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 چکیده

 ریتهاث نههیزم در یکهامل و دیهمف مطالعهه امها. اسهت گرفتهه صورت یشغل استرس بر گذار ریتاث عوامل ییشناسا نهیزم در یمتعدد مطالعات تاکنون :زمینه و هدف

 رابطهه یبررسه ههد  بها پژوهش نیا لذا. است نگرفته صورت یشغل استرس بر یافسردگ و یکیزیف تیفعال ،یعموم سالمت ،یکار یزندگ تیفیک چون ییرهایمتغ
 .است گرفته صورت گلستان استان گاز شرکت کارکنان در یافسردگ یانجیم نقش با یشغل استرس و یکیزیف تیفعال ،یعموم سالمت ،یکار یزندگ تیفیک

 398 آنها تعداد که باشد یم گلستان استان گاز شرکت کارکنان هیکل یشامل پژوهش یآمار جامعه و است یهمبستگ نوع از یفیتوص قیتحق روش: روش بررسی

  یههاافهزار نهر  از ههاداده لیهتحل و هیهتجز یبرا. شدند انتخاب پژوهش در شرکت یبرا یاطبقه یتصادف یریگنمونه از استفاده با نفر 810 تعداد لذا. باشد یم نفر
SPSS و AMOS است شده استفاده . 

 تیهفعال ،یکهار یزنهدگ تیهفیک نیب دهدیم نشان یساختار مدل برازش جینتا که گرفتند قرار آزمون مورد 09/0 نانیاطم سطح در قیتحق اتیفرض تما : هایافته

 رابطهه یافسردگ با یکیزیف تیفعال و یعموم سالمت ،یکار یزندگ تیفیک نیب مشابه بطور. است داشته وجود یمعنادار رابطه یشغل استرس با یافسردگ و یکیزیف
 نیبه رابطهه در یافسهردگ کهه داد نشهان قیتحق جینتا نیهمچن. است بوده معنادار زین یشغل استرس و یافسردگ رابطه رابطه عالوه به. است داشته وجود یمعنادار

 .کندیم فاءیا یانجیم نقش یشغل استرس با یعموم سالمت و یکار یزندگ تیفیک

 یزنهدگ تیهفیک میمستق اثر کارکنان یافسردگ کاهش جهت در تالش با تواند یم سازمان ،یافسردگ یانجیم نقش گرفتن قرار دییتا مورد به توجه با: گیرینتیجه

 .شد خواهد یشغل استرس کاهش به منجر تینها در امر نیا که دهد کاهش را یشغل استرس بر یکیزیف تیفعال و یعموم سالمت ،یکار
 

 .یکیزیف تیفعال ،یعموم سالمت ،یکار یزندگ تیفیک ،یافسردگ ،یشغل استرس: هاکلیدواژه

 مقدمه
 اتیهح از یا عمده بخش هاانسان یامروز جهان در

 یسهرر یکار و یشغل یها طیمح در را خود یاجتماع
 از یمعن پر و مهم جنبه كی کار که آنجا از و کنند یم

 بهه توجه که رسد یم نظر به هست، یانسان هر یزندگ
 مهارکردن موضوع. باشد یضرور یشغل استرس مسئله

 یههها برنامههه و اهههدا  راس در اسههترس تیریمههد و
 جمله از یالملل نیب و بزرگ یهاسازمان در کار طیمح

 کهه دارد یتهیاهم چنان موضوع نیا. اروپاست هیاتحاد
 را یشهغل سهترس ا متحد ملل سازمان 1002 سال در
 سهازمان بعهد یچنهد و دانسهت سهتمیب قهرن یماریب

 جههان در ریهگ همهه یمشهکل را آن یجههان بهداشت
 کنترل مقوله به که است یضرور نیبنابرا. نمود اعال 

 یشتریب توجه آن تیریمد و کار هایطیمح در استرس
 بهر رگذاریتاث عوامل شناخت آن الزمه که ردیگ صورت

 تیریمهد در توانهد یمه عوامهل نیا شناخت. است آن
 آن یبرا را ریمس و باشد گذار ریتاث سازمان در استرس
 جینتا از استفاده با سازمان که یمعن نیبد. سازد هموار

 مسهئله بها برخهورد در بهود خواههد قهادر پژوهش نیا
 و کنهد توجه آن بر گذار ریتاث عوامل به ،یشغل استرس

 نیها از كی هر در رییتغ یبرا آموزش و یزریبرنامه با
 استرس کارکنان، فراقت اوقات ای کار طیمح در عوامل
 مطالعههات تههاکنون[. 1] کنههد تیریمههد را آنههها یشههغل
 استرس بر رگذاریتاث عوامل ییشناسا نهیزم در یمتعدد
 در یکامل و دیمف مطالعه اما. است گرفته صورت یشغل
 ،یکهار یزنهدگ تیهفیک چهون ییرههایمتغ ریتاث نهیزم

 بههر یافسههردگ و یکههیزیف تیههفعال ،یعمههوم سههالمت
 ارتبها  یبررسه و اسهت نگرفته صورت یشغل استرس

 در اسهتفاده یبهرا یکهاربرد جینتا تواند یم هم با آنها
 علهو  یهها پهژوهش امروزه. دهد قرار سازمان اریاخت
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 و همکاری نوروز یعل 83

 از سهاده یهها مهدل ارائهه بر عمدتاً کشور در یرفتار
 مهدل، نیها در که دارند تمرکز شناختیروان یرهایمتغ
 عهد  نیها و شهوند ینمه کنتهرل گهرید یرهایمتغ اثر

 گهذار ریتهاث قیهتحق جینتها بهر گرید یرهایمتغ کنترل
 امهروزه آمهار علهم شرفتیپ به توجه با نیهمچن. است

 چنههدان جینتهها بههرآورد یسههنت یههها روش از اسههتفاده
 اسهتقبال مهورد و گهذارد ینمه مها اریهاخت در یمطلوب

 نیهها در امهها. باشههد ینمهه پژوهشههگران و خواننههدگان
 بها جهامع یمهدل ارائهه بها تها است شده یسع پژوهش
 یهها پهژوهش ،یسهاختار معهادالت روش از استفاده
 و شهوند بیترک نینو یها روش با شناختیروان حوزه
 سههیمقا قبهل در گرفتهه انجها  پژوهش ریسا با جینتا

 یساز نهیزم تواند یم پژوهش نیا انجا  مسلما. شوند
 .باشد کشور در یا رشته نیب یها پژوهش انجا  یبرا

 و ابعهاد بهر استرس موضوع با رابطه در پژوهشگران
 در. اندداشته توجه و تمرکز آن مختلف بسیار هایجنبه
 ایهده این به پزشکان و محققین بیستم و نوزدهم قرن

 در روانهی و جسهمانی کشش و تنش که داشتند عقیده
 جسهمانی و فیزیکی هایبیماری به تواندمی امر نهایت
 پژوهشههگر و پزشههك کههه همچنههان[. 2] شههود منجههر
 تجهار روزمهره زنهدگی شهیوه به  اولسر ویلیا  معرو 
 در شهدن غهر  دلیل به بازرگانان گفت و داشت اشاره

 دارنهد، زاییاسترس و پرمشغله زندگی روزمره، کارهای
مهی آنها در آنژینی  هایزخم آمدن وجود به باعث که

 مطالعهات در مههم مفاهیم از یك روانی فشار[. 8]شود
 همواره و آیدمی شمار به روانی بهداشت و شناسیروان
 اسهت، بهوده انسان زندگی هایجنبه مهمترین از یکی
 محدود ناخوشایند، شرایط معرض در همواره افراد زیرا

 و شهرایط ایهن کهه گیرنهد،می قرار ساز ناکا  و کننده
 در تغییراتهی بهروز باعث تواندمی آن با رویارویی شیوة

 ههر از بهیش اما. شود فرد هر روانی و جسمی سالمت
 روانهی فشهار واژه معنهای اسهت الز  دیگهری توضیح

 پرداختهه آن تعریهف بهه و سهاخته روشن را( استرس)
 داده توضهیح آکسهفورد فرهنگ در که طوری به. شود
 قهرن آغهاز به حداقل روانی فشار واژه از استفاده شده،
 گرفتهه کهار بهه مختلهف معانی در که گردد،می بر 18

 بهه Stringer التهین کلمه از اصطالح این است، شده
 گرفتهه فشردن باز و فشردن گرفتن، آغوش در معنای
 به است؛ همراه متضاد احساسات با که رفتارهایی شده،
 در و گرفهت آغهوش در را کسهی توانمی مثال عنوان
 اضهطراب به منجر نهایتاً و کرد اختنا  دچار حال عین

 نیرو، گاهی دیگر معنای در و[. 8]گردید او درماندگی و
 معنی به زمانی و زیاد کوشش یا و فشار فیزیکی، فشار
 تهاکنون اما[. 9]است رفته کار به استیصال؛ حالت یك
 اسهترس بهر مهوثر عوامل نهیزم در یمتعدد قاتیتحق
 بهه کهدا  ههر کهه است گرفته صورت کارکنان یشغل
 در و انهد بهوده پهژوهش نیها اتیفرض بانیپشت ینوع

 .است شده پرداخته اتیفرض نیا یبررس به ادامه

 ایمقالههه در 1800 سههال در همکههاران و انیضههابط
 یکهار یزندگ تیفیک با یشغل استرس نیب دادند نشان
 استرس نیب و دارد وجود یمعکوس یخط ارتبا  داوران

 پرداخهت) یکهار یزنهدگ تیهفیک ههایمؤلفه با یشغل
 یاجتمهاع یوابسهتگ ،یهیگرا قهانون ،یکاف و منصفانه

 یفضها ،یاجتمهاع انسجا  و یکرارچگی ،یکار یزندگ
 رابطهه( یانسهان یهها تیهقابل توسهعه و یزنهدگ یکل

 همکاران و یخاقان[. 6]دارد وجود یمعنادار و معکوس
 بهین منفهی همبسهتگی که دادند نشان 1831 سال در

 وجهود پرستاران کاری زندگی کیفیت با شغلی استرس
 در ،2019 سهال در  همکهاران و یکرمانسرو[. 1]دارد

 تیهفیک نیبه کهه افتندی دست جهینت نیا به یپژوهش
 یعلمه اتیه یاعضا در یشغل استرس و یکار یزندگ

 یمعنادار و مثبت رابطه زاهدان، یپزشک علو  دانشگاه
 دو داد نشهان آنهها قیهتحق جینتا نیهمچن. دارد وجود
 ههایتیهقابل توسهعه» و «منصهفانه پرداخهت» مولفه
 [.3]دارند را یشغل استرس ینیشبیپ تیقابل «یانسان

 ارتبها  ،1808 سهال در همکهاران و عشهق مشتا 
 مههرد کارکنههان در روان سههالمت بهها شههغلی اسههترس
 سهال در گلستان استان اورژانس پزشکی های-فوریت

 داد نشهان قیتحق هایافتهی. کردند یبررس را 02-01
 تنیدگی اورژانس کارکنان از( درصد 1959)نفر 111 که

 روان سهالمت( درصد 1959) نفر 189 و باال به متوسط
 کلهی سهطح بهین کردنهد تجربهه را پایینی به متوسط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 12

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1962-fa.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 1317 خرداد و تیر، 2، شماره 15دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 

 ...با یشغل استرس بر رگذاریتاث عوامل از یساختار یمدل ارائه 80

 
 معکهوس همبسهتگی روان سهالمت بها شغلی استرس
 و اسهتخدا  نوع و سن با شغلی استرس بین و دارمعنی
 داریمعنهی ارتبها  اسهتخدا  نوع با روان سالمت بین

 همکهاران و یمنته قاتیتحق نیهمچن[. 0]شد مشاهده
 سال در همکاران و یربلوطیپ یقاسم  ،1808 سال در

 و مانیپ ،1802 سال در همکاران و زجید مقد  ،1802
 وجود از یحاک کشور داخل در 1801 سال در همکاران

 یشهغل اسهترس و یعمهوم سالمت نیب معنادار ارتبا 
 زین کشور خارج قاتیتحق در[. 10،11،12،18]است بوده
  2003 سال در  ندایل و 2010 سال در  همکاران و گربر
 اسهترس و یعموم سالمت نیب معنادار ارتبا  وجود به

 [.18،19]افتندی دست یشغل

 یمه  که است یعوامل از گرید یکی یکیزیف تیفعال
 حال، نیع در اما. باشد رگذاریتاث یشغل استرس بر تواند
 1802 سهال در همکاران و زاده یخسرو قیتحق جینتا

 یکهار یزندگ تیفیک و یجسمان تیفعال نیب داد نشان
 رابطه  آنهها یشهغل اسهترس و یجسمان تیفعال نیب و

 مخالفهه یسهو در[. 16]ندارد وجود یدار یمعن یآمار
 نمونه که ایمقاله در ،2018 سال در  همکاران و گربر
 سهوئد سهالمت حوزه کارکنان از نفر 2660 آن یآمار

 اسهترس و یکیزیف تیفعال نیب که  دادن نشان بودند،
 کههیبطور. دارد وجهود یمعنهادار معکوس رابطه یشغل

 یبهاالتر اسهترس از کمتهر یبهدن تیهفعال با کارکنان
 در  نهایس و ننیکلهم-استالتس(. 18)اند-بوده برخوردار

 مطالعهات از یمفصل مرور به یپژوهش در ،2018 سال
 و یکههیزیف تیههفعال نیبهه رابطهه یرو بههر شههده انجها 

 باشههد،یمهه مطالعههه 163 شههامل کههه یشههغل اسههترس
 و یکهیزیف تیهفعال نیبه گرفتنهد جهینت آنها. پرداختند
 برقههرار یمعنههادار و معکههوس رابطههه یشههغل اسههترس
 در ،2018 سههال در  همکههاران و بالنههد[. 11]اسههت
 افتنهدی دسهت جهینت نیا به نفر 081 یرو بر یپژوهش
 رابطههه یشههغل اسههترس و یکههیزیف تیههفعال نیبهه کههه

 [.13]دارد وجود یمعنادار

 جههینت مقالهه در ،1808 سال در همکاران و یکسان
 رابطهه یافسهردگ و یکهار یزندگ تیفیک نیب گرفتند
 در  حسن میابراه و عبداآلل[. 10]دارد وجود یمعنادار

 تیههفیک رابطههه یبررسهه بههه ایمقالههه در ،2018 سههال
 آنهها قیتحق جینتا. پرداختند یافسردگ و یکار یزندگ
 ههایمولفهه و یکار یزندگ تیفیک نیب دهدیم نشان
 وجههود یمعنههادار و معکههوس رابطههه یافسههردگ بهها آن
 [.20]دارد

 یپژوهشهه در ،1831 سههال در همکههاران و یموسههو
 یابتید مارانیب در را یعموم سالمت و یافسردگ رابطه
 یعمهوم سهالمت مختلف ابعاد یبررس. نمودند یبررس

 شدت و یعموم سالمت ابعاد نیب که داد نشان مارانیب
 و آرچههر[. 21]دارد وجههود یمعنههادار رابطههه یافسههردگ
 کهه دادنهد نشان ایمقاله در 2016 سال در  همکاران

 برقرار یمعنادار رابطه یافسردگ و یعموم سالمت نیب
 [. 22]است

 یافسهردگ بهر توانهدیمه کهه یعهوامل از گرید یکی
. اسهت آنهان یکهیزیف تیفعال باشد، رگذاریتاث کارکنان
 میهزان مقایسهه بهه یپژوهش در ،1808 سال در آرمان

 و فعهال سهالمند زنهان اسهترس و اضطراب افسردگی،
 داد نشان تحقیق نتایج. پرداخت اصفهان شهر غیرفعال

 زن سالمندان افسردگی و اضطراب استرس، میزان که
 و دارد تفهاوت هم با معناداری طور به غیرفعال و فعال

 استرس، غیرفعال سالمندان مقایسه در فعال سالمندان
 [.28]دارند کمتری افسردگی و اضطراب

 و یشهغل اسهترس سهیمقا به ،1808 سال در یدست
 اداره گهریمههیب و یپزشک اسناد پرسنل نیب یافسردگ

 جینتا. است پرداخته خوزستان استان سالمت مهیب کل
 یگهر مهیب و یپزشک اسناد کارکنان نیب که داد نشان

 یمعنهادار تفهاوت یافسهردگ ،یشهغل استرس لحاظ از
 بهه 1839 سال در همکاران و یوسفی[. 28]دارد وجود
 پرسهتاران در یشغل استرس و یافسردگ زانیم سهیمقا

 گههروه و یروانرزشههک ریههغ و یروانرزشههک هههایبخههش
 زانیههم نیبهه داد نشههان جینتهها. پرداختنههد کارمنههدان

 ریهغ و یروانرزشهک یهها-بخهش پرستاران یافسردگ
 تفههاوت یادار بخههش کارمنههدان گههروه و یروانرزشههک

 تجربهه زانیهم لحهاظ از امها. نشهد مشهاهده یمعنادار
 در پرسهتاران گهروه که داد نشان جینتا یشغل استرس

 ییبهاال استرس یادار بخش کارمندان گروه با سهیمقا
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 و یافسهردگ نیبه گفت توانیم لذا. کنندیم تجربه را
 یپه[. 29]دارد وجهود یمعنهادار رابطهه یشغل استرس
 یبررسه بهه ایمقاله در ،2006 سال در  اوگل و فالنز
 ییکایآمر انینظام در یافسردگ و یشغل استرس ارتبا 

 یشهغل اسهترس داد نشان آنها قیتحق جینتا. پرداختند
 اسهت ارتبها  در یافسهردگ با یمعنادار و مثبت بطور

[26.] 

 ریههمتغ» 1036 سههال در  یکنهه و بههارون گفتههه بههه
 رابطهه بهر یخارج عوامل ریتاث همان واقع در  یانجیم
 کنهد یمه مشخص و است وابسته و مستقل ریمتغ نیب

 و مسهتقل ریهمتغ نیبه رابطهه بهر عامل آن چگونه که
 اکثههر در گذشههته در[. 21]«گههذاردیمهه ریتههاث وابسههته

 میمسههتق ریتههاث تنههها ،شههناختیروان حههوزه قههاتیتحق
 و اسهت گرفتهه قهرار یبررسه مورد گریکدی بر رهایمتغ

 یبررسه با امروزه اما. است نشده یبررس یخارج اثرات
 در را تهریکامهل و تهرقبول قابل جینتا ،یانجیم اثرات
 كیه نکههیا یها شر شیپ از یکی. دارد وجود اریاخت
 اسهت نیها کند، فاءیا یانجیم نقش یا رابطه در ریمتغ
 و مسهتقل) گهرید ریهمتغ دو بها( یانجیم) ریمتغ آن که

 ههایقسهمت در ههایبررس. باشد داشته رابطه( وابسته
 نیبه ق،یهتحق نهیشیپ اساس بر که دهدیم نشان قبل
 یمعنادار رابطه مدل یرهایمتغ ریسا و یافسردگ ریمتغ

 ارائه ق،یتحق نهیشیپ یبررس از پس. است شده مشاهده
 دیهد تواند یم رهایمتغ نیب روابط از یمفهوم مدل كی

 یمفههوم مهدل. کنهد بهاز موضوع به نسبت را خواننده
 نیب روابط و یهندس اشکال از مشتکل سازه ای قیتحق

 انجا  مطالعات یبررس از پس پژوهش نیا در. آنهاست
 بهه 1 شهکل تیهنها در قیتحق موضوع نهیزم در شده

 .است شده گرفته نظر در قیتحق یمفهوم مدل عنوان

 نقهش و تیهاهم نیهیتب یاصهل ههد  مدل، نیا در
 و مسهتقل ههایریمتغ نیب روابط در یافسردگ یانجیم

 آن سهاختار نیها با ایمطالعه نیچن تاکنون که وابسته
. است نگرفته صورت یساختار معادالت كیتکن با هم

 لیهتحل خهانواده از یدیهجد نسهل یساختار معادالت
 مهدل، یکله ظاهر حفظ با که است چندگانه ونیرگرس

 مرحلهه كیه در را گریکدی بر رهایمتغ یاثرگذار زانیم
 . گذارد یم شینما به

، متغیرهههای اصههلی پههژوهش و روابههط 1در شههکل 
مفروض بین آنها نشان داده شده است. در این میهان، 

ارتبها  بهین  متغیر افسردگی یهك متغیهر میهانجی در
کیفیههت زنههدگی کههاری، سههالمت عمههومی و فعالیههت 
فیزیکی با استرس شغلی مهی باشهد. بهدین معنها کهه 
فرض شده است متغیرهای های مستقل تحقیق عالوه 
در تاثیر مستقیم بهر اسهترس شهغلی، از طریهق متغیهر 
افسردگی نیز با استرس شغلی در ارتبا  انهد. لهذا مهی 

 مهدلی حقیهق ارائههتوان گفت که هد  اصلی ایهن ت
 نقش با شغلی استرس بر تاثیرگذار عوامل از ساختاری
 افسردگی می باشد.   میانجی

 
 مدل مفهومی تحقیق؛ بر گرفته از بررسی پیشینه تحقیق توسط محقق -1شکل 
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 بررسی روش

 اسهاس بهر و کهاربردی ههد  حسب بر تحقیق این
. از نهوع همبسهتگی اسهت توصیفی تحقیق یك روش

 ههایواقعیهت از توصیف یك که جهت آن از توصیفی
همبسهتگی از آن جههت کهه  و دههد می ارائه موجود

 رابطه بین متغیرها را بررسی نموده است. 
آمههاری ایههن  جامعههه: جامعههه و روش نمونههه گیههری

تحقیق شامل کلیه کارکنان کلیه کارکنان شرکت گهاز 
استان گلستان است که تعداد کل ایهن کارکنهان بنهابر 

-نفر مهی 398اعال  واحد منابع انسانی سازمان، برابر 

 269تعهداد  1جدول کرجسی و مورگهانباشد. لذا طبق 
شهوند. نفر به عنوان حداقل حجم نمونهه انتخهاب مهی

 890بههرای اطمینههان از بازگشههت پرسشههنامه، تعههداد 
پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شهده اسهت و نهایتهاً 

پرسشنامه کامل بهه محققهین عهودت داده  810تعداد 
ی شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادف

طبقه بندی شده استفاده شده است. بدین معنا کهه بها 
توجه به فراوانی کارکنان در هر شهر، به همان نسهبت 
از آن شهههر نمونههه بههرای پاسههخ گههویی بههه سههواالت 

 پرسشنامه انتخاب شده است. 
 کمی، نوع از پژوهش این در متغیرهای تمامی: ابزار
( ای فاصهله اغماض آمهاری، کمی با) ترتیبی و پیوسته
ههایی پرسشهنامه از آنهها گیهری اندازه برای و هستند

استفاده شده است کهه در ادامهه بهه بررسهی روایهی و 
 پایایی آنها پرداخته شده است.

برای سنجش استرس شغلی از پرسشهنامه اسهترس 
انگلسهتان  بهداشهت و ایمنهی اجرایهی شغلی سهازمان

(2(HSE اسهت استفاده شده است. این سازمان معتقهد 
عامل )تقاضا، کنترل، حمایت همکار، حمایت  شش که

 در تواندمی مدیران و سرپرستان، ارتبا ، نقش و تغییر(
باشد. این پرسشهنامه  داشته نقش شغلی استرس ایجاد
 9 لیکههرت طیههف یههك شههامل کههه سههوال 89 دارای
( همواره و اغلب اوقات، بعضی بندرت، هرگز،) ایگزینه
بطهور مشهابه بهرای سهنجش افسهردگی از  .باشهدمی

                                                           
1. Krejcie and Morgan 

2 . Health and Safety Executive 

سوال،  18با  1032در سال  8پرسشنامه بك و همکاران
کیفیت زنهدگی کهاری از پرسشهنامه والتهون در سهال 

از پرسشههنامه  عمههومی سههوال، سههالمت 89بهها  1018
فعالیهت  سهوال، 23بها  1010هیلر در سال  و گلدبرگ

فیزیکی کارکنان از پرسشنامه بك و همکاران در سال 
[. ایهن 80-23] سوال استفاده شده اسهت 16با  1032
هههای گیههری در واقههع پرسشههنامههههای انههدازهابههزار

استانداردی هسهتند کهه تها کنهون در پهژوهش ههای 
بسیاری در داخل و خهارج کشهور مهورد اسهتفاده قهرار 

 گرفته است و روایی آن مورد تایید است.
 پایههایی بههرآورد و بررسههی بههرای تحقیههق ایههن در

 بهر .گردید استفاده کرونباخ آلفای روش از هاپرسشنامه
 شهده محاسهبه α ضهریب زمانیکهه فرمول این اساس
 رسید نتیجه این به توانمی بیاید بدست 10/0 از بیشتر
 .برخوردارنهد الز  پایهایی از آمهده بدست هایداده که

 بین شده توزیع هایپرسشنامه پایایی از اطمینان برای
 ضهریب SPSS آمهاری افزار نر  از استفاده با کارکنان
 طهور بهه هاپرسشهنامه از یك هر برای کرونباخ آلفای

پایایی پرسشهنامه اسهترس  که گردید محاسبه جداگانه
(، افسههردگی بهها مقههدار =01/0αشههغلی بهها مقههدار )

(01/0α=،)  کیفیت زندگی کاری با مقهدار(30/0α=،) 
و نهایتهاً فعالیهت  (=39/0α)سالمت عمومی با مقهدار 

 مورد تایید قرار گرفت.  (=16/0α)فیزیکی با مقدار 
 از هها داده تحلیهل و تجزیهه بهرای پژوهش این در

تکنیههك معههادالت سههاختاری بوسههیله نههر  افههزار 
 روش در .اسههتفاده شهده اسههت  AMOS24قدرتمنهد
 استفاده با AMOS افزارنر  بوسیله ساختاری معادالت

 مسهیر ضهرایب با متناسب t آمارهسطح معنی داری  از
 .شود می گیری تصمیم فرضیات قبول یا رد مورد در

 
 هایافته

در این قسمت ابتدا به بررسهی متغیرههای جمعیهت 
شناختی تحقیق پرداخته شده است. از لحاظ جنسیت از 

درصد( مرد و  16نفر ) 289نفر نمونه آماری،  810بین 

                                                           
3 . Beck et al. 
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توان گفت اکثهر میاند. لذا درصد( زن بوده 28نفر ) 19
اند. از لحاظ نمونه آماری تحقیق را مردان تشکیل داده

درصد( از پاسخ دهنهدگان  13نفر ) 99سمت سازمانی، 
 28نفهر ) 19درصهد( کارشهناس و  93نفر ) 130مدیر، 

اند. از نظهر های سازمانی بودهدرصد( دارای سایر سمت
 80درصد( از پاسخ دهندگان کمتر از  18نفر ) 89سن، 
 113سهال،  80تها  81درصد( بین  86نفر ) 111سال، 
 12نفهر ) 86سهال و  90تها  81درصهد( بهین  83نفر )

اند. از نظهر مهدر  سال سن داشته 90درصد( بیش از 
درصد( دارای مهدر  تحصهیلی  22نفر ) 63تحصیلی، 

درصد( دارای مدر   96نفر ) 118تر، کاردانی یا پایین
درصههد( دارای  22نفههر ) 60تحصههیلی کارشناسههی و 

اند. از نظر سابقه مدر  تحصیلی کارشناسی ارشد بوده
نفهر  32سهال،  9درصد( کمتهر از  12نفر ) 81خدمت، 

درصد( بین  22نفر ) 63سال،  10تا  9درصد( بین  26)
 20تها  16درصهد( بهین  18نفهر ) 80سال،  19تا  11

نفر  80سال و  29تا  21درصد( بین  18نفر ) 88سال، 

 اند.سال سابقه خدمت داشته 29( بیشتر از درصد 18)
در ادامه به بررسی مدل نظری تحقیق پرداخته شده 
است. پیش از برازش مدل تحقیق الز  است ابتهدا دو 
تکنیك تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی 

برای مدل مورد نظر به کار برده شوند. تحلیل عاملی را 
، عملیاتی است که به منظور کهاهش ابعهاد و 1اکتشافی

ههایی گیرد. در این عملیات مولفهمولفه ها صورت می
شوند و که بار عاملی کمی با سازه خود دارند حذ  می

ههای بهاقی مانهده بهرای انجها  تحلیهل عهاملی مولفه
شهوند. بهه وارد مهی AMOS بهه نهر  افهزار 2تاییدی

ها و همگرایی آنهها شناسهایی عبارتی دیگر ابتدا مولفه
می شود و سرس در تحلیل عاملی تاییدی مورد تاییهد 

گیرد. در این تحقیق با هد  اختصار در تحلیل قرار می
ههها از گههزارش نتههایج تحلیههل عههاملی اکتشههافی و داده

س تائیدی صر  نظر و تنها مدل نهایی تحقیهق را په

                                                           
1 . Exploratory Factor Analysis 

2 . Confirmatory Factor Analysis 

 
 خروجی نر  افزار پس از برازش مدل نظری تحقیق در حالت استاندارد -2شکل 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 12

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1962-fa.html


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 1317 خرداد و تیر، 2، شماره 15دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 

 ...با یشغل استرس بر رگذاریتاث عوامل از یساختار یمدل ارائه 98

 

انجهها  محاسههبات الزمههه و تنظههیم پارامترهههای مههدل 
خروجی نر  افهزار پهس از  2گزارش شده است. شکل 

بههرازش مههدل نظههری تحقیههق را در حالههت ضههرایب 
 دهد.استاندارد نشان می

مدل نظری تحقیهق را در حالهت اسهتاندارد  2شکل 
هها دهد. در این حالت ضرایب به مقیاس دادهنشان می

مقهداری بهین صهفر و یهك را نشهان بستگی نهدارد و 
دهند. اما پیش از بررسی ضرایب مسیر الز  اسهت می

از نیکویی برازش مدل اطمینهان حاصهل گهردد. ایهن 
 قابل مشاهده است. 1نتایج در جدول 

ههای شهاخصشهود تمها  همانطور که مشاهده مهی
بههرازش، نیکههویی بههرازش مههدل سههاختاری را نشههان 

دهند. بنابراین می توان به تحلیل نتهایج پرداخهت. می

نتایج ضرایب مسیر و سطح معناداری آن هها  2جدول 
 دهد.را نشان می

 ، ضریب مسیر کیفیت زندگی کاری2مطابق جدول 

استرس شغلی نشان دهنده رابطه مثبت بین این دو  به
. همچنهین بها توجهه بهه سهطح معنهاداری متغیر است

 09/0مشهاهده شهده، ایهن ضهریب در سهطح خطهای 
معنادار است. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تاییهد 

شود. اما ضهریب مسهیر سهالمت عمهومی بهه واقع می
استرس شغلی نشان دهنده رابطه مثبهت بهین ایهن دو 
 متغیر است. ولی با توجه به سطح معنهاداری مشهاهده

معنههادار  09/0ایههن ضههریب در سههطح خطههای  شههده،
باشد. بنابراین فرضیه دو  پژوهش در سطح خطای نمی
شود. بطور مشابه از آنجا سطح معنهاداری رد می 09/0

 شاخص های نیکویی برازش مدل تحقیق  -1جدول 

 نتیجه مقدار مشاهده شده مقدار مطلوب نماد شاخص برازش مدل

 برازش مطلوب CMIN/DF <3 161/2 کای دو به درجه آزادینسبت 
 برازش مطلوب GFI >0/0 018/0 (برازندگی شاخص)

 برازش مطلوب AGFI >3/0 390/0 (برازندگی تعدیل شده شاخص)
 برازش مطلوب CFI >0/0 091/0 تطبیقی( )شاخص برازش

 مطلوببرازش  RMSEA <03/0 069/0 )خطای ریش  میانگین مجذورات تقریب(
 برازش مطلوب NFI >0/0 081/0 )شاخص نر  شدة برازندگی(

 
 نتایج ضرایب استاندارد مسیر و سطح معناداری آنها -2 جدول

 ضریب مسیر فرضیه
(β) 

 معناداریسطح 

(P-Value) 
 نتیجه آزمون

H1 شغلی کارکنان شرکت گاز استان  استرس و کاری زندگی : بین کیفیت
 وجود دارد.گلستان رابطه معناداری 

 ل فرضیه قبو 000/0 891/0

H2 شغلی کارکنان شرکت گاز استان  استرس و : بین سالمت عمومی
 گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

 رد فرضیه  260/0 032/0

H3 شغلی کارکنان شرکت گاز استان گلستان  استرس و : بین فعالیت فیزیکی
 رابطه معناداری وجود دارد.

 ل فرضیه قبو 000/0 820/0

H4 افسردگی کارکنان شرکت گاز استان گلستان  و کاری زندگی : بین کیفیت
 رابطه معناداری وجود دارد.

 ل فرضیهقبو 000/0 -208/0

H5 افسردگی کارکنان شرکت گاز استان گلستان  و : بین سالمت عمومی
 رابطه معناداری وجود دارد.

 ل فرضیهقبو 000/0 -812/0

H6 افسردگی کارکنان شرکت گاز استان گلستان  و : بین فعالیت فیزیکی
 رابطه معناداری وجود دارد.

 ل فرضیهقبو 088/0 -111/0

H7  افسردگی و استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان گلستان رابطه :
 معناداری وجود دارد.

 ل فرضیه قبو 000/0 -101/0
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باشد، تما  ضریب مسیر برای سو  تا هفتم کمتر از می
 گیرد.این فرضیات نیز مورد تایید قرار می

تحقیهق، حال پس از بررسی فرضیات اول تا هفهتم 
گیرنهد. فرضیات هشتم تا دهم مورد بررسی قهرار مهی

های آماری جهت بررسی یکی از آزمون 1آزمون سوبل
اثرات میانجی است. این آزمون توسط سوبل در سهال 

معرفی شده اسهت کهه از آن زمهان تهاکنون در  1032
های زیادی مورد بررسی قرار گرفته اسهت. در پژوهش

رایب مسههیر و خطههای ایههن آزمههون بهها اسههتفاده از ضهه
شود که آیها متغیهر استاندارد متناظر با آنها، بررسی می

نتهایج آزمهون  8میانجی معنادار است یا خیر؟ جهدول 
 دهد.سوبل را نشان می

و سطح معنهاداری آزمهون  8با توجه به نتایج جدول 
شود که فرضیات هشتم و نهم آزمون سوبل، نتیجه می

 (.>09/0Pشود )میپذیرفته و فرضیه دهم آزمون رد 
 

 گیریو نتیجه بحث
 بهین رابطهه هد  از اجرای ایهن پهژوهش، بررسهی

 فیزیکی فعالیت عمومی، سالمت کاری، زندگی کیفیت
 کارکنان در افسردگی میانجی نقش با شغلی استرس و

گلستان بهوده اسهت. بهدین منظهور  استان گاز شرکت
گیهری نفهر بها روش نمونهه 810نمونه ای مشتکل از 

سشهنامه تصادفی طبقه ای برای پاسخ بهه سهواالت پر
انتخاب و در پهژوهش شهرکت کردنهد. ایهن پهژوهش 

فرضیه بوده است که در طی فرآیند تحقیهق  10دارای 
اند. در بدان پرداخته و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته

                                                           
1 . Sobel 

های این تحقیق کهه محققهین در خصوص محدودیت
اند نیز می توان به روند اجرای تحقیق با آن روبرو بوده

رسهنل در تکمیهل پرسشهنامه و عد  همکاری برخی پ
محدودیت زمانی برای اجرای تحقیهق اشهاره کهرد. در 

 ادامه به بحث و مقایسه نتایج پرداخته شده است.
در بررسی فرضیه اول تحقیهق بها توجهه بهه نتهایج 

ضریب مسیر بدسهت آمهده از  2بدست آمده در جدول 
شهغلی بیهانگر  اسهترس به کاری زندگی متغیر کیفیت
مستقیم و معنادار بین این دو متغیر است و وجود رابطه 

لذا فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. بهدین 
معنا که هر چه هرچه کیفیت زنهدگی کهاری کارکنهان 
بیشتر شود، استرس شغلی آنها افزایش خواههد یافهت. 
در تبیین وجود ارتبا  بین این دو متغیر می توان گفت 

متغیر کمهی غیهر قابهل  که رابطه مستقیم بین این دو
پیشبینی بوده است که می توان آن را اینگونهه تفسهیر 
نمود که با افزایش کیفیت کاری، کارکنهان تمایهل بهه 
خدمات صادقانه و سخت کوشانه بیشهتری دارد و ایهن 
امر ممکن است منجر به افزایش استرس شغلی در آنها 

 همکاران و کرمانسروی شود. این نتایج با نتایج تحقیق
 و ضههابطیان نتههایج بهها و همخههوانی 2019در سههال 
در سهال  همکاران و خاقانی و 1800در سال  همکاران

متغیر همخوانی  دو این بین منفی رابطه بر مبنی 1831
 نداشته است.

در بررسی فرضیه دو  سطح معناداری بدسهت آمهده 
برای مسیر سالمت عمومی به استرس شغلی، در سطح 

(. لهذا p=260/0نبهوده اسهت )معنهادار  09/0اطمینان 
توان گفت که بین این دو متغیهر رابطهه معنهاداری می

 نتایج آزمون سوبل -8 جدول

آماره  فرضیه
 آزمون

 معناداریسطح 

(P-Value) 
 نتیجه آزمون

H8 گاز شرکت کارکنان شغلی استرس و کاری زندگی کیفیت رابطه در : افسردگی 
 .کندمی ایفاء میانجی نقش گلستان استان

 ل فرضیه قبو 021/0 103/2

H9 استان گاز شرکت کارکنان شغلی استرس و عمومی سالمت رابطه در : افسردگی 
 .کندمی ایفاء میانجی نقش گلستان

 ل فرضیه قبو 010/0 882/2

H10 استان گاز شرکت کارکنان شغلی استرس و فیزیکی فعالیت رابطه در : افسردگی 
 .کندمی ایفاء میانجی نقش گلستان

 رد فرضیه  123/0 920/1
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توان ادعا کرد کهه سهالمت وجود ندارد و بنابراین نمی

عمومی منجر به کاهش استرس خواهد شهد. بهه نظهر 
رسد محدودیت ذاتی تحقیقات میهدانی کهه همهان می

دهندگان در تکمیل پرسشنامه در عد  دقت کافی پاسخ
تاثیر نباشد. زیرا نتایج بدست بدست آمده این نتیجه بی

 همکهاران و عشهق آمده از این فرضیه با نتایج مشتا 
 مقد  ،1808در سال  همکاران و منتی ،1808در سال 

در  همکاران و پیمان ،1802در سال  همکاران و دیزج
در   لیندا و 2010در سال  همکاران و گربر ،1801سال 
 ی نداشته است.همخوان 2003سال 

در بررسی فرضیه سو  تحقیق نیز مشابه بها فرضهیه 
اول می توان نتیجه گرفهت کهه بهین میهزان فعالیهت 
فیزیکی و استرس شغلی ارتبها  مسهتقیم و معنهاداری 
وجود دارد. در نگاه اول وجود ارتبا  مستقیم بین ایهن 

رسد اما همخوانی دو متغیر کمی دور از انتظار بنظر می
 دهبهار سهیددخت و زاده با تحقیقات پیمانی این نتیجه
 2018در سههال  همکههاران و بالنههد و 1801در سههال 

تواند تایید کننده این پدیده باشد. بدین ترتیب مهی می
توان گفت افهرادی کهه از فعالیهت فیزیکهی بیشهتری 

 کرد.برخوردارند، استرس بیشتری را تجربه خواهند
در در بررسههی فرضههیات چهههار ، پههنجم و ششههم 

خصوص ارتبها  سهه متغیهر کیفیهت زنهدگی کهاری، 
-سالمت عمومی و فعالیت فیزیکی با افسردگی، یافتهه

های بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها مؤید ایهن 
سه فرضیه بوده است. بدین معنا که هر سه متغیر تاثیر 
معکوس و معناداری بهر افسهردگی دارنهد. در مقایسهه 

که نتایج بدست آمهده از سایر تحقیقات می توان گفت 
در سهال  همکهاران و این سه فرضیه با نتهایج کسهانی

 و عبهداآلل ،1802در سهال  همکهاران و الفتی ،1808
در  همکهاران و ، موسوی2018در سال   حسن ابراهیم
و آرمهان  2016در سال  همکاران و آرچر ،1831سال 

 همخوانی داشته است. 1808در سال 
های تحقیهق حهاکی از تهدر بررسی فرضیه هفتم یاف

رابطه معکوس و معنادار بین افسردگی و استرس شغلی 
بوده است. بدین ترتیب می توان این گونه تصور کهرد 
که افراد افسرده به وظایف روزمره خود اهمیت کمتری 

دهند و در واقعا استرس زیادی برای انجا  کارها به می
ت آمده آید. الز  به ذکر است نتایج بدسسراغشان نمی

 و یوسفی و 1808در سال  از این فرضیه با نتایج دستی
 همخوانی داشته است. 1839در سال  همکاران

اما در بررسی فرضیات هشتم، نهم و دههم تحقیهق 
( بیهانگر معنهادار بهودن 8نتایج آزمون سهوبل )جهدول 

معناداری نقش میانجی افسردگی در رابطه بین کیفیت 
با استرس شغلی بهوده زندگی کاری و سالمت عمومی 

است. بنابراین کیفیت زندگی کهاری بطهور مسهتقیم و 
همچنین از طریق نقش میانجی افسردگی بر اسهترس 

گذارد. اما با توجه به سهطح معنهاداری در شغلی اثر می
تهوان گفهت کهه (، مهیp=123/0آزمون فرضیه دهم )

افسردگی در رابطهه بهین فعالیهت فیزیکهی و اسهترس 
 ی معناداری ندارد.شغلی نقش میانج

ههای های مهم در اکثر مدلافسردگی یکی از متغیر
تواند بهر رابطهه بهین ساختاری ارائه شده است که  می

هها بهرای متغیرها بر یکدیگر تاثیرگذار باشهد. سهازمان
کنترل ههر پدیهده ابتهدا بایهد عوامهل مهوثر بهر آن را 
شناسایی و برای کاهش و یا افزایش آنها برنامه ریزی 

نند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افسردگی در ک
ارتبا  بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی نقش 
میانجی ایفا می کند. لذا سازمان می تواند با تالش در 
جهت کاهش افسردگی کارکنان اثهر مسهتقیم کیفیهت 
زندگی کاری، سالمت عمومی و فعالیهت فیزیکهی بهر 

ن امهر در نهایهت استرس شغلی را کاهش دهد که ایه
منجر به کاهش استرس شهغلی خواههد شهد. در ایهن 
-راستا پیشنهاد می شود که سازمان بها برگهزاری دوره

های روانشناختی و دعوت از اساتید این حهوزه جههت 
آگاهی پرسنل از اثرات استرس در محیط کار، اهمیهت 
دادن به ورزش و تشویق ورزشکاران سهازمان، نصهب 

 ز  در محیط اداری، تمرکهزبنرهای حرکات کششی ال
 جملهه از) کهاری زنهدگی کیفیهت های مولفه روی بر

و سهایر اقهدامات مشهابه در  (منصهفانه پرداخت مولفه
 جهت کاهش استرس شغلی کارکنان برنامه ریزی کند.
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 تشکرتقدیر و 
این پژوهش در رابطه با توافقنامه پژوهشی به شماره 

انجا  شده اسهت. با شرکت گاز استان گلستان  28119
لذا محققهین بهه تمهامی پرسهنل محتهر  آن سهازمان 
بخصوص مسئولین واحد پهژوهش کهه در انجها  ایهن 
تحقیق همکاری فراوانی داشهته انهد، مراتهب تشهکر و 

 قدردانی خود را اعال  می دارند.
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Abstract 

Background and aims: Many investigations with the aim of studying the affecting factor 

on job stress (JS) have been conducted. But, no study has attempted to investigate the 

impact of Quality of Work Life (QWL), General Health (GH), Physical Activity (PA) and 

Depression (DE) on job stress using structural equation modeling (SEM). So, the aim of the 

study is to investigate the relationship between QWL, GH, PA and JS with the mediating 

role of DE.  

Methods: Methodology was descriptive- correlation and the data were collected using a 

standard questionnaire with approved validity and reliability. The population consisted of all 

the employees of Golestan Gas Corporation (n= 853). 310 of them were selected as 

statistical samples using classified sampling method.  Data were analyzed through the SPSS 

v. 24 and AMOS v. 24.  

Results: The SEM result shows that there is a significant relationship between QWL, PA 

and DE with JB (P<0.05).  As the same, the relations between QWL, GH, and PA with DE 

were significant (P<0.05). Moreover, the SEM result showed that DE is a mediator in the 

relationship between QWL and GH with JS. 

Conclusion: As the DE mediation effect was approved in this study, the organization can 

help to decrease the positive effect of QWL and GH on JS through decreasing employees’ 

DE to decrease the level of JS.   
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