی ورا حفظ می

طریق باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی از کاری که در آن مشغول هستند 

شغلی بر  فرسودگیآوری و سرسختی بر ( در زمینه تاثیر مثبت تاب1115) 5ولف شوند.می

خودگردانی و له، أمس توانمندی در حل آور مانند توان اجتماعی،های اساسی افراد تابویژگی

 همکاران و فریبرگ ،(2001کید دارد. ماتسن)أای روشن تاحساس هدفمندی و باور به آینده

مندی آنان در راستای تغییر وری افراد را عامل توانآ( تاب2001) رانهمکا و انزلیچتو (2001)

 هیجانی، مثبت پیامدهای با خود ترمیم نوعیهای ناگوار در جهت مثبت و پیشامد هایپیامد

های توان گفت که مولفهطور کلی میبه  دانند.می یادگیری برای امکانیو  شناختی عاطفی،

تر مانند راهبردهای مساله مدار راهبردهای سازگارانهی با به کارگیر آوریتاب وخودسرسختی 

                                                 
1. Inzlicht, M. , Aronson, J. , Good, C. , & McKay 

2. Beasley, M. , Thompson, T. , & Davidson, J 

3. Masten, A.S. 

4. Friborg, O Hjemdal, O. Rosenvinge, O.H. , Martinussen, M. , Aslaksen, M. , & Flaten, 

M.A 

5. Wolff, S 
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رضایتمندی از  موجب افزایش، در رویارویی با منبع استرس افرادهای وافزایش ادراک توانایی

 شوند. میکاهش استرس شغلی  و وری بیشتر سازمان و در نهایت سالمت روان افراد بهره شغل،

 و ملکوتی .مثبت اضطراب با استرس شغلی است رابطه قوی و نتایج این پژوهش حاکی از

طرفه دارند. از یک طرف  اضطراب رابطه دو کنند که استرس شغلی وبیان می( 1313)همکاران 

های هیجانی در حقیقت واکنشاسترس شغلی اثر مستقیمی بر پیدایش مشکالت روانی دارد. 

از طرفی وقتی فرد  و زاهای محیطی هستند.سپاسخی به انواع استرافسردگی،  مانند اضطراب و

، اعتماد به نفس خود تشویش دایم باشد همواره از وقوع احتمالی اشتباهی در کار در اضطراب و

، دهد ودر پی این احساس، دچار کاهش عملکردرا در انجام وظایف محوله از دست می

های اند که بین شیوهده. تحقیقات نشان داگرددمدی و افسردگی واسترس میآکارحساس ناا

های مقابله با استرس اضطراب رابطه وجود دارد. به همین دلیل آموزش شیوه مقابله با استرس و

نشان داد که  (1334) وهمکاران ممکن است در کاهش اضطراب موثر باشد. نتایج تحقیق ثمری

اضطراب  د وبینی وتبین استرس شغلی دارترین سهم را در پیشمتغیر اضطراب کلی اساسی

زاده های خلیلبینی عزت نفس دارد. این یافته با نتایج پژوهشمهمی در پیش آشکار نقش

 .باشدمی همسو( 1313)همکاران  (، ملکوتی و1334)

 و 1لیدبر است. ت زمانیریمتغیر مدی دارد اندازه اثر زیاد ومعنادارمتغیر بعدی که 

 هستندن مازبر ل کنتره قودارای نانی که کرکاند داد ننشا دیقخوتحقدر ( 1131) همکاران

، نظم و قتو فتالا از ییرجلوگ. این افراد به دلیل کنندمی تجربهرا ی شغلی کمترس سترا

مدیریت  ر وختیاا یضتفوو ماندهی زسا ،وری، برنامه ریزییرضرغی هارکاب از جتناا

این  یگرد یانیب به. مدی بیشتر ورفتارهای اجتنابی کمتری دارندآاحساس خودکار رتباطات،ا

 و نماز صختصاا و لویتاو سساابر نهاآ یبندطبقه ،ستههااخو و هازیاندن مشخصنمو افراد با

 میان تعارضات حتی وقوع و کنند.شرایط تنش زای کاری را کنترل می نهاآ به زنیا ردمو منابع

با  توان گفت که مهارت مدیریت زماناین میبنابر دهند.می کاهش را کار-خانواده

                                                 
1. Briddell &Macan 
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خانواده -زای شغلی مانند حجم کار زیاد، وتعارضات کاربندی کارها در شرایط استرسلویتوا

 شود.کاهش استرس شغلی می ، اعتماد به نفس ومنجر به کنترل شرایط و افزایش تعهد، نوآوری

 (،1333) جاویدی به نقل از (1114) 2تبر ،1(1110ینز)تکهای آپژوهشهای یافتهبا  این نتیجه

نشان این مطالعات  باشد.همسو می (1333) جاویدی و (1333)زاده، هاشمی( 1131)3یرل

 وجود دارد. شغلی سسترا و نماز مدیریت یهارفتار ینب یسبطه معکورا اند کهداده

فرسودگی شغلی در این پژوهش همسو با نتایج مطالعات  رابطه باالی استرس شغلی و

. نتایج این تحقیقات بود (1310)همکاران وخواه  تحج (،1330عبدی ) ،(1335) ستوده اصل

کار به خصوص در زمان  محیط زایاسترس شرایط با تطابق در مشکلحاکی از ان است که 

 حس با را آنها و گذاشته منفی ثیرأتافراد روانی  و روحی سالمت بر تواندطوالنی می

 به را شغلی فرسودگی علل نپژوهشگرا از برخی در نهایت افسردگی روبرو سازد. و درماندگی

همکارانش  و کنند. سامئلسونتقسیم می محیطی-سیستمی علل و روانی–درونی علل دسته دو

 کار محیط چه اندکه هرکرده گزارش (1310) همکاران و خواه،حجتبه نقل از  (1111)

 شود.می بیشتر شغلی فرسودگی تر باشد، احتمالمنفی

اجباری،  -های وسواسیدهد که افراد با شخصیتها نشان میهمچنین نتایج پژوهش

حتمال فرسودگی شغلی که بیشتر در معرض استرس شغلی هستند ا Aکمالگرا و تیپ شخصیت 

 با دهد افرادهای این فراتحلیل نشان میهمانطور که یافته (1311)  آبادی شفیع)  .بیشتری دارند

 و ناگوار شرایط مقابله با توانایی و نیستند نانه شک خود رفتارهای دارای تاب آوری باال

همسو با این نتایج پژوهش  .همین علت استرس شغلی کمتری دارنددارند به  را ناخوشایند

مترین وری یکی از مهآ( حاکی از این است که که ویژگی تاب2005) 4همکاران لتزرینگ و

 شرایط در ادافر که شودمی باعث آوریتاب اقع و ، درعلل کاهش فرسودگی شغلی است

                                                 
1. Atkins T. 

2. Burt C: 

3. Leary 

4 Letzring, T. D. , Block, J. , & Funder, D.C 
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 خود هایفیت ظر از های مقابله مناسبخطر با استفاده از روش عوامل وجود با و ار،دشو

دهند که عوامل ها نشان میهای این پژوهشیافته به اهداف خود استفاده کنند. یابیدست برای

فرسودگی یکسان هستند. بر این اساس برخی از صاحب نظران  ایجاد کننده استرس شغلی و

آرسون فرسودگی را از  در مقابل پینز و .دانندسترس شغلی را با فرسودگی شغلی یکسان میا

 (1311شفیع آبادی )) کنندعواقب مهم استرس قلمداد می

ه منفی و قوی با رابط -0251کمالگرای با اندازه اثر  نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر

 2مون و هریس استوبر،  ،(2001)1اوت و استوبری هایافته همسوبا یافتهاین  استرس شغلی دارد.

 است.( 2001) 4فراند و مارتیننت (2001) 3دیویس و ، هویتبیزر فلت، ،(2001)

به  مثبت کمالگرایی معتقدند (2001)همکاران فلت وو (2001) 5همکاران و سادرات

 را باال یارهایمع نیافتن تحقق از حاصل هایاش، نگرانیسازش یافته بهنجار هایویژگی دلیل

 ای کارآمد با استرس رامقابله راهبردهای به کارگیری برای را الزم انگیزش و دهدمی کاهش

 تنظیم واقعیت با را هایشآرمان ۀفاصل است قادر فرد ایمقابله سبک این در. دهدمی افزایش

 زایآسیب ۀچرخ در شدن گرفتار از را فرد واقعیت، با آرمان ۀفاصل تنظیم. کند

منفی،  کمالگرایی در که صورتی در دارد،می عاطفی واسترس باز و شناختی هایناهماهنگی

 نباید را شکستی یا اشتباه هیچ و یابند دست باال بسیار معیارهای به باید دارند اعتقاد افراد

 به توانندنمی همیشه چون اما دانند،می بودن موفق در را خود ارزشمندی نشانۀ هاآن بپذیرند،

 و شغلی کنترل احساس یابند، دست شغلی محیط در بینانه غیرواقع و باال بسیار معیارهای این

 خود مانند منفی کمالگرایی پیامدهای نتیجه، در و داده دست از را خود مدیآخودکار

 همکاران بشارت و کند.می بروز فرسودگی نهایت در و استرس درماندگی، سرزنشگری،

                                                 
1. Stoeber, J. , & Otto, K 

2. Stoeber, J. , Harris, R.  A. , & Moom, P.S 

3. Flett, G.  L. , Besser, A. , Hewitt, P.  L. , & Davis, R.A 

4. Martinent, G. , & Ferrand, C 

5. Suddarth, B.  H. , & Staney, R.  B 
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 وجود داریمعنی رابطۀ ایمقابله راهبردهای و کمالگرایی بین تنددریاف پژوهشی در (1312)

 ارزشیابی کند. در حقیقت خودمی تعیین را افراد ایمقابله راهبرد کمالگرایی، نوع و دارد

 برای تالش بازداری باعث سو یک از منفی کمالگرایی در ادراک شده ناتوانی و منفی

 و آسیب زا ایمقابله راهبردهای دیگر، سوی از و شودمی باال معیارهای و انتظارات تحقق

 کند.می فعال را سازش نایافته

( به نقل از 2001) همکاران و 2شری سیمون، و (2001) 1مانسل و شافران نتایج پژوهش

 مانند روانی هایآسیب و بین کمالگرایی دادند که نشان (1311) همکاران جعفری و

تحقیق  هایهمچنین یافته وجود دارد. رابطه دیفر بین مشکالت و اضطراب افسردگی،

گرای کمال با شغلی زایعوامل فشار همۀ ( حاکی از این است که1331) همکاران خیاطان و

 نیاز برخود، ) مبتنی گراییکمال با نقش مسؤولیت و نقش محدودۀ فقط. ندارند رابطه

 دارد. معنادار رابطه بودن( کامل برای شخص

 شخصیتی دیگری که در این پژوهش اندازه اثر باالی داشت. عاطفه مثبت، متغیر عاطفه

 و بودن فعال بودن،  قوی زدگی، هیجان احساس اندازه چه تا فرد که دهدمثبت نشان می

 احساس اندازه چه تا فرد که است آن کننده منعکس منفی عاطفه که حالی در دارد الهام

 ابعاد عوامل، از دسته دو کند. اینمی روان آزردگی و پذیری خشم، تحریک درماندگی،

 نتایج. دارند نوروزگرایی و گراییبرون ابعاد با نزدیکی ارتباط که کنندمی منعکس را عاطفی

 با خود شغلی تقاضای که دهدمی نشان (1331 گنجه ( به نقل از2001) 3تحقیق تسائوسیس

 کاراسک، کنترل -تقاضا یالگو طبق دارد، معنادار و مثبت رابطه مثبت عاطفه اثربخشی و

 شود. دربودن می موفق و اثربخشی شایستگی، احساس به منجر کنترل شغلی همراه با تقاضای

نتیجه . همچنین یابدمی افزایش نیز فرد سالمت نهایت در و افزایش فرد در مثبت عاطفه نتیجه

                                                 
1. Shafran R. Mansell W 

2. Simon B. Sherry 

3. Tsaousis etal  
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 عاطفه، ن است کهحاکی از آ (،1331گنجه به نقل از (2001) 1نارایانن و رائو سایمکز تحقیق

 پژوهش، این . نتایجاست سازمان به نسبت افراد نگرش تغییر در مهمی بسیار کننده بینیپیش

 و 4ونگ (، 2000) همکاران و 3(جونگ1111همکاران) و 2زف هایپژوهش هاییافته با

  باشدهمسو می (2004همکاران ) و 5، دیالنگ(2001)همکاران 

گیری کرد های این پژوهش فراتحلیلی نتیجهوان از یافتهتمی گردید، بیان آنچه براساس

گذار اد از خود تاکید دارند نقش تاثیرکه متغیرهای شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افر

به نقل از  (1111های پژوهش بندورا )طبق یافته بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند.

باور شخص به این رات مربوط به کارایی )ولفه انتظا( باور منفی در زمینه دو م1334مجیدیان )

 انتظارات مربوط به پیامدها که قادر به انجام عملیات مورد نیاز برای مقابله موثر است یا نه( و

( احتمال بروز استرس توان محیط را تغییر داد یا نهباور شخص به این که با کوشش مدیرانه می)

بعضی از موارد، نتیجه کنترل خود بسیار  در دهد. بندورا معتقد است کهشغلی را افزایش می

. نگرش مثبت یا منفی فرد به تواند در فرد ایجاد کندتر از نتایجی است که محیط خارج میقوی

اضطرابی که در  افسردگی وهایش بر میزان فشار روانی، ها وتواناییخود در مورد لیاقت

هم بر  چفرن محیط –مدل تناسب فرد .ستکند اثرگذار ا، فرد تجربه میهای تهدید آمیزموقعیت

گر دند که میزان استرس وارده بر کارهمکارانش معتق . فرنچ وشناخت افراد از خود تاکید دارد

 .های خود رابطه داردداشت او از تواناییبا نوع تفکر یا بر مستقیماً

 تیشخصی بعضی ازعوامل که داد نشان شغلی استرس هایمدل با راستا هم حاضر پژوهش

نقش مهمی  استرس شغلیدر تبیین و تعیین پراکندگی متغیر  و رابطه قوی با استرس شغلی دارند

بینی کننده به عنوان پیش شخصیتی متغیّرهای شود، نقشمی پیشنهاد خاطر همین . بهکنندایفا می

                                                 
1. Siomkos,G.J,Rao,S.S,& Narayanan.S. 

2. Zaph, D. , Dormann,C. , & Frese, M 
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 است این از حاکی پژوهش این نتایج همچنین شغلی بررسی شوند. استرسدر تحقیقات آینده 

 و شخصیتی متغیرهای رابطه در گذشته تحقیقات در های موجودها وناهمخوانیتناقض که

 گیری، ابزارنمونه شغل، روش نوع) شناسی روش و فردی متغیرهای تاثیر تحت شغلی استرس

نیز در استفاده  آتی و تحقیقات شود، درمی پیشنهاد نتیجه در هستند.( نوع پژوهش گیری واندازه

 و شغل نوع چون همچنین. شود توجه شده ذکر یکننده تعدیل هایمتغیر نقش به اهاز نتایج آن

 استرس گیریاندازه ابزار که شودمی پیشنهاد دارند کننده تعدیل نقش دو هر گیری،اندازه ابزاز

 متفاوت زااسترس عوامل مختلف مشاغل در چون شود ساخته مختلف مشاغل با متناسب شغلی

 به مربوط مطالعات از معدودی تعداد ،ایران در گرفته صورت متون بررسی طبق. هستند

 این به ضرورت پرداختن که شده نظامیان انجام و صنایع شاغلین بین در شغلی استرس

 گردد.می احساس موضوع

 

 فارسی نابعم
نقش هوش هیجانی کارمند بر استرس شغلی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی  .(6831سمانه ) ،اقدسی

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم .ان وزارت علومکارکن

 نابینا افراد در روانی فشار و افسردگی اضطراب،  ورزی،  جرأت مقایسه و بررسی. (6831) جوانشیر، اسدی

 .6833 مهر و شهریور 39 و 38 استثنای شماره تربیت و مجله تعلیم. بینا و

 مقابله هایسبک و کمالگرایی .(6811) صالحی، مریم عذرا، ودست، زبر ،نادعلی، حسین ،بشارت، محمدعلی
 .61- 1، 61شماره ایرانی،  شناسان روان فصلنامه. با تنیدگی

دالور و  مترجمان. افزار جامع فراتحلیلراهنما ویرایش دوم نرم .(6831) روتشتینبورنشتین. هجز. هیگینز. 

 .طباییانتشارات دانشگاه عالمه طبا (،گنجی

های فردی در دبیران تربیت زای شغلی وویژگیبررسی ارتباط بین عوامل استرس. (6833) ، حسینگدلیبی
 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطباییپایان. بدنی

استرس شغلی در  های شخصیتی ومطالعه روابط متقابل ویژگی. (6839فاز، احمد لعلی ) ثمری، علی اکبر،

 .13-63ص  11و 16ول بهداشت روانی شماره فصلنامه اص. محیط کار



 
 

 009                                                                      ...پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و  

 اضطراب، برتاب آوری، استرس با مقابله هایآموزش شیوه اثربخشی .(6831) پورعلی پشنگ، زارع،
، 61دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جهرم، دوره مجله . نخاعی ضایعه به مبتال بیماران استرس و افسردگی

 6836، پاییز 8شماره 

پایان . بررسی رابطه استرس شغلی وتیپ شخصیتی با اختالالت روانی در پرستاران. (6831، ربابه )جعفرپور

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی

 عاطفه شغلی،  استرس با شغلی کنترل شغلی،  تقاضاهای رابطه. (6831) عریضی، سامانی گنجه، جهانبخش

 پاییز دوم،  شماره دوم،  سال رفتاری و شناختی علوم هایپژوهش کارکنان مجله. منفی عاطفه و مثبت

 .6836زمستان  و

 فرسودگی با استرس با مقابله راهبردهای و کمالگرایی رابطۀ. موسوی آبادی،  فتح ،پاکدامن ،جعفری

 .696 -616 ، ص6836 زمستان و ، پاییز66شماره مجله رفتار حرکتی .فوتبال درورزشکاران

 کارشناسی نامه پایان. های مدیریت زمان بر کاهش استرس شغلیشی مهارتبخاثر .(6833، نفیسه )جاویدی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد

 با سازمانی سالمت و آوری تاب رابطه"(6831، مصطفی)، زکی یی، علی، علیخانیمحسنخواه،  حجت

 سال زمانی اس صنعتی انشناسیرو فصلنامه"کرمانشاه  شهر ابتدایی مقطع زن معلمین ر فرسودگی شغلی 

 1931 تابستان یازدهم،  شمارهم سو

مدیریت فصلنامه بهداشت، . کنترل ادراکی بر رضایت شغلی نقش با وجدان بودن و .(6831محمد ) حسنی،

 6831بهار  ،6شماره سال چهارم،  سالمت

 هایبآسی رابطۀ ساختاری الگوی .(6833نفیسی )، کامکار، غالمرضا، ، منوچهراحدی حسنخیاطان، فلور، 

 گرایی کمال ایواسطه نقش توجه به با روان سالمت و شغلی رضایت شغلی، فشار سازمانی با روانی

 ص ،6836 زمستان ،9 شمارۀ ،68روانشناسی کاربردی دوره مجله دانش وپژوهش در. معلمان در شغلی

31. 

اضطراب در  فسردگی واختالل ا های شغلی وبررسی ارتباط استرس. (6839) خلخالی ، یاوریان،زادهخلیل
 6839بهار ، 6، شماره 8دانشکده پرستاری ومامایی دوره  فصلنامه. پرستاران

 رشد انتشارات ،اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش وعملی نظری مبانی. (6831) علی دالور،

 آموزش تأثیر بررسی. (6831) کیومرث شلیده، و مهناز هنرمند، زادهمهرابی جمال، حقیقی، جعفر، رحیمی،
 سال پسر آموزان دانش در ورزی جرأت و اجتماعی اضطراب اجتماعی، هایمهارت بر ورزی جرأت
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-666 ص ،6 شماره ،اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله. متوسطه مقطع اول

619. 

 و ترکیب شیابیارز شناسایی سوی به راهی فراتحلیل،. (6839) ابوالفضل محمدی السادات، شمس زاهدی
 ،91 شماره تحول و بهبود مدیریت مطالعات فصلنامه. گذشته هایپژوهش تلخیص

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهای شاغل . (6831) ستوده اصل، نعمت،
: 83اره ، بهار، شم66نشگاه علوم پزشکی کردستاندوره مجله علمی دا. در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 .11-38صفحات 

 .انتشارات رشد .های انتخاب شغلنظریه مشاوره شغلی و راهنمایی و.(6836، عبداهلل )آبادیشفیع

 پرستاری پرسنل در شغلی فرسودگی و شغلی استرس ارتباط بررسی. (6831) همکاران و ضیغمی، شراره
 و پائیز ،1 شماره ،نوزدهم دوره نهمدا مامایی و پرستاری دانشکده علمی مجله. کرج البرز بیمارستان

  6831 زمستان

 و شخصیتی تیپ روانی، سالمت با شغلی استرس رابطه بررسی. دیزجی  محمدی، افکاری، نژاد،  عقیلی
 دانشکده پژوهشی مجله. بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی مأموران در زندگی زای استرس رویدادهای

 زمستان ،9شماره ،86 دوره بهشتی شهید درمانی داشتیبه خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 .81 تا 811 ص ،6831

، 1له علوم پزشکی شهید صادقی دوره مج. فرسودگی شغلی رابطه استرس شغلی و. (6831شهبازی ) عبدی،

 .18-13، ص 8ره شما

 کارشناسی هنامپایان. شغلی استرس کاهش بر گروهی شیوه به آموزی جرات اثربخشی. (6839) بتول کریمی،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد

 حسین شهنازی غالمرضا، زاده حسن اکبر، یراد شریف پریسا، کوکمری حسینی نیره، آبادی دولت کثیری

 بهداشت مرکز اداری پرسنل در کار از ناشی هایغیبت با شغلی استرس میزان ارتباط بررسی. (6833)
  6193 -6198 ص 6831 نامهویژه 1 شماره 1 دوره سالمت نظام تحقیقات مجله .اصفهان

گرانباری و خطرات  ی استرس،ی رابطهکنندهسازمانی تعدیل عدالت. (6833) گل پرور، واثقی، جوادیان،
 6831 ، زمستان9 دوم، شماره زنان سال شناسی جامعه فصلنامه. شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن

 .119ص 

( مترجم بابازاده، مسعود). سازمانی –صنعتی روانشناسی 16 قرن در کار .(6836) جفری کنت;فرانک. لندی

 .ساواالن انتشارات
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تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران استرس شغلی، معنویت،  .(6831) ارجمند، کیوانزاده، لواسانی
 .6831پاییز ، 1مجله روانشناسی معاصر شماره . شهر تهران

اضطراب در پرسنل بیمارستان علوم پزشکی  افسردگی و ابطه استرس شغلی ور. (6818) همکاران و ملکوتی
 .31-11رواندرمانی بالینی ص  فصلنامه روانشناسی و. دانشگاه زاهدان

پایانامه کارشناسی . سخت رویی با استرس شغلی مدی وهای خود کارآبررسی باور. (6839مجیدیان، فرزاد )

  ده روانشناسی وعلوم تربیتیارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشک

 اضطراب نفس، عزت وجود، ابراز بر ورزی جرأت آموزش تأثیر .(6831)ییالق، منیجه عبدالکاظم،نیسی، 
 و تربیتی علوم یمجله .اهواز شهرستان هایپسر دبیرستان آموزانروانی دانش بهداشت و اجتماعی

 .81-66 ص 6شماره  1اهواز دوره  چمران شهید دانشگاه روانشناسی

 .انتشارات سمت .راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی (.6831هومن، حیدرعلی. )

 متغیرهای چندگانه و ساده یرابطه .(6813) بهمن نجاریان و منیجه ییالق، معصومه، شهنی نژاد، هرمزی
 .هوازا چمران شهید دانشگاه دانشجویان وجود ابزار با کمال گرایی و اجتماعی اضطراب نفس، عزت
 .13-11ص  9شماره  8اهواز دوره  چمران شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم یمجله

 های داخلی واسترس شغلی در پرستاران بخش بررسی رابطه مدیریت زمان و .(6838، هایده )زادههاشمی
سال وانی ر بهداشت اصول فصلنامه. های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیجراحی بیمارستان

 .6831بهار و تابستان ، 81-13شماره هشتم، 

سازمانی در بین تعهد سه گانه ابعاد  بررسی رابطه بین استرس شغلی و. (6831یعقوبی، مریم وهمکاران)
 ،6شمارهسال هجدهم،  مجله نسیم دانش" های آموزشی دانشگاه علوم پژشکی اصفهانمدیران بیمارستان

 .6833بهار و تابستان 
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