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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
Every day, new topics are entering into the
realm of performance improvement and these
topics are exploring more areas. Employees’
Quality of Work-Life (QWL) is an essential
factor in attracting committed, worthy and
motivated people for the healthcare sector (1).
In contemporary management, the quality of
working life has become a major social issue
around the world. Today, when people are
employed in organizations, they spend many
hours of their lives in organizations. How you
spend these long hours affects directly the
health, morale of employees and job satisfaction
and indirectly affects their interaction with
the organization and society (2). One of the
effective factors in organizational health (OH)
and human resource productivity is job stress
(JS) and tension due to the occupational nature
of health care. Stress affects the minds and souls
of people involved in their jobs, and their social
vitality. As a result, their organizational health
are overshadowed. The most valuable asset of any
society is its human resources. The development
of capability and skills, improvement and health
of human resources at the micro level will lead
to the development of the macro-social system.
Since employees, as the most important wealth
of the organization, have an effective role in the
survival and development of the organization,
it is necessary to create the right conditions for
their greater productivity (3). Organizational
health is one of the most important indicators of
organizational effectiveness that provides a deep
picture of the impact of employees’ job behavior
in the organization. Health means the ability to
grow and improve continuously. In a healthy
organization, there are committed, conscientious
employees with high morale and performance,
and open and successful communication channels
(4). A healthy organization has a desirable and
dynamic environment and causes employees`
motivation and interest in working, and thus
increases the effectiveness of the organization.
In addition, the atmosphere of a healthy and
supportive organization causes more trust and
high morale (5). On the other hand, in the early
schools of management, people were judged by
behaviors that were expected of them in the job
description, but today behaviors beyond that
are considered as Organizational Citizenship
Behaviors (OCB) (6). OCB is conscious and
voluntary behavior that the reward system cannot
organize and recognize directly or implicitly,
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

and although it is not mandatory, they improve
organizational performance (7). Some of the
OCBs are; altruism, politeness, respect, kindness
and love, empathy, forgiveness, sacrifice, active
and timely presence, organizational obedience,
participation, commitment, organizational
support, loyalty, collaboration, cooperation, etc
(8). At the same time, proponents of the quality
of work-life theory are looking for new systems to
help employees so that they can strike a balance
between work life and personal life. To guide
human resources, it is necessary to pay attention
to their psychological and physical needs. One of
the major problems of health care workers is job
stress which leads to burnout and negative effects
on patient care. Job stress reduced physical and
mental health of healthcare workers and high
personnel and medical costs (9). In this regard,
efforts to reduce stress and increase the physical
and mental health of health care workers,
including doctors and paramedics, and other
administrative and service staff by improving the
quality of their work-life is extremely important.
Quality of work-life programs promotes
the growth and excellence of people in the
organization. Therefore, the value system of
quality of working life considers investing
in people as the most important variable in
the strategic management equation. This
study investigates the effect of job stress on
quality of work life, organizational health and
organizational citizenship behavior of health care
workers in teaching hospitals in Ahvaz.
MATERIALS AND METHODS
Research methodology based on research
onion model, in terms of purpose and strategy, is
an applied and survey study; and in terms of data
collection or research design, is a quantitative
and descriptive correlational research.
The statistical population of the study includes
health care workers in teaching hospitals affiliated
to Ahvaz Jondishapur University of Medical
Sciences (Golestan, Razi, Shafa, Imam Khomeini,
Sina, Abuzar, Taleghani, Baqaei, and Salamat
hospitals). Due to the difficulty and lack of access
to all of the participants, the available nonrandom sampling method was used. According
to the Cochran’s sampling formula, 384 people
were selected as the sample which completed 318
questionnaires (return rate of more than 80%)
and then the results were analyzed.
Data collection was in the section of theoretical
foundations and research background of the
2
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Structural analysis of the effect of...

library method (review of books, international
scientific articles and valid scientific databases
and taking notes) and standard questionnaires
with validity and reliability were used to measure
research variables. Thus, the data on Job Stress
were collected using the standardized HSE
questionnaire (10), for Organizational Health,
Klingele & Lyden’s questionnaire (4), for OCB,
Lee and Allen’s questionnaire (11), and Walton’s
questionnaire (12) have been used to measure
QWL. The items are scored on a 5‑point Likert
scale ranging from 1 (very low) to 5 (very much)
based on one’s own opinions and feelings. Data
analysis was performed in SPSS software version
22 (IBM Corporation, USA) using the descriptive
statistics (Mean, SD) and Spearman correlation
coefficient and SmartPLS software (version 3),
using the structural equation modeling.
To confirm the face and content validity, the
questionnaires were reviewed and approved
by 7 behavioral management & healthcare
management specialists of faculty member
of Shahid Chamran University and Ahvaz
Jondishapur University of Medical Sciences. To
assay the reliability of the questionnaires, the
researchers used Cronbach’s alpha method. The
amount of reliance ratio was calculated for the
variables JS, OH, OCB & QWL as 0.81, 0.79,
0.87 & 0.9 respectively applying Cronbach’s alpha
method. In addition, nonparametric tests were
used to assess the correlations between variables
as the Kolmogorov–Smirnov test indicated the
abnormal distribution of variables scores. In all
the statistical analyses, p value of 0.05 or less was

considered significant.
RESULTS
About 83% of the studied health care personnel
were women and 42% were 31-40 age, 49% had a
bachelor degree, In addition, 39% were Formal,
and more than 60% had a work experience more
than 11 years [Table 1].
According to the findings, the mean (SD) JS
was 4.20(0.67), the mean (SD) QWL, OH & OCB
scores was 3.11(0.65), 3.28(0.62), & 3.79(0.66).
The results showed that the level of job stress of
health care personnel in hospitals of Ahvaz is more
than normal, and their QWL and OH is relatively
low. Spearman correlation coefficient showed
that there was a significant relationship between
JS, QWL, OH, & OCB (p<0.001). Job stress had
a negative significant correlation with QWL
(r= -0.68), OH (r= -0.69) and OCB (r= -0.55).
QWL had a significant positive correlation with
OCB (r=0.61) and OH (r=0.51). The results also
showed that job stress in contractual personnel
was more than formal.
After confirming the correlation, causal
relationships of variables can be measured by
modeling structural equation methods.
The model fitness
In order to fit of measurement model, three
indicators were used; reliability (Composite
Reliability and Cronbach’s alpha), Convergent
Validity (AVE), and Divergent Validity.
According to AVE (Average Variance Extracted)
values (more than 0.50), and composite

Table 1: Frequency of demographic of health care personnel

Table 1: Frequency of demographic of health care personnel

Age

Gender
Educational Level

Work Experience

Employment Status
Total

3

Demographic Variables
30 years & younger
31- 40 years old
41-50 years old
Over 50 years old
Male
Female
Associated degree
Bachelor (BSc)
Master of Science (MSc)
Less than five years
5-10 years
11-15 years
More than 15 years
Formal
Contractual
--

n (%)
32 (10.06)
133 (41.82)
102 (32.08)
51 (16.04)
54 (17)
264 (83)
70 (22.01)
156 (49.06)
92 (28.93)
25 (7.86)
86 (27.04)
105 (33.02)
102 (32.08)
124 (39)
194 (61)
318 (100)

Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.
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Variables
JS
QWL
OH
OCB

Cronbach's α
0.81
0.90
0.79
0.87

C.R
0.85
0.92
0.84
0.91

AVE
0.58
0.63
0.515
0.56

DV
0.753
0.739
0.717
0.781

Redundancy CV-Rdu
-0.29
0.30
0.22

reliability and Cronbach’s alpha values (more
than 0.70), the fit of the model were confirmed.
Furthermore, the Fornell-Larcker test (1981) has
been used for divergent validity. The FornellLarcker factor showed that a load of each factor
for each construct on the main diameter (Square
AVE) was greater than a load of the factor for
other structures (13). Thus, the divergent validity
of the model was confirmed according to the
results of table 2. Also, to evaluate the fitting of
the structural model (path analysis), coefficients
R2 and χ 2 have been used. The overall fit of the
model is illustrated by the positive Goodness of
Fit (GOF) Index. According to the positive Index
and value of 0.43 for GOF, the suitable fit of the
model was supported. The R2 coefficient expresses
the degree of influence of the dependent variable
from the independent variable.
The results of Path analysis
To calculate the effect of dependent variables
on independent variables, path coefficient criteria
has been used. The results showed that according
to the path coefficients of -0.71, -0.69 and -0.6
(p-value<0.001), JS had negative effect on QWL,
OH & OCB. It can be inffered that as personnel’s
job stress increases, their QWL, OH and OCB
decreases, and vice versa.
CONCLUSION
This study aimed to determine the level of job
stress and its effect on QWL, OH & OCB in the
health care personnel engaged in Ahvaz teaching
hospitals. According to the obtained results,
there is a significant negative effect of JS on
QWL, OH and OCB. That is employees with high
job stress do not develop OCBs such as loyalty,
politeness, kindness, helping others, and doing

Commonality CV-COM
0.43
0.42
0.43
0.58

R2
-0.504
0.476
0.36

GOF

0.427

the extra work required due to high stress. Also,
the unsuitable environmental conditions, lack of
mutual respect, the high workload will increase
job stress and thus reduce QWL and OH. It also
showed that JS not only has a direct negative effect
on QWL & OH, but also indirectly (through OCB
as a mediator) has a negative significant effect on
them. In simpler words, job stress first reduces
OCBs and then QWL & OH of personnel.
These results were tested separately for
formal and contractual employment groups
of personnel and the results showed that this
effect is significantly different in two groups
(p-value< 0.001). According to the results, the
formal personnel may have lower job stress than
Contractual group because they have relatively
higher job security. In this regard, managers and
supervisors should try to reduce job stress and
increase OCB to improve QWL & OH. That is,
spend enough time and provide opportunity to
perform activities; every person should have a
specific workload according to their duties; their
respect and moral should be maintained; reward
and compensation should be appropriate and
fair in comparison with similar work within the
hospital.
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Abstract
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توجه کردن به نیازهای روانی و جسمانی
استرس شغلی ،یکی از مشکالت مهﻢ کادر بهداشت و
درمان است که باﻋﺚ فرسودگی شغلی و درنتیجه ،منجر
به اثرات سوء بر سالمت و مراﻗبت از بیمار ،سالمت جسمی
و روانی کادر بهداشت و درمان و هزینههای پرسنلی و
درمانی زیادی میشود ) .(9در این راستا ،تالش در جهت
کاهش استرس و افزایش سالمت جسمی و روانی کارکنان
بخش بهداشت و درمان ،اﻋﻢ از پزشکان و پیراپزشکان و
سایر کارکنان اداری و خدماتی از ﻃریق بهبود کیفیت
زندگی کاری آنان ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
برنامههای کیفیت زندگی کاری ،باﻋﺚ رشد و تعالی
افراد در سازمان میشود؛ لذا ،نﻈام ارزشی کیفیت زندگی
کاری ،سرمایهگذاری روی افراد را بهﻋنوان مهﻢترین متغیر
در معادله ی مدیریت راهبردی مورد توجه ﻗرار میدهد.
مطالعه ی حاضر ،به بررسی تﺄثیر استرس شغلی بر کیفیت
زندگی کاری ،سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان بهداشت و درمان در بیمارستانهای آموزشی
شهر اهواز میپردازد.
مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش
استرس شغلی
استرس ،حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد
شدن فشارهای روحی و جسمی به فرد است .استرس،
حالتی ناشی از فشار است نه خود فشار؛ اما با اندك
اﻏماضی میتوان استرس را همان فشار ﻋﺼبی معنی نمود.
پیامدهای منفی ناشی از استرس ،میتواند در زندگی
مخرب و آسیﺐرسان باشد .استرس ،حالتی است که
انسان در مقابل محركهای ناسازگار بیرونی برای تطبیق
با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت ﻋادی ،بهصورت
رفتاری روانی یا جسمانی از خود بروز میدهد )(6؛
بنابراین ،استرس دربرگیرندهی واکنشهای شخص نسبت
به محیﻂ پیرامون خود بوده و میتواند اثرات مﺜبت و منفی
برای او ایجاد کند ) .(14اگرﭼه سطحی از استرس میتواند
معقول و تطابقپذیر باشد؛ اما در ﻃوالنیمدت و با مقدار
بیشازحد معقول ،میتواند به سالمت جسمانی و روانی
فرد صدمه بزند و باﻋﺚ پریشانخاﻃری ،تغییر در ﻋادات
و شیوهی زندگی و الگوی کار ،کاهش انرژی و کاهش
احساسات مﺜبت گردد ) .(16 ,15سطﺢ و ﻋوامل استرس
در مشاﻏل مختلف متفاوت است و ﻋلت این تفاوت ،شرایﻂ
کاری و وﻇایف محوله به افراد میباشد .کادر بهداشت و
درمان نیز استرسهای شغلی متعددی را تجربه میکنند.
استرس شغلی ،واکنشهای کاری منفی به ﻋوامل تنشزا
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.
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مقدمه
تالش برای بهبود ﻋملکرد ،هر روز وارد مباحﺜی جدید
میشود و حوزههای بیشتری را درمینوردد .کیفیت زندگی
کاری شاﻏلین ،یک ﻋامل اساسی در جذب افراد متعهد،
شایسته و باانگیزه برای بخش بهداشت و درمان است
) .(1در مدیریت معاصر ،کیفیت زندگی کاری ،به موضوع
اجتماﻋی ﻋمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است .امروزه
افراد با استخدام در سازمانها و مشاﻏل سازمانیافته،
ساﻋات زیادی از ﻋمر خود را در سازمانها سپری میکنند.
ﭼگونگی گذران این ساﻋتهای ﻃوالنی ،بهﻃور مستقیﻢ بر
سالمت ،روحیهی کارکنان و رضایت شغلی و ﻏیرمستقیﻢ
بر تعامل آنها با سازمان و جامعه تﺄثیرگذار است ) .(2یکی
از ﻋوامل مﺆثر در سالمت سازمانی و بهرهوری منابﻊ انسانی،
استرس و تنیدگی ناشی از ماهیت شغلی کادر بهداشت و
درمان است .استرس ،بر ذهن و روح افراد که با شغلشان
درگیر هستند ،تﺄثیر گذاشته و شور و نشاط اجتماﻋی
آنها و درنتیجه ،سالمت سازمانی آنها را تحتالشعاع
ﻗرار می دهد .ارزشمندترین سرمایه و دارایی هر جامعه،
منابﻊ انسانی آن جامعه است .توسعه ی توانمندی و
مهارت ،بهسازی و سالمت منابﻊ انسانی )در سطﺢ خرد(،
بهﻃور حتﻢ منجر به توسعه ی سیستﻢ کالن اجتماﻋی
خواهد شد .از آنجا که کارکنان بهﻋنوان مهﻢترین ثروت
سازمان ،نقش مﺆثری در بقا و توسعه سازمان دارند ،ایجاد
فﻀا و شرایﻂ مناسﺐ برای بهرهوری بیشتر آنها ،ضروری
است ) .(3سالمت سازمانی ،یکی از مهﻢترین شاخصهای
اثربخشی سازمانی است که تﺼویر ﻋمیقی از تﺄثیر رفتار
شغلی کارکنان در محیﻂ سازمان اراﺋه میدهد .سالمت،
به معنای توانایی رشد و بهبود مداوم است .در سازمان
سالﻢ ،کارکنان متعهد ،وﻇیفهشناس با روحیه و ﻋملکرد
باال و کانالهای ارتباﻃی باز و با موفقیت باال وجود دارند
) .(4سازمان سالﻢ ،دارای جوی مطلوب و پویا بوده و
موجﺐ انگیزش و ﻋالﻗهمندی به کار در کارکنان میشود
و از این ﻃریق ،اثربخشی سازمان را باال میبرد .ﻋالوه بر
این ،جو سازمان سالﻢ و حمایتگر ،باﻋﺚ اﻋتماد بیشتر و
روحیه ی باالی افراد میشود ) .(5از ﻃرفی ،در مکاتﺐ
اولیهی مدیریت ،افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند که
در شرح شغل و شرایﻂ احراز آن از شاﻏل انتﻈار میرفت؛
ولی امروزه به رفتارهایی فراتر از آنها توجه میشود ).(6
از ﻃرف دیگر ،ﻃرفداران نﻈریه ی کیفیت زندگی کاری،
در جستجوی نﻈامهای جدیدی برای کمک به کارکنان
هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخﺼی
خود ،تعادل برﻗرار کنند .الزمه ی هدایت منابﻊ انسانی،

آنهاست.

تحلیل ساختاری اثر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری...

رفتارهای شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ) ،(OCBاولینبار بهﻃور

رسمی از سوی بیت من و ارگان در سال  1983به کار برده
شد؛ اما بارنارد ) ،(1938در نﻈریهی تمایل به همکاری،
این مفهوم را با ﻋنوان رفتارهای فراتر از نقش بررسی
کرد .بعدها کتز و کان ) (1966،1964در مطالعات خود،
رفتارهای خودجوش و ﻋملکرد فرانقش -که موجﺐ بهبود
اثربخشی سازمان میشود -را تشریﺢ کردند .رفتارهایی
که به روانسازی ماشین اجتماﻋی سازمان کمک میکند
) .(7این رفتارها با ﻋناوین مختلفی همچون سندروم سرباز
خوب ،رفتارهای فرااجتماﻋی ،رفتارهای افزون بر نقش،
ﻋملکرد زمینهای ،رفتارهای خودجوش یا رفتار شهروندی
سازمانی مطرح است ).(6
رفتار شهروندی ،آگاهانه و داوﻃلبانه است که نﻈام
پاداشدهی ،ﻗابلیت سازماندهی و شناسایی آن را بهﻃور
مستقیﻢ یا ضمنی ندارد و با اینکه انجام آنها از سوی
سازمان اجباری نیست؛ اما درمجموع ،ﻋملکرد مﺆثر
سازمان را افزایش میدهد ) .(20 ,19البته این رفتارها
بهﻃور ﻏیررسمی مورد تشویق و پاداش ﻗرار میگیرند و
انجام ندادن آنها تنبیه خاصی را بهدنبال ندارد ).(8
مطالعات مختلف ،شاخصهای متعددی برای
رفتار شهروندی مطرح کردهاند .یکی از معروفترین
گروهبندیها ،دو گروه رفتارهای شهروندی سازمانی
معطوف به افراد ) (OCB-Iشامل رفتارهایی از ﻗبیل
نوعدوستی ،وجدان ،ادب و احترام ،مهربانی و محبت ،رفتار
مدنی ،رشد و توسعهی شخﺼی ،همدلی ،ایﺜار ،گذشت
و فداکاری و ...است و رفتارهای شهروندی سازمانی
معطوف به سازمان ) (OCB-Oشامل رفتارهایی همچون
وﻇیفهشناسی ،حﻀور فعال و وﻗتشناسی ،فرمانبرداری
)اﻃاﻋت سازمانی( ،مشارکت ،تعهد ،حمایت و وفاداری
سازمانی ،فداکاری شغلی ،کمک به همکاران ،همکاری و
هماهنگی و ...را مطرح میکند ) .(21 ,11این رفتارهای
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

کیفیت زندگی کاری
اصطالح کیفیت زندگی ،ﻃبق تعریف سازمان بهداشت
جهانی به معنای درك فرد از موﻗعیت خود است ،با در
نﻈر گرفتن سیستﻢ فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی
میکند که متﺄثر از اهداف ،انتﻈارات و استانداردهای
مورد نﻈر است ) .(23 ,22کیفیت زندگی کاری ،بیانگر
درك افراد از سالمت جسمی و روانی خود درخﺼوص کار
و توانایی کارکنان در تﺄمین نیازهای اساسی شخﺼی بر
اساس تجربیاتشان در سازمان است .کیفیت زندگی کاری،
نشانگر درك شخص از سازمان است و میتواند بر کیفیت
مراﻗبتهای اراﺋهشده در سطوح مختلف تﺄثیر بگذارد )(22
و اﻏلﺐ به نوﻋی برنامه ی تغییر سازمانی اشاره دارد که
میتوان آن را در دو مفهوم تعریف ﻋینی و تعریف ذهنی
تعریف نمود .شاخصهای کیفیت زندگی کاری ﻋبارتاند
از :حقوق و دستمزد ،مزایا بهویژه مزایای خدمات درمانی،
امنیت شغلی ،داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در
سازمان ،نداشتن تنشهای کاری ،شرکت در تﺼمیماتی
که به سرنوشت افراد مربوط میشود ،دموکراسی در محل
کار ،سهیﻢ بودن در سود ،وجود نﻈام بیمه ی بازنشستگی،
وجود امکانات و خدمات رفاهی و ﭼهار روز کار در هفته
)ساﻋت کار منعطف( ).(24
کیفیت زندگی کاری ،میتواند تحت تﺄثیر شرایﻂ
فرهنگی ،اجتماﻋی ،اداری ،مدیریتی و فرهنگی خاص
ﻗرار گیرد ) .(25کیفیت باالی زندگی کاری ،برای جذب
و حفﻆ پرسنل در هر سازمان ضروری است ).(23
متخﺼﺼان ﻋلوم پزشکی ،بر این باورند که کیفیت زندگی
کاری ،مفهومی ﭼندبعدی و ذهنی است و شناسایی ﻋوامل
مﺆثر بر کیفیت زندگی را میتوان الزمه ی ارتقای سطﺢ
سالمتی زیرگروههای هر جامعه دانست ).(26
سالمت سازمانی
در
اصطالح سالمت ،اولینبار توسﻂ مایلز
مطالعه ی جو سازمانی مدارس و به معنای دوام و بقای
سازمان در محیﻂ خود ،سازگاری با محیﻂ و گسترش
توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر بهکار برده شد ).(2
کلینگل و الیدن ) ،(2001سالمت سازمانی را ﻋالوه بر
توانایی سازمان برای انجام وﻇایف بهﻃور مﺆثر ،توانایی
سازمان برای رشد و بهبود نیز میدانند ).(4 ,3
پژوهشگران با تﺄکید بر اهمیت سالمت سازمانی در
)(1969
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ایجاد میکند؛ مانند نارضایتی یا رضایت پایین ،تعهد و
انگیزش پایین ،میزان باالی ترك شغل ،کاهش ﻋملکرد،
ﻏیبت و ﭼرخش شغلی باال .این استرس ،باﻋﺚ تحلیل در
ارزشها ،روحیه و ارادهی انسان میشود .کاهش استرس
و تنیدگی شغلی در بخش بهداشت و درمان ،منجر به
افزایش پیامدهای مﺜبت و کاهش پیامدهای منفی میشود
) .(18 ,17یکی از مهﻢترین آثار و پیامدهای منفی استرس
شغلی ،کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی و بهتبﻊ آن،
کاهش کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی است.

مفید و اثربخش ،تحت تﺄثیر ﻋوامل زیادی ازجمله استرس
و کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی ،تغییر مییابند.

سارا محمدی و نرگس محمدی

پیشینهی تجربی پژوهش
مطالعات داخلی و خارجی مشابه در این زمینه ،بر روی
کارکنان سازمانهای مختلف انجام شده که به برخی اشاره
میشود:
نتایج مطالعات شکرالهی و ﻃاهری ) ،(1394در بررسی
رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی
سازمانی و کارآفرینی ،نشان داد که بین دو بعد کیفیت
زندگی کاری )رابطه اجتماﻋی و انسجام اجتماﻋی( با
رفتار شهروندی کارکنان ،رابطه ی مﺜبت معنادار وجود
دارد ) .(25همچنین مطالعه ی بوداﻏی خیاوی و فیﻀی
) ،(1395در بررسی ارتباط بین استرس شغلی و سالمت
روان کارکنان در دانشگاه ﻋالمه ﻃباﻃبایی ،نشان داد میان
این دو متغیر رابطهی معکوس و معنادار وجود دارد .در
این مطالعه ،مﺆلفههای سالمت ﻋمومی بهﻋنوان ﻋوامل
کاهنده ی استرس شغلی معرفی گردیدهاند ).(30
در مطالعه ی دیگری ،با بررسی اثربخشی مدیریت
8

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
با توجه به موضوع مطالعه و مبانی نﻈری و پیشینهی
تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش )نمایش دادهشده در شکل
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رشد و توسعه ی فرد و سازمان ،سطوح ﭼهار مرحلهای از
سالمت سازمانی را ترسیﻢ میکنند که از فرد آﻏاز شده و
نهایتاً کل جامعه را دربرمیگیرد .آنها معتقدند با توجه
به تغییرات ﻋمیق و سریﻊ فرهنگی و نیز روند جهانی
شدن ،مدیریت صحیﺢ سازمان میتواند از ﻃریق ساختار
ارتباﻃات باز و اراﺋه ی بازخور به ﻋملکرد افراد و نیز فرهنﮓ
سازمانی منعطف ،موفقیتهای روزافزون کسﺐ نماید
) .(27سالمت سازمانی ،سبﺐ ایجاد محیطی دلپذیر برای
کار و تالش ،افزایش سالمت روانی و تحقق اهداف سازمانی
خواهد شد ).(28
در این پژوهش ،سالمت سازمانی با یازده شاخص بر
اساس مدل کلینگل و الیدن ) (2001سنجیده شده است.
این شاخصها ﻋبارتاند از :ارتباﻃات ،مشارکت ،وفاداری
و تعهد ،اﻋتبار یا شهرت سازمان ،روحیه ،اخالﻗیات،
بازشناسی ﻋملکرد ،تعیین مسیر هدف ،رهبری و هدایت،
بهبود یا توسعه کارایی کارکنان و کاربرد منابﻊ ) .(4درك
و شناخت وضعیت سازمان از نﻈر شاخصهای سالمت ،به
مدیران در اتخاذ تﺼمیمات مناسﺐ برای ارتقای اثربخشی
سازمان و جامعه کمک میکند ).(3
بنا بر مطالﺐ فوق ،شناخت ﻋوامل مﺆثر بر کیفیت زندگی
کاری و سالمت سازمانی ،میتواند منجر به بهبود و ارتقای
اوضاع جامعه شده و به اﻋتقاد برخی صاحﺐنﻈران ،انجام
مطالعه درزمینهی کیفیت زندگی ،به پیشرفت و بهبود
وضﻊ سالمت جامعه کمک شایان توجهی خواهد نمود
).(29

استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتال به فشار خون،
این نتیجه حاصل شد که مدیریت استرس با رویکرد
شناختی-رفتاری بر بهبود وضعیت زندگی بیماران فشار
خون تﺄثیر مﺜبت معناداری دارد ).(31
سلیمی و اشکانپور ) ،(1391در بررسی ﻋملکرد کارکنان
در موﻗعیتهای مختلف استخدامی شبکه ی بهداشت
شهرستان رشت ،نشان دادند که ﻋملکرد کارکنان رسمی
پایینتر از کارکنان پیمانی و پزشکان خانواده است؛ ولی
ﻋملکرد بقیه ی کارکنان با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد
) .(32همچنین نتایج تحقیقی بر روی کارکنان بیمارستان
اشنویه ،نشان داد بین کیفیت زندگی کاری ،ﻋملکرد ،فشار
روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان ،رابطهی
معناداری وجود دارد ).(33
همچنین نتایج مطالعه ی دیگری در رابطه با کیفیت
زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان
کالج جیپور هندوستان ،نشان داد رابطه ی مﺜبت و
معناداری میان کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی
سازمانی وجود دارد ).(34
در مطالعات دیگری ،رابطه ی استرس کاری و
کیفیت زندگی کاری و ﭼرخش شغلی بر روی پرستاران
بیمارستانها ) (35و مددکاران اجتماﻋی مدارس در استان
ﻗاهره مﺼر ) ،(36مورد بررسی ﻗرار گرفت که نتایج حاکی
از وجود رابطهی معنادار بین این ﻋوامل بوده است .یانﮓ
و یان ) (2020هﻢ در بررسی رابطه ی استرس و فﻀای
ایمنی دانشگاه با رفتارهای ایمن روانی-اجتماﻋی ،نشان
دادند که استرس روحی دانشآموزان ،باﻋﺚ بروز رفتارهای
روانشناختی خطرناك در آنها میشود .بهبود سطﺢ
جو ایمنی ،میتواند بهﻃور مﺆثر استرس دانشآموزان را
کاهش دهد؛ و درنتیجه ،رفتارهای ضدشهروندی و ناامن
کاهش یابد ).(37
همچنین در مطالعات دیگری ،اثر ویژگیهای
آزمودنیهای پژوهش بر رابطهی تنیدگی و رفتار
شهروندی سازمانی ،با رویکرد فرا تحلیلی بررسی گردید.
نتایج ،نشان داد که بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی
سازمانی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد و این رابطه،
بهوسیله ی متغیرهای جنسیت ،سابقه ی خدمت ،میزان
درآمد و نوع مذهﺐ آزمودنیها ،تعدیل شده است ),21
.(39 ,38

تحلیل ساختاری اثر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری...
رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

ﺷﮑﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ(

 (1در نﻈر گرفته شده است.

بر این اساس ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین
گردیده است:
فرضیههای اصلی:
 (1استرس شغلی ،بر رفتار شهروندی سازمانی تﺄثیر
منفی معناداری دارد.
 (2استرس شغلی ،بر کیفیت زندگی کاری تﺄثیر منفی
معناداری دارد.
 (3استرس شغلی ،بر سالمت سازمانی تﺄثیر منفی
معناداری دارد.
 (4رفتار شهروندی سازمانی ،بر کیفیت زندگی کاری
تﺄثیر مﺜبت معنادار دارد.
 (5رفتار شهروندی سازمانی ،بر سالمت سازمانی
کارکنان تﺄثیر مﺜبت معنادار دارد.
 (6استرس شغلی از ﻃریق رفتار شهروندی سازمانی،
کیفیت زندگی کاری را تحت تﺄثیر ﻗرار میدهد.
 (7استرس شغلی از ﻃریق رفتار شهروندی سازمانی،
سالمت سازمانی را تحت تﺄثیر ﻗرار میدهد.
فرضیههای فرﻋی:
 (1نوع استخدام )رسمی یا ﻗراردادی( ،اثر استرس شغلی
بر رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
 (2نوع استخدام )رسمی یا ﻗراردادی( ،اثر استرس شغلی
بر کیفیت زندگی کاری را تعدیل میکند.
 (3نوع استخدام )رسمی یا ﻗراردادی( ،اثر استرس شغلی
بر سالمت سازمانی را تعدیل میکند.

روششناسی پژوهش
روششناسی پژوهش بر اساس مدل پیاز پژوهش ،از
نﻈر هدف ،کاربردی؛ از نﻈر استراتژی ،پیمایشی؛ شیوهی
پژوهش ،کمی؛ افق زمانی ،تکمقطعی؛ و برحسﺐ نحوه ی
گردآوری دادهها )ﻃرح تحقیق( ،در دستهی پژوهشهای
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

توصیفی-همبستگی و از نﻈر روش گردآوری دادهها،
پرسشنامهای است ).(40
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کارکنان بخش
بهداشت و درمان بیمارستانهای آموزشی وابسته به
دانشگاه ﻋلوم پزشکی جندیشاپور شهر اهواز )بیمارستان
گلستان ،رازی ،شفا ،امام خمینی ،سینا ،ابوذر ،ﻃالقانی،
بقایی و سالمت( است که به دلیل دشواری و ﻋدم
دسترسی به همهی آنها ،با استفاده از روش نمونهگیری
ﻏیرتﺼادفی در دسترس و با توجه به فرمول نمونهگیری
کوکران ،تعداد  384نفر بهﻋنوان نمونه انتخاب شدند که
نهایتاً  318پرسشنامه )نرخ بازگشت بیش از  80درصد(
تکمیل گردید و نتایج ،مورد تحلیل و بررسی ﻗرار گرفتند.
برای گردآوری دادهها در بخش مبانی نﻈری و
پیشینه ی پژوهش ،از روش کتابخانهای )بررسی کتابها،
مقالههای ﻋلمی بینالمللی و پایگاههای معتبر ﻋلمی و
فیشبرداری( استفاده شده است .برای سنجش متغیرهای
اصلی پژوهش ،از پرسشنامههای استاندارد دارای روایی و
پایایی استفاده گردید .بدین ترتیﺐ ،برای سنجش استرس
شغلی از پرسشنامه ی  ،(1990) HSEبرای ارزیابی کیفیت
زندگی کاری از پرسشنامه ی والتون ) ،(1973برای
سنجش سالمت سازمانی از پرسشنامه ی کلینگل و الیدن
) (2001و برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه ی
لی و آلن ) (2002استفاده شده است .برای ارزیابی و
سنجش دیدگاه کارکنان بهداشت و درمان ،از مقیاس
پنجدرجهای لیکرت استفاده شده است .به دلیل شرایﻂ
خاص ناشی از کووید  ،19تعداد  400پرسشنامه بهصورت
آنالین از ﻃریق ایمیل و یا تلفن همراه در اختیار افراد ﻗرار
گرفت که از این تعداد 318 ،پرسشنامه بهﻃور کامل پاسﺦ
داده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از دو دسته روشهای
آماری استنباﻃی و روشهای آماری توصیفی استفاده
گردیده است .برای بررسی و توصیف ویژگیهای ﻋمومی
پاسﺦدهندگان ،از روشهای آمار توصیفی مانند جداول
9
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سارا محمدی و نرگس محمدی

توزیﻊ فراوانی و میانگین و از تحلیل ﻋاملی تﺄییدی و
روشهای آمار استنباﻃی مانند تحلیل همبستگی و
مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیههای
تحقیق استفاده شد .بدین منﻈور ،نرمافزارهای آماری
 SPSSو  Smart PLSبه کار رفته است.

نتایج ،نشان میدهد استرس شغلی پرسنل بهداشت و
درمان بیمارستانهای آموزشی اهواز ،بیش از حد متوسﻂ
است ) (4/2و به دلیل سطﺢ باالی تنیدگی ،کیفیت زندگی
کاری آنها نیز نسبتاً پایین ) (3/11میباشد .با توجه به
مقدار معناداری کمتر از  ،0/01میتوان گفت در سطﺢ
اﻃمینان  %99بین متغیرهای تنیدگی ،کیفیت زندگی
کاری و رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه ی معنادار وجود
دارد؛ بهﻃوری که استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری
و رفتار شهروندی رابطهی منفی ) r=-0/55و r=-0/68؛
 (r=-0/69و کیفیت زندگی کاری با سالمت و رفتار
شهروندی ،رابطهی مﺜبت معنادار ) r=0/58و (r=0/61
دارد .همچنین رابطه ی مﺜبت معنادار بین سن و سابقه ی
خدمت کارکنان با همه ی متغیرها تﺄیید شد .این در
حالی است که رابطه ی سن با استرس شغلی معکوس

ﺟﺪول  .1ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري
جدول  .1توصیف جمعیت شناختی نمونه آماری
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺳﻦ

ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﻓﺮاواﻧﯽ

 30ﺳﺎل و ﮐﻤﺘﺮ
 31ﺗﺎ  40ﺳﺎل
 41ﺗﺎ  50ﺳﺎل
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  50ﺳﺎل
زن
ﻣﺮد
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

32
133
102
51
264
54
70
156

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

92

29

ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل
 5ﺗﺎ  10ﺳﺎل
 11ﺗﺎ  15ﺳﺎل
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  15ﺳﺎل

25
86
105
102

8
27
33
32

رﺳﻤﯽ
ﻗﺮاردادي

وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
10
42
32
16
83
17
22
49

39
61

124
194

318

---

%100

ﺟﺪول  .2ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

1

ﻣﺘﻐﯿﺮ

3/11

0/65

**-0/68

 (4ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

3/28

0/62

**-0/69

 (6ﺳﻦ

37/4

2/1

**-0/48

 (1اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ

 (2ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

 (3رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

 (5ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ

10

4/2

3/79
12/3

0/67
0/66
1/2

2

3

** -0/55

** 0/61

1

**0/61

*0/34

1

1

4

** 0/58

** 0/51

1

*0/29

*0/16

*0/14

*0/27

*0/31

5

1

**0/79

6

1

 **P<0/01و *P<0/05

Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 9:10 IRDT on Wednesday July 6th 2022

یافتههای ِپژوهش
در جدول  1و  ،2توصیف نمونه ی آماری به تفکیک
ویژگیهای جمعیتشناختی و ضرایﺐ همبستگی آمده
است.
همانﻃور که مشاهده میشود ،بیش از  80درصد
نمونه ی آماری را زنان تشکیل دادهاند .از نﻈر سن ،افراد
 31تا  40سال ،از نﻈر تحﺼیالت ،مقطﻊ لیسانس و از نﻈر
سابقه ی افراد ،باالتر از  11سال خدمت ،دارای بیشترین
فراوانی بودهاند .همچنین کارکنان ﻗراردادی ،بیشتر از

رسمی بودند.

تحلیل ساختاری اثر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری...

است؛ یعنی با افزایش سن از میزان استرس شغلی افراد
کاسته میشود .پس از تﺄیید همبستگی ،میتوان با روش
مدلسازی معادالت ساختاری ،روابﻂ ﻋلی میان متغیرها
را سنجید.

آزمون نرمال بودن دادهها و برازش مدل اندازهگیری
ﻗبل از آزمون فرضیهها ،ابتدا نرمال بودن توزیﻊ دادهها با
استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی گردید.
نتایج آزمون با توجه به معناداری کمتر از  5درصد برای
متغیرها ،نشان داد که دادهها از توزیﻊ نرمال برخوردار
نیستند.
برای تعیین برازش مدل اندازهگیری ،از سه معیار پایایی،
روایی همگرا و واگرا و برای سنجش پایایی ،از پایایی مرکﺐ
و آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به مقادیر AVE
)باالتر از  (0/5و نیز مقادیر پایایی مرکﺐ و آلفای کرونباخ
)باالتر از  ،(0/7روایی همگرا و برازش مناسﺐ مدل ،مورد
تﺄیید ﻗرار گرفت )جدول  .(3برای روایی واگرا ،از آزمون

برازش مدل ساختاری
برای ارزیابی برازش مدل ساختاری ،از ضرایﺐ
شاخص  Q 2استفاده شده است .شاخص  ، Q 2خود به
دو شاخص اشتراك و شاخص افزونگی تقسیﻢ میشود.
برازش کلی مدل نیز از ﻃریق مﺜبت بودن شاخص نیکویی
برازش  GOFنشان داده میشود .جدول  ،4شاخصهای
برازش مدل را نشان میدهد .با توجه به مﺜبت بودن
شاخص اشتراك و شاخص افزونگی و سه مقدار ،0/01
 0/36 ،0/25که بهﻋنوان مقادیر ضعیف ،متوسﻂ و ﻗوی
 R2و

ﺟﺪول  .3رواﯾﯽ واﮔﺮا و ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
جدول  .3روایی واگرا و همگرا و پایایی مدل اندازهگیری
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ

0/81

0/85

AVE
رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا

رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

0/87

0/92

0/58

DV
رواﯾﯽ واﮔﺮا

0/91

0/63
0/56

0/739

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0/9

0/84

0/79

0/753
0/781
0/717

0/515

ﺟﺪول  .4ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

CV- Rduﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰوﻧﮕﯽ

CV- Comﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﺮاك

ﮐﯿﻔﯿﺖ

0/29

0/42

0/30

0/43

اﺳﺘﺮس
رﻓﺘﺎر

ﺳﻼﻣﺖ

--

R2

0/43

0/22

--

0/47
0/35

0/58

GOF
0/427

0/417

ﺟﺪول  .5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 5
جدول  .5نتایج معادالت ساختاری برای فرضیههای  1تا 5
اﺛﺮات

R2

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﻣﻨﻔﯽ

ردﯾﻒ

ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺗﺎﺛﯿﺮ

1

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

-0/6

2

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري

-0/71

10/81

3

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

-0/69

8/62

0/476

4

رﻓﺘﺎرﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖزﻧﺪﮔﯽﮐﺎري

0/54

7/65

0/29

ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﻣﺜﺒﺖ

5

رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0/47

6/93

0/22

ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﻣﺜﺒﺖ

Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

ﺑﺘﺎ

T
9/88

0/36
0/504

ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﻣﻨﻔﯽ

|t|>1.96 Significant at P<0.05
|t|> 2.58 Significant at P < 0.01
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فورنل-الکر ) (1981استفاده گردیده که بررسی میکند
معرف هر سازه نسبت به سایر سازهها همبستگی باالتری
به خود سازه داشته باشد ).(41
بارهای ﻋاملی فورنل-الکر ،نشان میدهد بار هر معرف
انعکاسی برای هر سازه روی ﻗطر اصلی )جذر مقادیر (AVE
بیشتر از بار آن معرف برای سایر سازههاست؛ بنابراین،
روایی افتراﻗی یا واگرای مدل تﺄیید میگردد )جدول .(3

سارا محمدی و نرگس محمدی

رﻓﺘﺎر

ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎ

0/47
t=6/93

t=9/88

اﺳﺘﺮس
ﺷﻐﻠﯽ

-0/71

t=10/81
-0/69
t=8/62

ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

شکل  .2نمای کلی مدل پژوهش در حالت استاندارد و معناداری()t

ﺷﮑﻞ  .2ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﻨﺎداري)(t
ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﯾﺞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﮔﺮوه
جدول  .6نتایج رابطه بین متغیرهای تحقیق به تفکیک دو گروه
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري
اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﺛﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﻗﺮاردادي )(n=194

R1
-0/53
-0/62
-0/59

R2
T1
-0/67
9/17
-0/73
10/7
-0/71
10/1
) (VAFﺷﺪت اﺛﺮﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ=  0/31و 0/32

برای  GOFمعرفیشده است ) (13و حﺼول مقدار 0/43
برای  ،GOFبرازش مناسﺐ مدل تﺄیید میگردد .ضریﺐ
 ،R2بیانگر میزان تﺄثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر
مستقل است .مقادیر  0/33 ،0/18و  0/67در مدلهای
مسیری  PLSبرای R2به ترتیﺐ ضعیف ،متوسﻂ و ﻗابل
توجه توصیف میشوند ) .(41مقادیر  R2در جدول ،4
نشاندهندهی سطﺢ مطلوب برازش مدل است.

آزمون فرضیههای پژوهش
پس از آزمون مدل بیرونی و تﺄیید روایی و پایایی )مدل
اندازهگیری( ،با استفاده از مدل درونی میتوان به بررسی
فرضیههای پژوهش پرداخت .بدین منﻈور ،از معیارهای
آماره  tو ضریﺐ مسیر استفاده شده است .مدل مفهومی
آزمونشده در حالت معناداری یا الگوریتﻢ  PLSو ضریﺐ
مسیرها در شکل  2و در جدول  5نیز خالصه ی نتایج
آزمون فرضیهها ﻗابل مشاهده است.
نتایج آزمون فرضیه ی اول تا سوم ،مبنی بر اثر منفی و
معنادار تنیدگی شغلی بر رفتار شهروندی ،کیفیت زندگی
12

رﺳﻤﯽ)(n=124

T2
11/43
12/3
11/98

Z

ﻧﺘﺎﯾﺞ

-3/82
-3/91
-3/89
5/83

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ

کاری و سالمت سازمانی ،نشان داد با توجه به ضرایﺐ
مسیر -0/6؛  -0/71و  -0/69و مقدار معناداری )(T-value
که از ﻋدد  2/58بزرگتر است )9/88؛  10/81و ،(8/62
در سطﺢ  99درصد اﻃمینان این ادﻋا تﺄیید میگردد؛
یعنی با افزایش استرس شغلی ،رفتار شهروندی ،کیفیت
زندگی کاری و سالمت سازمانی کاهش مییابد و بالعکس.
همچنین نتایج آزمون فرضیه ی ﭼهارم و پنجﻢ با توجه
به ضریﺐ مسیر  0/54و  0/47و معناداری  7/65و ،6/93
نشان داد رفتار شهروندی سازمانی ،تﺄثیر مﺜبت ﻗابل
توجهی بر کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی کادر
بهداشت و درمان دارد.
در تحلیل بیشتر دادهها ،نقش میانجی رفتارهای
شهروندی سازمانی و اثر تعدیلکننده ی وضعیت
استخدامی بررسی گردید که تﺄثیر معنادار میانجیگری
رفتار شهروندی مورد تﺄیید ﻗرار گرفت .همچنین فرضیهها
برای دو گروه استخدام رسمی و ﻗراردادی ،بهصورت
جداگانه محاسبه شد که نتایج ،تفاوت معنادار تﺄثیر
معکوس استرس شغلی بر کیفیت زندگی ،رفتار شهروندی
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.
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0/54
t=7/65

-0/60

تحلیل ساختاری اثر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری...

و سالمت سازمانی در این دو گروه استخدامی را نشان
میدهد.

)(1

)

a×b
= Z − Valve
b 2 × S a2 + a 2 × Sb2 + S a2 × Sb2

( )

( )

(

که در آن a ،ضریﺐ مسیر میان متغیر مستقل و
میانجی b ،ضریﺐ مسیر میان متغیر وابسته و میانجی،
 saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل
و میانجیو  sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان
متغیر وابسته و میانجی است.
برای تعیین شدت تﺄثیر میانجی از آمارهای به نام VAF
استفاده میشود که مقداری بین  0و  1را میپذیرد و هرﭼه
این مقدار به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهندهی ﻗوی بودن
تﺄثیر متغیر میانجی است و از رابطهی  2محاسبه میشود:
)(2

a×b
= 0/31, 0/32
(a × b) + c

= VAF

که در آن a ،مقدار ضریﺐ مسیر میان متغیر مستقل
و میانجی b ،مقدار ضریﺐ مسیر میان متغیر وابسته و
میانجی و  Cمقدار ضریﺐ مسیر میان متغیر مستقل و
وابسته است.
نتایج آزمون میانجی رفتار شهروندی ،نشان میدهد که
در سطﺢ اﻃمینان  95درصد ،نقش میانجی معنادار است.
مقدار  0/31 VAFو  ،0/32بیانگر اثرگذاری استرس شغلی
از ﻃریق رفتار شهروندی برکیفیت زندگی کاری و سالمت
سازمانی است )جدول .(6

تحلیل نقش تعدیلکنندهی وضعیت استخدام
ﭼندین روش آماری برای آزمون متغیرهای تعدیلگر
وجود دارد که یکی از آنها ،راهبرد سابگروپ است .این
روش ،برای متغیرهای پیوسته مناسﺐ است و ﻋم ً
ال آزمون
تشخیص متغیرهای همسانگر است و نسبت به روشهای
دیگر در مطالعات مدیریتی بیشترین استفاده را داشته
است .راهبرد سابگروپ ،شامل تست ضریﺐ همبستگی
دو یا ﭼند زیرگروه است .در رویکرد ساب گروپ ،تفاوتهای
میان ﻗدرت یا میزان یک ارتباط از ﻃریق تفاوتهای میان
Iran Occupational Health. 2022 (01 May);19: 10.

w1 − w2
). N (0,1
1
1
+
N1 − 3 N 2 − 3

=z

که اجزای فرمول ﻋبارتاند از:

1 1 + r1
w1 = ln
2 1 − r1
1 1 + r2
w2 = ln
2 1 − r2

در صورتی که مقدار آماره  zبرای فرض وجود تفاوت
معنادار گردد )مقدار سطﺢ معناداری کمتر از  0/05شود(،
آنگاه میتوان گفت که متغیر تعدیلگر بر رابطه ی دو متغیر
تﺄثیر میگذارد.
همانﻃور که نتایج نشان میدهد ،تﺄثیر استرس
شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی ،کیفیت زندگی کاری
و سالمت سازمانی در هر دو گروه استخدامی در سطﺢ
اﻃمینان  %99تﺄیید شده است و ﻃبق آزمون  zفیشر
مقدار بتا در هر گروه در سطﺢ اﻃمینان  %99برابر نیست
و اختالف ضریﺐ تﺄثیر معنادار شده است )سطﺢ معناداری
کمتر از (0/01؛ بنابراین ،فرضیهها تﺄیید شدند؛ یعنی تﺄثیر
منفی استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت
زندگی کاری ،تحت تﺄثیر وضعیت استخدامی کارکنان ﻗرار
گرفته است .ﻃبق نتایج حاصله از رگرسیون ،تﺄثیر استرس
شغلی بر رفتار شهروندی ،کیفیت زندگی کاری و سالمت
سازمانی کارکنان رسمی ،ﻗویتر از کارکنان ﻗراردادی و
شرکتی است )مقدار بتا بزرگتر است(.
نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه ی اول تا سوم ،تﺄثیر
منفی استرس شغلی را بر رفتار شهروندی سازمانی،
کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی تﺄیید میکند؛
یعنی با افزایش استرس و تنش شغلی افراد ،رفتارهای
13
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بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
برای آزمون تﺄثیر متغیر میانجی ،یک آزمون پرکاربرد
به نام آزمون سوبل وجود دارد که از رابطهی  1محاسبه
میشود:

بزرگی و یا میزان ضرایﺐ همبستگی صفر مرتبه میان
زیرگروه مشخص میشود .این امر ،مستلزم شکلگیری
 Kزیرگروه برای متغیر تعدیل گر  ،Zمحاسبه ی ضریﺐ
همبستگی بین دو متغیر مستقل یا پیشبین و متغیر
وابسته یا مالك )مﺜل  (X, Yبر اساس زیرگروهها و آزمون
نتایج ،یعنی مساوی بودن  Kضریﺐ همبستگی ،است .اگر
فرضیه ی صفر رد شود ،اثر متغیر تعدیلگر تﺄیید میگردد
).(13
K

سارا محمدی و نرگس محمدی

14

محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی
از آنجا که استرس شغلی یک پدیده ی ﭼندبعدی
و ﭼندسطحی است و ﻋوامل مختلف را تحت تﺄثیر ﻗرار
میدهد و خود نیز تحت تﺄثیر ﻋوامل مختلف محیطی،
شغلی ،سازمانی ،مدیریتی و شخﺼیتی ﻗرار دارد ،محدودیت
اصلی مطالعه ،آن است که امکان بررسی همه ی این ﻋوامل
در این پژوهش میسر نبوده است .همچنین محدودیت
ناشی از جمﻊآوری اﻃالﻋات از ﻃریق پرسشنامه که ﻋدم
امکان بررسی میزان دﻗت پاسﺦدهندگان را باﻋﺚ میشود،
از دیگر محدودیتهاست که توصیه میشود بهمنﻈور
افزایش دﻗت و صحت نتایج ،از ابزارهای تکمیلی دیگری
همچون مﺼاحبه و روشهای کیفی برای گردآوری دادهها
استفاده شود .محدودیت جامعه ی خاص )بیمارستانهای
آموزشی( نیز تعمیﻢپذیری نتایج را کاهش میدهد که با
انجام پژوهشهای مشابه در سطوح مختلف کارکنان و
مدیران سایر سازمانها و حتی در سطﺢ ملی و مقایسه ی
نتایج ،مرتفﻊ میگردد.
همچنین میتوان ﻋالوه بر وضعیت استخدام ،متغیرهای
جنسیت ،تجربه ی کاری و سطﺢ تحﺼیالت را نیز بهﻋنوان
متغیر تعدیلکننده و متغیرهای تناسﺐ شخﺼیت-شغل را
بهﻋنوان متغیرهای میانجی مورد بررسی ﻗرار داد.
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شهروندی و سپس کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی
آنها کاهش مییابد و بالعکس؛ بدین معنا که اگر کارکنان
خدمات بهداشتی و درمانی تنیدگی و استرس شغلی
باالیی داشته باشند ،رفتارهای شهروندی از ﻗبیل وفاداری،
ادب ،مهربانی و نزاکت ،کمک به دیگران و انجام کارهای
اضافی مورد نیاز ،به دلیل استرس زیاد ،شکل نمیگیرد.
همچنین شرایﻂ محیطی فعالیت آنها همچون نور و
درجه ی دمای نامناسﺐ ،سروصدا ،ﻋدم احترام متقابل و
حجﻢ کار زیاد ،باﻋﺚ افزایش استرس شغلی و درنتیجه
کاهش کیفیت زندگی کاری و سالمت آنها خواهد شد.
این نتایج ،با مطالعات پیشین همخوانی دارد )،30 ،22
(37 ،36 ،35 ،33 ،31؛ از اینرو ،رفتارهای شهروندی با
کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی رابطهی مﺜبت
معنادار دارند )فرضیه ی ﭼهارم و پنجﻢ( .این نتایج ،با
مطالعات شکراللهی و ﻃاهری ) ،(25پارسا و همکاران
) (33و یاداف و میشرا ) (34همخوانی دارد.
در این راستا ،توصیه میشود مسﺌولین ،مدیران
و سرپرستاران برای کاهش تنیدگی شغلی کارکنان
زیرمجموﻋه ی خود ،اﻗداماتی انجام داده تا میزان
رفتارهای شهروندی و درنتیجه کیفیت زندگی کاری و
سالمت سازمانی آنها افزایش یابد؛ بهﻋنوان مﺜال ،زمان
و فرصت کافی را برای انجام فعالیتها در اختیار افراد ﻗرار
دهند؛ هر فرد با توجه به وﻇیفه ی خود ،حجﻢ کار مشخص
داشته باشد؛ ﻋوامل استرسزا از ﻗبیل نور ،صدا و ...در
محل کار کاهش یابد ،احترام افراد حفﻆ شده و به روحیات
آنها توجه شود؛ پرداخت پاداش و جبران خدمات آنها
مناسﺐ و منﺼفانه باشد؛ ﻋدالت در پرداختها در مقایسه
با کارهای مشابه رﻋایت شود.
همچنین نتایج ،نشان داد رفتار شهروندی نهتنها بهﻃور
مستقیﻢ باﻋﺚ بهبود کیفیت زندگی کاری و سالمت
سازمانی افراد خواهد شد ،بلکه بهﻋنوان میانجی میتواند
رابطهی تنیدگی شغلی با کیفیت زندگی کاری و سالمت
سازمانی را تحت تﺄثیر ﻗرار دهد )فرضیه  6و (7؛ یعنی
استرس شغلی ،ابتدا منجر به کاهش رفتارهای شهروندی
میشود و سپس از این ﻃریق باﻋﺚ کاهش کیفیت زندگی
کاری و سالمت سازمانی خواهد شد.
ﻋالوه بر این ،نتایج ،نشان میدهد که تﺄثیر تنیدگی
شغلی بر کیفیت زندگی کاری ،رفتار شهروندی و
سالمت سازمانی در دو گروه استخدامی تفاوت معنادار
دارد؛ یعنی وضعیت استخدام رسمی و ﻗراردادی ،تﺄثیر
استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری ،رفتار شهروندی

و سالمت سازمانی را تعدیل میکند )فرضیههای فرﻋی(؛
بدینصورت که این تﺄثیر در کارکنان رسمی ﻗویتر از
کارکنان ﻗراردادی و شرکتی نشان داده شد .این موضوع،
نشان میدهد نیروهای رسمی ﭼون امنیت شغلی نسبتاً
باالتری دارند ،نسبت به گروه ﻗراردادی از استرس شغلی
کمتری برخوردارند ) .(6این نتایج ،با مطالعات محمدی و
همکاران ) ،(21سلیمی و اشکانپور ) (32و محمدی )(38
مطابقت دارد.
امروزه کاهش استرس شغلی ،بهویژه در مشاﻏل سخت
و استرسزا ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی ،امری
ضروری است .نتایج این مطالعه ،نشان داد تنیدگی شغلی،
بهﻃور مستقیﻢ و ﻏیرمستقیﻢ بر کیفیت زندگی و رفتارهای
شهروندی کادر بهداشتی و درمانی تﺄثیر میگذارد؛ بهﻋبارت
دیگر ،استرسهای شغلی منجر به کاهش رفتارهای
شهروندی و درنتیجه کاهش کیفیت زندگی کاری و سالمت
سازمانی میشوند .همچنین ،نتایج این مطالعه ،نشان داد که
کارکنان در دو گروه رسمی و ﻗراردادی ،تجربیات متفاوتی
از استرس شغلی و اثر آن بر رفتارهای شهروندی و کیفیت
زندگی کاری و سالمت سازمانی دارند.

...تحلیل ساختاری اثر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری
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