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 چکیده

بینی سالمت  زا، در معرض استرس زیادی قرار دارند. در این راستا، این پژوهش با هدف پیشامدادگران اورژانس به دلیل رویارویی با حوادث آسیب :زمینه و هدف

 استرس شغلی انجام شد. کنترل کار و روانی بر مبنای نقش توام منبع

های، استرس شغلی، ای انتخاب شدند و پرسشنامهگیری خوشهنفر از امدادگران اورژانس شهر تهران با استفاده از روش نمونه 106در این مطالعه  روش بررسی:

 های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.های به دست آمده، با استفاده از آزموننمودند. دادهکنترل کار و سالمت روانی را تکمیل منبع

ثبت کنترل درونی با سالمت روانی می بین منبعی بین استرس شغلی و منبع کنترل بیرونی با سالمت روانی منفی و معنادار و رابطهبا توجه به نتایج، رابطه ها:یافته

نقش توانند در پیش بینی سالمت روانی کنترل بیرونی میتقاضا، همکاران، سرپرست و منبعهای و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس
 .داشته باشند

گران بیشتر مورد ها و پژوهششود، توسط سازمانسالمت روانی نقش مهمی دارند، بنابراین پیشنهاد می بینیکنترل کار و استرس شغلی، در پیشمنبع گیری:نتیجه

 توجه قرار گیرد.

 

 .امدادگران اورژانس کنترل کار، استرس شغلی،سالمت روانی، منبع ها:کلیدواژه

 مقدمه
های مهم زندگی استت  زندگی شغلی یکی از بخش

تواند در ایجاد استترس نقتش داشتته باشتد، از     که می
سوی دیگر عوامل استرس وابسته به شغل، بر سالمت 
جسم و روان تاثیر منفی دارد و عامل خطرسازی برای 

بنابراین عواملی که در ؛ سالمتی و عملکرد شغلی است
قش دارند، برای ن( Job stressکاهش استرس شغلی )
هتای وابستته بته استترس و     جلوگیری از رشد بیماری

 [.5-1افتتزایش ستتالمت افتتراد بستتیار مهتتم هستتتند  
توانتد بته   سالمت یک ساختار چند بعدی است که می

( و یتا بته عنتوان یتک فراینتد      Stateصورت حالتت ) 
(Process  مفهوم پردازی شود، با این وجود ستالمت )

شتود تتا بته    ک حالت تعریت  متی  بیشتر به صورت ی
صورت یک فراینتد. در ایتن راستتا، ستالمتی بوستیله      

)ماننتد،   از قبیل؛ نبود بیماری یتا امتراض   هاییویژگی
ستخت   بیماری، شرایط مزمن ونبود تنش و هیجان و 

)توانایی عملکرد بهینه  و ناتوانی(، حفظ عملکرد عادی
های پزشکی( و ارزیابی مثبت با نیاز به حداقل مراقبت

شتود  از سالمت در مواقع سنجش سالمت توصی  می
یکی از ابعاد سالمت است کته بته    سالمت روانی .[0 

عنتتوان فقتتدان بیمتتاری، همرنگتتی اجتمتتاعی، رفتتتار  
شتود  ازگارانه و شایستگی یا لیاقت در نظر گرفته میس
سالمت روانی حتالتی از بهزیستتی    . عالوه بر این،[7 

های خود آن افراد قادر به شناسایی توانایی دراست که 
از نظر  .های معمولی زندگی هستندو مقابله با استرس

کاری و شغلی، سالمت روانی به عنوان مثمر ثمر بودن 
و یا در ستازمان ختود ستودمند واقتع شتدن، تعریت        

 .[8شود  می

یابی به باالترین  ترین هدف هر سازمانی دستمهم
وری است. نیروی انسانی متاهر و کارآمتد    سطح بهره

باشتد  هتا متی  وری سازمانیکی از عوامل مهم در بهره
استرس به عنتوان  حقیقات متعدد نشان داده که [. ت0 
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توانتد بته   شناختی مهتم، متی  یک مفهوم و سازه روان
صورت منفی بر سالمت، بهزیستی روانتی و عملکترد   

[. همچنتین  16،3،11شغلی افتراد تتاثیر گتذار باشتد      
کنتد تتا از   استرس موقعیتی است که فرد را مجبور می
زیولتوژیکی و  عملکرد عادی خود و در نتیجه شرایط فی

استترس شتغلی نیتز    [. 1شناختی منحرف گتردد   روان
نوعی از استرس است که در محیط کار توستط افتراد   

گتردد و بتر اثتر عوامتل مختلفتی از قبیتل؛       تجربه می
شرایط و جو نامناسب محیط کاری، حجتم زیتاد کتار،    
ابهام و تعارض در نقش، ارتباط نامناسب با متدیران و  

و مزایتا و خووصتیات شتغل     همکاران، میزان حقتو  
[. معلوم شتده استت   15-12شود  مورد نظر ایجاد می
منفی بر روی سالمت افراد بتر   اتاسترس شغلی تاثیر

گذارد و منجر به سته دستته فشتار رفتتاری،     جای می
بترای مثتال،   [. 10گتردد   شناختی و جسمانی میروان
زای شغلی با نشانه ی بین عوامل استرس، رابطهکاوانو
نفتر از   1882ی جسمانی و روانشتناختی را در بتین   ها

، های ژاپن مورد بررستی قترار داد  پرستاران بیمارستان
نتایج نشان داد کته استترس شتغلی )شتامل عوامتل؛      

فردی ضتعی ، حجتم   شایستگی شغلی کم، روابط بین
زیاد کار از نظر کمتی و کیفتی و کنتترل کتاری کتم(      

انتی )اضتطراب،   ارتباط منفی و معناداری با سالمت رو
 .[17  افسردگی، تحریک پذیری( و جسمانی دارد

عالوه بر عوامل محیطی تاثیرگذار بر سالمت روانی، 
های شخویتی افراد بتر  معلوم گردیده است که ویژگی

در گتتذارد. روی ستتالمت ادراک شتتده آنهتتا تتتاثیر متتی
هتای مربتوط بته استترس     های اخیر در پتژوهش سال

ی عقایتد  نسبت به نقش بتالقوه ی شغلی توجه فزاینده
کنتترل،   [. منبع18کنترل عمومی به وجود آمده است  

هتا و نتتایج موجتود در    به نگرش فرد به اینکه پتاداش 
کنترل درونتی( یتا توستط    زندگی توسط خودش )منبع

شتود،  کنترل بیرونی( تعیین متی های بیرونی )منبعنیرو
 Work locusکنترل کتار ) [. منبع26-18اشاره دارد  

of controlهای عمتومی کنتترل نستبت بته     ( با باور
. تحقیقات مختل  [23-21محیط کار در ارتباط است  

کنتترل کتار بتا برختی از     اند که بتین منبتع  نشان داده

های نگرشی از قبیل رضتایت شتغلی و ستالمت    پیامد
برای مثتال، معلتوم    [.25-23رابطه وجود دارد   روانی

هتای  کنترل درونی آرزومنبع افراد دارایشده است که 
هتای زنتدگی بهتتر جتواب     باالیی دارنتد، بته چتالش   

های سالمتی خیلی حساس هستند و دهند، به پیاممی
اشتیا  زیادی به بهبودی سالمت جسمانی خود دارنتد  

های جسمانی دارنتد و  )نگرش مثبتی نسبت به فعالیت
کنند(. همچنین به احتمال بیشتری سیگار مورف نمی

ع کنترل درونی با سطوح پایین پریشانی هیجانی و منب
استرس شغلی، غیبت از کار و تغییرات خلت  و ختوی   

افتراد دارای  [. از ستوی دیگتر،   20  کمتر همراه استت 
کنترل بیرونی سالمت جسمانی و روانی ضعیفی از منبع

و در محیط شغلی استرس شتغلی   دهندخود نشان می
برای مثال، در یک  .[25،27کنند  زیادی را ادراک می

کنترل کار را با ، رابطه منبعماهونن و تاکلسونتحقی  
نفتر از   281سالمت عمومی و رضایت شغلی در میان 

کارکنان مخابرات مورد بررسی قرار دادند. نتتایج ایتن   
کنترل بیرونی هم در میتان  پژوهش نشان داد که منبع

کننتده مهمتی   مردان و هم در میان زنان پتیش بینتی  
و به صورت منفی  استای رضایت شغلی و سالمت بر

 نتتایج [. 2با رضایت شغلی و سالمت افراد رابطه دارد  
یک فراتحلیل گسترده نشان داد، بته وتور کلتی بتین     
ادراک کنترل کار و فشارهای کاری )رضتایت شتغلی،   

و پریشتتانی هیجتتانی( رابطتته وجتتود دارد.  نشتتانه هتتا
رابطته دارد و   همچنین، منبع کنترل کار بتا بهزیستتی  

افرادی که دارای منبع کنترل کار درونتی هستتند بته    
وور کلی بهزیستی بهتری را نسبت به ارفتاد بتا منبتع    
منترل بیرونی گزارش می کنند. عالوه بر ایتن، نقتش   
 -منبع کنترل کار به عنوان تعدیل کننده رابطه استرس

 (.22،24فشار نیز در مشاغل گوناگون تائید شده است )
شغلی که افراد در آن مشغول به کار هستند، در نوع 

میزان فشار روانی تجربه شده توستط آنهتا نقتش دارد    
[. بتتترای مثتتتال، معلتتتوم شتتتده استتتت ادراک   28 

زاهای شغلی، در میان جمعیت مشاغل فوریتی استرس
و اورژانسی در مقایسه با مشاغل غیتر فتوریتی بیشتتر    

افستران  های پژوهشتی در متورد   [. یافته20،36 است 
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نشتتانان، پزشتتکان و پرستتتاران پلتتیس جنتتایی، آتتتش
دهد که در چنین مشاغلی های اوژانس نشان میبخش

افراد بته دلیتل رویتارویی بتا حتوادث پتر مختاوره و        
های دردناک از قبیل فوت بیماران و جدال آنان صحنه

های وتوالنی روزانته و شتبانه، احیتا      با مرگ، شیفت
هتای شتدید و   ون ریتزی قلبی، مرگ بیماران و یتا خت  

ای در تالش جدی برای نجات آنان، به وتور فزاینتده  
هتای روانتی و بتروز اختالالتتی از قبیتل      معرض فشار

فردی و تغییرات سریع جسمی افسردگی، مشکالت بین
های قلبی و عروقتی، زختم   و هیجانی از قبیل بیماری

فتتردی، معتتده و افتتزایش حساستتیت در روابتتط بتتین  
[. 36،31  ب و افسردگی قرار دارندپرخاشگری، اضطرا

با توجه به اینکه بخش اورژانس نیز یکتی از مشتاغل   
باشتد و عملکترد و شتغل آنتان رابطته      پراسترس متی 

تنگاتنگی با سالمت و جان افتراد دیگتر جامعته دارد،    
شناخت عوامتل شخوتیتی و محیطتی تاثیرگتذار بتر      
ی سالمت روانی امدادگران اورژانتس از جایگتاه ویتژه   

خوردار است. از ایتن رو، پتژوهش حاضتر بتا هتدف      بر
کنتترل کتار در   شناخت نقش استترس شتغلی و منبتع   

سالمت روانی امدادگران اورژانس شهر تهتران انجتام   
 شد.
 

 روش بررسی
و بتر  پژوهش حاضر از لحاظ هتدف بنیتادی استت    

های همبستتگی  ها به ورحاساس نحوه گردآوری داده

تعل  دارد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام امدادگران 
مرد بخش اورژانتس بتا متدرک تحوتیلی کتاردانی و      

های فوریتت پزشتکی اورژانتس    باالتر شاغل در پایگاه
ی پتژوهش  نمونته  .بودنتد  1306شهر تهران در ستال  

بتا استتفاده از    ودنتد کته  نفر از امدادگران ب 106شامل 
انتختاب  ای ای چنتد مرحلته  گیری خوشته روش نمونه

نواحی اورژانتس تهتران کته     ابتدا شدند. به این منظور
از هر ناحیه  باشد انتخاب و سپسشامل چهار ناحیه می

منطقه به صورت  7یا  0با توجه به افراد شاغل در آن 
توادفی انتخاب شدند که جزییتات مربتوط بته آن در    

 آورده شده است. 1دول ج
 حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمتول کتوکران  

محاسبه گردید، بر ایتن استاس حجتم     )در باکس باال(
نفر بدست آمد که با در نظر گترفتن تعتداد    133نمونه 

نفر بته عنتوان    106های قبلی تعداد نمونه در پژوهش
پس از اختذ   ی این پژوهش در نظر گرفته شدند.نمونه
های الزم برای اجرای پتژوهش از ستوی مرکتز    جوزم

های مورد نظر چاپ و اورژانس شهر تهران، پرسشنامه
به صورت یک مجموعه چهتار برگتی تهیته گردیتد و     

دهندگان از حفظ اوالعتات آنهتا،   برای اومینان پاسخ
های مخووص قترار داده  ها در داخل پاکتپرسشنامه

هتای اورژانتس   پایگتاه شد. در مرحله بعد با مراجعه به 
هتای حتاوی   مورد نظر در سطح شتهر تهتران، پاکتت   

ی مورد نظر قرار گرفت و با پرسشنامه در اختیار نمونه
هماهنگی قبلتی بتا پاستخ دهنتدگان، در شتیفت بعتد       

 نواحی و مناو  اورژانس شهر تهران و تعداد نمونه انتخاب شده -1جدول 

 تعداد افراد انتخاب شده مناو  انتخاب شدهتعداد  تعداد مناو  ناحیه تعداد جمعیت ناحیه

 44 7 34 206 غرب
 42 0 31 282 شمال
 38 0 36 274 جنوب
 30 0 20 276 شر 
 106 25 124 1110 جمع کل

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑡2 × 𝑠2

𝑁 × 𝑑2 + 𝑡2 × 𝑠2
=

1116 × (1.96)2 × (0.5)2

1116 × (0.08)2 + (1.96)2 × (0.5)2
= 132.28 ≅ 133 
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ها جمع آوری شد )الزم بته ککتر استت کته     پرسشنامه
پژوهشگر توضیحاتی را در متورد اهتداف تحقیت  بته     

داد و افراد در همکاری یتا عتدم    صورت حضوری ارائه
در ایتن   همکاری در پژوهش حت  انتختاب داشتتند(.   

هتای؛  هتا از پرسشتنامه  پژوهش بترای گتردآوری داده  
استرس شتغلی، منبتع کنتترل کتار و ستالمت روانتی       

 گیرد.استفاده شد که در ادامه مورد بررسی قرار می
نامته  این پرستش  :نامه استرس شغلیپرسش

( ستاخته شتده   Martinssuenون )که توسط مارتینست 
مقیتتاس؛ تقاضتتا،  ختترده 7ستتوال و  35استتت، شتتامل 

کنترل، حمایت مسؤولین، حمایتت همکتاران، ارتبتاط،    
دهتی بته ستواالت    نمتره  [.32نقش و تغییرات استت   

و بقیته   1 تتا  5 هایتقاضا و ارتباط به ترتیب با شماره
 باشند. میانگین نمرات ستئواالت می 5تا  1سواالت از 

هر عامل بیانگر مقدار اندازه گیتری شتده هتر ستوال     
که در  باشدمی 5تا  1باشد که دارای دامنه تغییرات می
باشتد.  حالت نامطلوب آن متی  5حالت مطلوب و  1آن 

در صورتی که سئوالی پاسخ داده نشود باید آن خانه را 
با میانگین کلیه پاسخ دهندگان تکمیل نمتود. نمترات   

نامه نشان دهنده سالمت و ایمنتی  باال در این پرسش
دهنتده  بیشتر از نظتر استترس و نمترات کمتتر نشتان     

[. در 32باشتتد  شتتوندگان متتیاستتترس بیشتتتر آزمتتون
تحقی  گنجی و فراهانی، میزان آلفای کرونباخ خترده  

حمایتت مستئولین،    های تقاضا، ارتباط، کنترل،مقیاس
، 71/6نقتش و تغییترات بته ترتیتب     حمایت همکاران،

بدست آمتد   56/6و  73/6، 76/6، 72/6، 54/6، 03/6
[. در پژوهش حاضر نیتز از روش آلفتای کرونبتاخ    33 

کته میتزان    برای برآورد پایایی پرسشنامه استفاده شتد 
های نقش، کنتترل، تقاضتا،   آلفای کرونباخ برای مؤلفه

یترات بته ترتیتب    یارتباط، همکتاران، سرپرستتان و تغ  
بتتته  72/6و  00/6، 70/6، 75/6، 70/6، 74/6، 84/6

دست آمد. همچنین میزان آلفای کرونباخ کل مقیتاس  
 بدست آمد. 06/6استرس شغلی 

نامته  این پرسش نامه منبع کنترل کار:پرسش 
 10تهیه شد، دارای  1088که توسط اسپکتور در سال 

سوال است و مقدار آلفای کرونباخ آن بتر روی شتش   

گرفتت، بتین   نفتر را در بتر    1105نمونه، که مجموعا 
های اول تا به دست آمده است. پرسش 85/6تا  75/6

کنترل درونی )کنترل افراد بتر  نامه، منبعهشتم پرسش
های نهم تتا شتانزدهم،   ها( و پرسشاعمال و مهار آن

کنتتترل بیرونتتی )شتتانس و عوامتتل ختتارجی( را  منبتتع
ای و از درجته  7ها در ویت  لیکترت   سنجد. پاسخمی
انتد.  وراحی شده "شدیدا موافقم" تا "شدیدا مخالفم"

های اول تا هشتتم کته منبتع کنتترل درونتی را      سوال
سنجد، به صورت مستقیم یعنی از صتفر تتا شتش    می
شوند و از سوال نهم تا آختر کته منبتع    گذاری مینمره

ستتنجد، بتته صتتورت معکتتوس کنتتترل بیرونتتی را متتی
پور و همکتاران،  شوند. در تحقی  زندیگذاری مینمره
بدست آمتد   88/6ان آلفای کرونباخ برای این ابزار میز
در پژوهش حاضر نیتز از روش آلفتای کرونبتاخ    [. 23 

هتای  برای برآورد پایایی کل مقیاس و خترده مقیتاس  
کته میتزان    کنترل درونی و بیرونی استتفاده شتد  منبع

کنترل درونتی و بیرونتی بته    آلفای کرونباخ برای منبع
بدست  07/6ل مقیاس برای ک و 85/6و  71/6ترتیب 
 آمد.

نامته  ایتن پرستش   نامه سالمت روانی:پرسش
ستاخته شتد و از جملته    ( Goldbergتوسط گلدبرگ )
ترین ابزارهای سنجش سالمت است کته  شناخته شده

ستتوالی در  06و  36، 28، 12هتتای بتته صتتورت فتترم
سوالی آن  28باشد. در این پژوهش از فرم دسترس می

آن از بتر روی یتک ویت     استفاده شد. نمره گتذاری  
ی کمتتر گویتای   نمتره  استت،  3تا  6ای از چهار درجه

تر ی بیشتر گویای سالمت پایینسالمت باالتر و نمره
ای این پرسشنامه را در یک ماده 28است. جورج، فرم 

نفری در نیجریه مورد هنجاریتابی قترار داد    277گروه 
بته دستت آمتد     85/6و روایی آن  82/6که پایایی آن 

نامه از در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسش [.28 
روش همسانی درونی استفاده گردید که ضریب آلفای 

 بود. 02/6کرونباخ آن 
های حاصل از پژوهش با استفاده از نترم افتزار   داده 

SPSS-16 های آمتاری ضتریب همبستتگی    و آزمون
پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیته و  
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 قرار گرفت. تحلیل

 

 هایافته
میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی ابعاد 
استرس شغلی و منبع کنترل کار با ستالمت روانتی در   

نتایج همبستگی نشتان داد   آورده شده است. 2جدول 
کتته بتتین استتترس شتتغلی و ستتالمت روانتتی رابطتته  

کته در ستطح    ( وجتود دارد -55/6همبستگی منفتی ) 
باشتتد. ضتتریب همبستتتگی بتتین  معنتتادار متتی 61/6
کنترل درونی و بیرونی با سالمت روانی به ترتیب منبع
معنتادار   61/6کته در ستطح    باشدمی -40/6و  20/6
 باشد.می

برای بررسی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار 
در پیش بینی سالمت روانی از روش تحلیل رگرسیون 

آورده  2گام به گام استفاده شد کته نتتایج در جتدول    
شده است. نتایج تحلیتل رگرستیون گتام بته گتام در      

بتین  متغیتر پتیش   0دهد که از بین نشان می 3جدول 

کنترل کار(، نبع)هفت متغیراسترس شغلی و دو متغیر م
کنتترل  هتای تقاضتا، همکتاران، منبتع    به ترتیب متغیر

بیرونتتی و سرپرستتت وارد معادلتته رگرستتیون شتتدند و 
کنندگی داشتند. همچنان که در جدول بینیقدرت پیش

درصتتد از  48آمتتده استتت متغیرهتتای پتتیش بتتین   2
هتای  متغیتر  انتد. واریانس متغیر مالک را تبیین کترده 

بیرونتی و سرپرستتان بته عنتوان      کنتترل تقاضا، منبتع 
های منفی معنادار و متغیر همکاران به کنندهبینیپیش

بینی کننده مثبتت معنتادار بترای ستالمت     عنوان پیش
 روانی هستند.

 
 گیرینتیجهو  بحث

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش استرس شغلی 
کنترل کار در سالمت روانی امدادگران اورژانس و منبع

جام شد، در ادامه نتایج به دست آمده بتا  شهر تهران ان
ی پژوهشی مورد بحث توجه به مبانی نظری و پیشینه

 گیرد.و بررسی قرار می

 (=106n)بین با  سالمت روانی میانگین و انحراف استاندارد استرس شغلی، منبع کنترل کار و سالمت روانی  و ضرایب همبستگی متغیرهای پیش -1جدول 

 سالمت روانی انحراف استاندارد میانگین هامولفه ابعاد

 
 
 

 استرس  شغلی

 نقش

 کنترل

 تقاضا

 ارتباط

 همکاران

 سرپرست

 تغییرات

53/26 

87/17 

81/23 

63/15 

05/14 

04/10 

20/0 

01/3± 

51/4± 

51/5± 

31/3± 

8/2± 

45/3± 

58/2± 

**31/6- 
**28/6- 
**55/6- 
**44/6- 
**31/6- 
**30/6- 
**20/6- 

 منبع کنترل کار
 درونی کنترل منبع

 بیرونی کنترل منبع
20 

7/27 
31/0± 

80/7± 

**20/6 
**40/6- 

  ±88/11 33/18 سالمت روانی سالمت
*=P<0/05, **=P<0/01 

 
 کنترل کارهای استرس شغلی و منبعبینی سالمت روانی توسط مولفهپیش -2جدول 

F 2R R t Beta B SE متغیر مالک متغیرهای پیش بین 

  تقاضا 15/6 -28/1 55/6 -77/5**   
 روانی سالمت همکاران 21/6 63/1 31/6 50/3** 76/6 40/6 24/30*

  منبع کنترل بیرونی 16/6 -41/6 -27/6 -05/3**
  سرپرستان 21/6 -05/6 -10/6 -06/3**

*=P<0/01, **=P<0/001 
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 انو همکاری محمد اصغریعل 20

های پژوهش نشان داد که تمام ابعتاد استترس   یافته
شغلی و منبع کنترل بیرونی بتر ستالمت روانتی تتاثیر     
منفی و منبع کنترل درونی بتر ستالمت روانتی تتاثیر     

نگ بتا ایتن یافتته موجینتوال و     ههما گذارد.مثبت می
همکاران، در تحقیقی نشان دادنتد، پزشتکانی کته بتا     
تقاضای کاری باال مواجه هستند ولی از میزان کنتترل  
بتتاالیی برخوردارنتتد نستتبت بتته کستتانی کتته ترکیتتب 
نامناسبی از تقاضای کاری بتاال و کنتترل کتاری کتم     

 [.16 بردند داشتند، کمتر از پیامدهای سالمتی رنج می
همچنین بتر استاس نظریته کنتترل، افترادی کته در       
معرض حجم زیاد کار و میزان کنترل پتایین بتر روی   
این حجم زیاد کار قرار دارند، نسبت به افرادی کته در  

ها را ندارند مشغول بته کتار   هایی که این ویژگیشغل
 -هتای قلبتی  هستند، بیشتر در معرض خطتر بیمتاری  

یز مورف زیاد سیگار قترار  عروقی، فشار خون باال و ن
 [.34  دارند

های تحلیل رگرسیون نشتان داد  عالوه بر این، یافته
-بینی کنندههای همکاران و سرپرست، پیشکه متغیر

های مهمی برای سالمت روانتی هستتند. بتر استاس     
های انجام شده، حمایت اجتمتاعی در محتیط   پژوهش

حمایتت  گتذارد.  کار بر میزان بهزیستی افراد تاثیر متی 
تواند به عنوان یک سپر دفتاعی در برابتر   اجتماعی می

استرس عمل کند و افرادی کته از حمایتت اجتمتاعی    
مناسبی در محیط کار از سوی همکاران و سرپرستتان  
برخوردارند، استرس و فرسودگی هیجتانی کمتتری را   
نسبت به افرادی که از حمایت اجتمتاعی نامناستبی از   

-برخوردارند، تجربه متی سوی همکاران و سرپرستان 

ها، نتایج مطالعته  [. هماهنگ با این یافته16،35 کنند 
نشتتان داد، کارکنتتانی کتته دارای و همکتتاران  فوجینتتو

روابط کاری خوبی با همکاران خود هستند، نسبت بته  
فردی ضتعیفی هستتند، از   کسانی که دارای روابط بین

، [. بنتابراین 10 سالمت روانی بهتری برخوردار هستند 
کارکنانی که تعامل پرتنشی با همکاران و سرپرستتان  
دارند، خل  و خوی منفی زیادی را در وول روز تجربه 

[. در این راستتا، حمایتت سرپرستتان بته     16 کنند می
عنوان یک ارتباط متوثر، عامتل مهمتی در بهزیستتی     

کارکنان است و حمایت پایین سرپرستتان بتا افتزایش    
افستردگی رابطته دارد.   سطح استرس و عالئمی مانند 

همچنین سبک مدیریتی تهدید کننده یک عامل مهم 
در ستتالمت کارکنتتان استتت و بتتا بیمتتاری و ستتالمت 

کردن استرس، عالئم کارکنان از جمله؛ عالئم جسمانی
ی، اضطراب و استرس و نارضتایتی  اسکلتی و ماهیچه

 [.37،30 شغلی رابطه نزدیک دارد 
کننتدگی داشتت،   بینی عامل دیگری که قدرت پیش

منبع کنترل کار بیرونی بود. نتایج مطالعات نشان داده 
که رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنترل بیرونتی و  
افسردگی، اضطراب، جسمانی کتردن، فوبیتا، تفکترات    

عملتتی وجتتود دارد   -پارانویتتایی و وستتواس فکتتری 
کنترل ها، افراد دارای منبع[. بر اساس پژوهش30،38 

شتتتر در معتترض خطتتر مربتتوط بتته تجربتته بیرونتتی بی
ها و سالمت روانی قرار دارند و از سودمندی و بیماری
زیرا افراد دارای ؛ [21،22 وری ضعیفی برخوردارند بهره
کنترل بیرونی ممکن استت میتزان توانتایی ختود     منبع

ها(، مخووصأ مدیریت موقعیت)برای عملکرد مناسب 
ایند درونتی را  در مواقع روبرو شتدن بتا وقتایع ناخوشت    

کمتر در نظر بگیرند. چنین انحراف شناختی به عنتوان  
شتود و  یک عامل باعث تحلیل رفتن توانایی افراد می

در مباحث آسیب شناسی روانی تاثیر منفی این ویژگی 
مورد تأیید قرار گرفته استت  ها قبل از مدتشخویتی 

 38.] 
تتوان گفتت کته    به عنوان نتیجه گیری نهتایی متی  

شتناختی و  شغلی با پیامتدهای رفتتاری، روان  استرس 
جسمانی زیادی همراه است و معلتوم شتده استت کته     

سردرد، فشتار ختون بتاال، کتاهش     هایی از قبیل نشانه
تمرکتتز، اختتتالالت ختتواب، اضتتطراب، افستتردگی،    
نارضایتی شغلی و کاهش عملکرد بتا استترس شتغلی    

با های این پژوهش نیز در این زمینه همراه است. یافته
[ 16 موجینوال و همکتاران  [، 2  نتایج تحقیقات کاوانو

باشتد. همچنتین   [ هماهنگ متی 46 و همکاران  ینو 
-نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی شخویتی منبتع 

تواند بر روی سالمت روانی افتراد تتاثیر   کنترل کار می
کنترل بیرونی هستتند  بگذارد و افرادی که دارای منبع
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بیشتر و سالمت روانی کمتری را میزان استرس شغلی 

کنند کنترل درونی تجربه مینسبت به افراد دارای منبع
و کریمتی   [30 که با نتایج مطالعه باقریان و همکاران 

 مطابقت دارد. [27 و علی پور 
با توجه به نتایج این پژوهش و بتا توجته بته اینکته     

های استرس شغلی تاثیر منفتی بتر روی   خرده مقیاس
بته  شتود  انی امدادگران دارد، پیشتنهاد متی  سالمت رو

منظور بتاال بتردن ستطح ستالمت روانتی امتدادگران       
زای موجود در محیط کار تاحد اورژانس عوامل استرس

 هتایی ماننتد  امکان کنترل گردد. در این راستا راه کتار 
کتتاهش میتتزان حجتتم کتتار از وریتت  افتتزایش تعتتداد 

توانتد  های اورژانس در سطح شتهر تهتران متی   پایگاه
مثمر ثمر واقع شود. عالوه بر این ایجاد امکاناتی برای 

هتای جستمانی امتدادگران در    تفریح و انجتام فعالیتت  
های اورژانس در اوقات فراغت از کتار ضتروری   پایگاه

رسد. همچنین با توجه به احتمال فرسودگی به نظر می
شغلی بتاال در بتین امتدادگران بته دلیتل مواجهته بتا        

هایی بته منظتور   زیاد، برگزاری کارگاهاسترس و فشار 
های مقابله کارآمد با استرس و آمتوزش  آموزش روش

فتردی امتری مهتم و    های سودمند ارتبتاط بتین  روش
عالوه بر این، افزایش حمایت سازمانی و اساسی است. 

ای و نیز امکان دسترسی کارکنان به ختدمات مشتاوره  
حقتو  و  شناختی در کنار بهبتود شترایط مزایتا و    روان

اعطتتای پتتاداش براستتاس میتتزان دشتتواری کتتار در   
توانتتد در ارتقتتای هتتای مختلتت  اورژانتتس متتیبختتش

سالمت روانی و افزایش رضایت شتغلی تتاثیر زیتادی    
کنترل کار در داشته باشد. همچنین معلوم شد که منبع

میزان استرس شغلی و سالمت روانی امدادگران تتاثیر  
هتای شخوتیتی   یژگتی گذارد. بنابراین، توجه بته و می

افراد در مراحتل استتخدام و گتزینش نیتروی متاهر و      
رستد و از آنجتایی کته    کارآمد ضتروری بته نظتر متی    

کنتترل  پژوهش حاضر نشان داد که افتراد دارای منبتع  
بیرونی از استرس شغلی باال و سالمت روانتی پتایینی   
برخوردارند، از این رو در مراحتل استتخدام و گتزینش    

اورژانتتس انتختتاب افتتراد دارای   نیتتروی کتتار بتترای 
های انتسابی کارآمتد  کنترل درونی به دلیل سبکمنبع

تواند کارگشا باشد. با توجه بته اینکته در پتژوهش    می
های خودگزارشتی استتفاده شتده و    حاضر از پرسشنامه

ی خاصتی بتوده در تعمتیم    افراد انتخاب شده از جامعه
 نتایج باید تمام جوانب در نظر گرفته شود.

 
 تقدیر و تشکر
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 پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر و سپاس را دارند.
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Abstract 

Background and aims: Emergency workers because of encounter with traumatic events are 

exposed to high stress. The aim of study was predicting mental health based on the 

combined role of work locus of control and job stress. 

Methods: In this study 160 members of Tehran Emergency workers were selected through 

cluster sampling method and filled the questionnaires of job stress, work locus of control 

and general health questionnaires. Statistical analysis of data was performed using Pearson 

correlation and regression analysis. 

Results: The results showed there is negative significant relationship between job stress and 

mental health. In addition, there were significant positive and negative correlation 

relationships between internal and external locus of control and mental health, respectively. 

Furthermore, stepwise multivariate regression analysis showed that the subscales of 

demands, colleagues, external locus of control, and supervisors have predicted mental 

health. 

Conclusion: According to the findings of the present study, mental health can be estimated 

on the basis of two effective factors of job stress and work locus of control. 

 

Keywords: Mental Health, Work Locus of Control, Job stress, Emergency workers. 
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