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 چکیده

با کیفیت زندگی کااری آناان    ة آنرابط هیئت علمی دانشگاه بیرجند و یزای شغلی اعضا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس
گیاری تااادفی    و روش نموناه  گیری کوکران فرمول نمونه کارگیری بهکه با  استهمبستگی  -روش پژوهش توصیفی. است  هگرفتانجام 
ریب و کیفیات زنادگی کااری باا ضا      31/1، با ضریب پایایی (HSE)استرس شغلی های  پرسشنامه. شدنفر تعیین  810حجم نمونه  ساده،

اسامیرنوف، تللیال عااملی اکتشاافی، ضاریب همبساتگی پیرساون و         -های کولموگروف ها با آزمون داده. کار گرفته شد به 38/1پایایی 
زای شغلی تقاضا، حمایت مسئوالن و همکاران، نقش، کنترل و ارتباط بوده  نتایج نشان داد عوامل استرس. گام تللیل شد به رگرسیون گام

هاای انساانی،    گرایی در سازمان، پرداخت منافانه و کافی، توسعة قابلیات  ت زندگی کاری اعضای هیئت علمی نیز، قانونابعاد کیفی. است 
اساترس شاغلی و    .اسات  تأمین فرصت رشد و امنیت، فضای کلی زندگی، ملیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انساجام اجتمااعی  

، (r= -13/1) تقاضاا  اناد، همنناین،   با یکدیگر رابطة معکوس و معنادار داشاته  18/1ری در سطح معنادا (r= -11/1)کیفیت زندگی کاری 
در . اناد  همبساتگی معکاوس داشاته   زای شغلی با کیفیت زندگی کااری   به عنوان عوامل استرس ،(r= -88/1) و نقش (r= -11/1)کنترل 
دار  امعنا  ةانا گهمبساتگی چند  اعضاای هیئات علمای،    کااری با کیفیت زنادگی   و کنترل زای شغلی، تقاضا از میان عوامل استرس نهایت،
 .کنند میبینی  درصد از تغییرات آن را پیش 81/1و  ندا داشته
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 دمه مق

رونید کیه بترینریخ نان،یان،      میی شمار  ، مراکز آموزش عالی کانون علم، تفکر و نوآوری بهامروزه

اندیرمندان و مناصصان در ایخ باش فعالتت دارند و میثررتریخ بایش در تینمتخ منیابس انسیانی      

از طرفیی  (. 3131سند ملی توسعة بایش آمیوزش عیالی،    )شوند  در کرور محسوب میمناصص 

ش اصیلی  هیا بای   دانری،اه . دی،ر، آموزش عالی، محور اصلی توسعة انسانی در سراسر جهان است

هسنند، مجموعة بزرگ و مننوع نهادهای دولنی و خصوصی آمیوزش عیالی در    3های آموزشی نظام

های تحقتقاتی، مراکز ییادیتری از راه   ها، نهادهای آموزشی فنی، آزمایر،اه هر کرور شامل دانرکده

ه فیراهم  هیای ززم زمتنیه را بیرای توسیع     اند که با ایجاد توانمنیدی  دور و بستاری دی،ر، مثسساتی

که در ایخ متان، اعضای هتئت علمی به عنیوان رکیخ اساسیی نظیام      (Ashvin, 2006, p.32)کنند  می

 .کنند ها ایفا می را در دانر،اه آموزش عالی، نقری اصلی

ای از جامعة امروزی و مسئوزن یسنرش  ها به عنوان قرر فرهتانه اعضای هتئت علمی دانر،اه

داران  ربتان تربتت و آمیوزش نتروهیای مناصیص جامعیه و سیکان     دانش و فناوری و در جای،اه م

دهندیان توسعه در ابعیاد مانلیآ آن، از پای،یاه و     طور کلی جهت های پژوهری کرور و به عرصه

منزلنی ویژه برخوردارند که کارایی آنان در راسنای توسعة کالن کرور اهمتیت زییادی دارد و اییخ    

 (.3131باقریان، ) جسمی و روانی آنان متسر خواهد شدطور یقتخ در سایة سالمت  کارایی به

تیر در   ساز آموزش و پژوهش بهنر و بیا کتفتیت   کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی زمتنه

هیایی   دانریجویانی موفی ، اجیرای پیژوهش     پرورشموجب ها خواهد شد و ایخ امر خود  دانر،اه

شود کیه بیه بایش اعظیم رسیالت       میای  اررباش و کاربردی و ارائة خدمات تاصصی و مراوره

بررسی عوامل مرتنط و تنرتریذار بیر  از ایخ رو، . پوشاند عمل می  سازمانی مراکز آموزش عالی جامة

ضیروری    اعضای هتئت علمی از جمله اسنرس شیللی و کننیرل و فیذن آن    کتفتت زندیی کاری

 .است

                                                           
1. Educational Systems 
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 بیان مسئله

توجهی به آن باعث ایجاد  است که بی یخ نتازهاتر در محتط کار یکی از اساسی زا فقدان عوامل تنش

عنارت دی،ر، چیون انسیان    به .شود می جمله افساس بت،ان،ی از کار های روانی مانلفی از بتماری

هیا را در   تریخ نقیش  روانی یکی از مهم های تموجودی زیسنی، روانی و اجنماعی است، خصوصت

هیای روانیی،    و ویژییی  هیا  تتیان اییخ خصوصیت   م در. دکن ایفا می ها در محتط کار انسان  عملکرد

ممکخ است باعث مرکالت روانیی زییادی از قنتیل فریارهای عصینی، فکیری و         اسنرس شللی

هیای   اسینرس  (.341، ص3133 ،زارع و همکیاران ) ای از مرکالت جهانی شود عاطفی و مجموعه

ی از کار را بترنر های ناش دهد و افنمال وقوع مصدومتت شللی، کتفتت زندیی کاری را کاهش می

جیذب و  را  ست تا بنوانند منابس انسیانی ابستار فتاتی  ها کتفتت زندیی کاری برای سازمان. کند می

، همچنتخ (ها دانر،اه) ها نظر به اهمتت اسنرس در زندیی افراد و در فتات سازمان. کنندن،هداری 

ند و اهمتیت اینکیه   هیا بیه سینب وجیود اسینرس، دریتیر آن هسین        ل و مرکالتی که سازمانئمسا

کننید، بیه میا     ها منالغ زیادی بابت مسائل ناشی از بروز اسنرس در محتط کار پرداخیت میی   سازمان

 .بررسیی کنیتم  در ایجیاد مریکالت سیازمانی     را تر نقش اسنرس شللی جدی طور بهدهد  اجازه می

آمیوزش عیالی    دانر،اه بترجند به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی بیزرگ و تنرترییذار در نظیام   

ممکخ و  تسنندنتز از ایخ عامل مصون ن آن اعضای هتئت علمیکرور از ایخ قاعده مسنثنا نتست و 

و کاری، فجم کاری باز، تعامالت و ارتناطات زیاد روزانه با همکاران و دانریجویان،    شرایطاست 

از طرفی دی،ر، تدریس  .آنان باشدساز بروز اسنرس شللی  ها زمتنه مطالنات دانر،اه و جامعه از آن

ها به دلتل شیرایط   و اعضای هتئت علمی دانر،اه( 3131کرباسی، )زا است  یکی از مراغل اسنرس

کنند ولی مننسیفانه تیا کنیون بیه نیوع و       های شللی خاصی را تجربه می خاص کاری خود اسنرس

(. 132، ص3131چیتخ آوه و نیاوی،   )توجه زیادی نرده است  های شللی ایخ یروه متزان اسنرس

                                                           
1. Performance 

2. Job stress 
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و مراکز آموزش عیالی ماننید    ها مسائل مهم و شایان توجه سازمانیکی از نتز  کتفتت زندیی کاری

تلتتر  را آنکه اسنرس شللی با ایجاد مرکالت جسمی و روانی ممکخ است  دانر،اه بترجند است

فتیت  بیا کت  را آن ةو رابطی  را شناسیایی  زای شیللی  پژوهش فاضر عوامل اسینرس  ،رو از ایخ. دهد

 .کند بررسی میزندیی کاری اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند 

 پژوهش ةمبانی نظری و پیشین

هیا   هیا و محیدودیت   اسنرس عنارت است از کارکرد نامناسب کنش و واکنش بتخ تقاضاها، فمایت

 (.3111جزنی، ) ها مسئولتت دادن در انجام

، اسنرس شللی را در هفت (Health and Safety Executive)ایمنی ان،لسنان سالمت و  ةمثسس

هیا و محیتط    هایی مانند بار کیاری، خصوصیتت   شامل موضوع: 3تقاضا. 3: فتطه بررسی کرده است

دادن کارهای خود اسیت،   توان یفت یک فرد در مستر انجام اینکه تا چه اندازه می: کننرل. 1کاری، 

کنید،   نهاد خدمنی خود دریافت میفماینی که فرد از طرن مدیریت و  متزان: 1فمایت مسئوزن. 1

:  ارتنیا   .5کنید،   متزان فماینی که فرد از سوی همکاران خود دریافت می:   فمایت همکاران. 4

افزایش تمریخ و خصوصتت مثنت جهت افزایش ارتناطات جمعی و کاهش کرمکش و دریتیری  

و  ،خیود درک درسیت نقیش کیاری پرسینل از سیازمان میورد خیدمت        :  نقیش . 2در محتط کار، 

، و غالمی فریارکی  مرزآبادیآزاد )سازمان و تلتترات نتروهای یک   سازماندهی ةنحو:  تلتترات.1

3111.)  

اسنرس شللی توانسنه تا ایخ فد در کانون توجه پژوهر،ران  در بتان اینکه چرا( 1114) هسلم

                                                           
1. Demand 

2. Officialssupport 

3. PeerSupport 

4. Relationship 

5. Role 

6. Changes 

7. Organizing 
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سیازمانی از جملیه   دی،یر  هیای   اول اینکه اسنرس شللی بیا منلتیر  : کند می بتانباشد، چهار دلتل را 

یرفنه بیرای   انجامهای  دوم اینکه تالش. وری رابطه دارد و بهره ارتنا ، تعارض ، ان،تزش ، رهنری

هیا را بیه خطیر     شیود و اییخ امیر سیالمت آن     وری باعث افزایش فرار بر کارکنان می افزایش بهره

 ةعلمیی در رشین   ةاست که موضوع چندیخ شاخ طوریاسنرس  ةسوم اینکه ماهتت پدید. اندازد می

شناسییی اجنمییاعی و  شناسییی بییالتنی، روان شناسییی فتزیولوکیییک، روان شناسییی از جملییه روان روان

چهارمتخ دلتل جذابتت موضوع اسنرس نزد پژوهری،ران،  . دهد شناسی سازمانی را ترکتل می روان

رآمید  توجیه از د  شیایان  یهای مربو  به اسینرس شیللی، مقیادیر    هزینه زیرااقنصادی است  یدلتل

میداوم  زای فیردی، سیرعت    تریخ عامل اسینرس  شاید شایس .دهد ها را به خود اخنصاص می  سازمان

ها نتز قابل توجه بیوده   نسرعت تلتتر درون سازما. استتلتتر باشد که جزئی از زندیی امروز برر 

 ةدازخرییدها، کیاهش انی    هیا،  های مجدد و بنتادیخ، اشکال جدید سازمانی، ادغام ساخناردهی .است

 ،هیا مواجیه شیوند    هم،ی سطح تلتتراتی را که افراد باید بیا آن  ها و کتفتت، سازمان و تنکتد بر تتم

  .(313، ص3113، قی و همکارانپورن)اند  کردهتردید 

دهید کیه    کند، اسنرس محتط کار ییا اسینرس شیللی زمیانی ر  میی      می بتان( 1113) ایوانویچ

خیار  از فید منیابس و     و تطیاب ،   کیار بیرای سیازیاری    کنند، نتازهای محتط کارکنان مراهده می

محیتط کیار تمرکیز     ی ازهای با اسنرس شللی بر جننهبارة بستاری از تحقتقات در. هاست توانایی آن

کیه بیه عنیوان     انید  ها، عیواملی  ایخ جننه. تواند موجب بروز اسنرس در کارکنان شود اند که می کرده

زای  از عوامل اسنرس. کندتوانند اسنرس شللی را ایجاد  ی میعوامل منعدد. کنند زا عمل می اسنرس

ها، مریارکت، اسینفاده کمتنیه از     منابس انسانی، پاداش 5ةتوان جریان کار، توسع سازمانی میو  شللی

زای شیللی میدیرینی شیامل     عوامیل اسینرس  . سرپرسنی و ساخنار سازمانی را نام برد ةنتروها، شتو

                                                           
1. Leadership 

2. Motivation 

3. Conflict 

4. Compatibility 

5. Development 
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کتفتت و فساسیتت کیار،    ةفجم کار، فرار بترتن ة، فرار بترتن نقش ، تضاد های ابهام نقش مثلفه

یویی در قنال عملکرد کارکنان، فرار زمان و فناوری مربو  به  جریان رشد و ارتقا، مسئولتت پاسخ

  .اسنرس شللی محسوب شده است ةدهند کاری زیاد یکی دی،ر از عوامل افزایش بار. شلل است

تیریخ عوامیل خطیرزای     افی کرده است کیه از روابیط بیتخ مهیم    طر را نتز مدلی( 1113) کوپر

وی هفیت  . های مربو  بیه آن تریکتل شیده اسیت     های فردی و سازمانی و بتماری اسنرس، نرانه

های فردی و سازمانی بیه   یذارد، مراص کرد که با نرانه زا را که بر کارکنان تنرتر می اسنرس عامل

شناسایی بندی دی،ری که از منابس اسنرس شللی  در دسنه .شود میمنجر پتامدهای فردی و سازمانی 

کند، منیابس   زا می های خاصی که یک شلل را اسنرس توان با توجه به موقعتت انجام یرفنه است، می

 هیای شیللی نیامطلوب،    موقعتیت ) 1زاد فرارهای برون. 3: زا را به دو یروه کلی تقستم کرد اسنرس

( های شاصتنی افراد مانند ویژیی) 4زاد فرارهای درون. 1 ؛(آن باری کار، ننود فمایت و جز سن،تخ

(Antoniou, 2006, p.684) . 

در پژوهش فاضر بررسی شده است، در ادامه، منانی نظری  آنجا که کتفتت زندیی کاری نتز  از

  .و پترتنة پژوهش پترامون آن بتان شده است

دربیارة    یتیری  به کارکنان برای تصمتمرا به معنای دادن فرصت مترکمالی کتفتت زندیی کاری 

 ارائیه  وضیعتت  تریخ بااررباشآن را  خواهند می که شان محصوزت یا خدمات شلل، یا مکان شلل

  و همکیاری  هیا  شناخنی سیالم و بیا کریش    روان کند ایر کار در شرایط دهند، تعریآ و اضافه می

عی افساس مثنت به کار و محیتط آن  بازرفنخ کتفتت زندیی کاری و رشد و نو ،منقابل انجام یترد

و تحقی  اهیدان فیردی و     ایخ افساس عالوه بر تنمتخ نتازها .شود میمنجر   به نام رضایت شللی

                                                           
1. Role Ambiguity 

2. Role Conflict 

3. Exogenouspressures 

4. Endogenouspressures 

5. Decisionmaking 

6. Cooperation 

7. Job Satisfaction 
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سازمان   و کارایی  سازمانی سنب سالمنی جسمی و روانی و وفاداری و بازخره بازرفنخ اررباری

ان به اییخ  تو کتفتت زندیی کاری را میابعاد  (.12، ص3133 مترکمالی و نارنجی رانی،) شود مینتز 

ایجاد شرایط کیاری ایمیخ از نظیر فتزیکیی و نتیز      :  حتط کار ایمخ و بهداشنیم. 3 :شرح بتان کرد

بهنیود   ةکیردن زمتنی   فیراهم :  تینمتخ فرصیت رشید و امنتیت میداوم     . 1تعتتخ ساعات کار منطقی؛ 

های کسب شیده و تینمتخ    هارتکاریتری م های به های پتررفت، فرصت های فردی، فرصت توانایی

آزادی سیاخ   ةفیراهم بیودن زمتنی   :  یراییی در سیازمان   قیانون . 1درآمد و اشنلال؛  ةامنتت در زمتن

وابسین،ی  . 4 انسیانی؛  ةقیانون نسینت بیه سیلط     ةمقام بازتر و نافیذبودن سیلط   واکنشواهمه از  یب

       ؛اجنمیاعی سیازمان    تمسیئولت  ةاربی کارکنیان در ( کاادر) برداشیت  ةنحو:  اجنماعی زندیی کاری

هیای زنیدیی    برقراری توازن و تعادل بیتخ زنیدیی کیاری و دی،یر بایش     :  فضای کلی زندیی. 5

و انسیجام    یکپیارچ،ی . 2؛ کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصتالت و زندیی خانوادیی است

ه سازمان را و ایجاد جو و فضای کاری مناسب که افساس تعل  کارکنان ب: اجنماعی درسازمان کار

بیودن   فیراهم : 31هیای انسیانی   توسیعة قابلتیت  . 1کنید؛   سیازمانند، تقوییت میی   اینکه آنان مورد نتاز 

های یونایون  مندشدن از مهارت ه در کار، بهر 33هایی مانند اسنفاده از اسنقاللی و خودکننرلی فرصت

پرداخیت  : 31نه و کافیپرداخت منصفا. 3؛ ((Gerifin,1998ر منناسب با کا 31و دسنرسی به اطالعات

با معتارهای اجنماعی و معتارهای کارکنان و نتیز   ها مساوی برای کار مساوی و نتز تناسب پرداخت

دهید هیر    کتفتت زندیی کاری نران می ةدر زمتنیرفنه  تحقتقات انجام. تناسب آن با دی،ر انواع کار
                                                           

1. Effectiveness 
2. Efficiency 
3. Safe and healthy working environment 
4. Provide opportunities growth and continued security 
5. Legalism within the organization 
6. Socialdependency in Working life 
7. Responsibility 
8. Overalllivingspace 
9. Integration 
10. Developmentofhumancapabilities 
11. Self-Control 
12. Information 
13. Fair and adequate Payment 
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کننید،  بارید، بترینر تنکتید     ا میبر اقداماتی که کتفتت زندیی کاری کارکنان را ارتق ها چه سازمان

 (.15، ص3131سیاعنچی،  ) شیود  منافس فاصل از آن به بهنریخ وجه عاید کارکنان و کارفرمایان می

ها  وری را برای سازمان ایخ، توجه به کتفتت زندیی کاری همواره دسناوردهای بزرگ بهره عالوه بر

ایخ هنجارهای درونیی کیه   . دارنددرونی خاص و   ها نتز نظام هنجاری دانر،اه .آورد به ارملان می

شیود زنیدیی دانری،اهی و بیه تنیس آن       های علمی است، سنب میی  های جهانی محتط ویژیی ءجز

هرچیه اییخ نظیام هنجیاری     . داشنه باشید های هنجاری  ویژیی ،زندیی علمی اعضای هتئت علمی

یابید و   عه میی کتفتت زندیی علمی اعضای هتئت علمی تقویت شود، کارکردهای دانری،اهی توسی  

آمدن کتفتت زنیدیی علمیی، دانری،اه در معیرض افیول       شدن هنجارها و پایتخ برعکس، با ضعتآ

کتفتیت زنیدیی کیاری     بیارة ریانی در   ننایج پژوهش مترکمیالی و نیارنجی  . ردیت قرار می  کارکردی

ری اساس مدل والنون نران داد کتفتت زنیدیی کیا   های تهران و صنعنی شریآ بر اسنادان دانر،اه

در ایخ پیژوهش   (.13، ص3133 مترکمالی و نارنجی رانی،) دارد ها در سطح نسنناً نامطلوب قرار آن

زای شللی به عنوان عوامل مهم و تنرتریذار در کتفتت زندیی  عوامل اسنرس ةسعی شده است رابط

 .شود، بررسی استهای مهم مطلوبتت شرایط کاری  کاری که از شاخص

های بترونیی،   رئتس دانر،اه در اسنرالتا، اسنرس 41در بررسی خود از ( 3111)   ارپخ و کتنگ

های شللی بترونی را که شامل ابهیام شیللی، پربیاری نقیش، کیاربری       های درونی، اسنرس اسنرس

در پژوهریی بیا عنیوان    ( 1111)و همکاران  افسخ. اند رناتی شلل است، بررسی کرده مهارت و بی

، «(میوردی  ةمطالعی ) ایت شللی بتخ کارکنان دانر،اه در میالزی اسنرس شللی با رض ةبررسی رابط»

از نقیش   یخ عوامل عنارت بودنید ا. کردندمرد مورد مطالعه، شناسایی  ةزا را در نمون عوامل اسنرس

مدیریت، روابط با دی،ران، فرارهای محتط کار، عدم تعادل بیتخ کیار و زنیدیی خیانوادیی، ابهیام      

کتفتیت   ةدر پژوهری با عنیوان بررسیی رابطی   ( 3131) همکارانفالفی و  .نقش و فرار عملکردی

                                                           
1. Normativesystem 

2. Functional 

3. Orpeen and king 
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هیای جسیمی در    زندیی کاری و کننرل شللی و اسنرس شللی با تعداد، شیدت، فراوانیی بتمیاری   

. ار وجیود دارد د امنفیی معنی   ةکارکنان نران دادند بتخ کتفتت زندیی کاری و اسنرس شیللی رابطی  

های جسیمی نریان    را بتخ متزان اسنرس شللی و بتماریمعنادار و مثنت  ای هها رابط یافنه ،همچنتخ

ن،رش کارکنان مراکیز توانناریی بهزیسینی    »با عنوان در پژوهری ( 3135) طوافی و همکاران. داد

جهیت   «هیا  زایی آن زا و شدت اسنرس سازمانی اسنرس اسنان تهران نسنت به وضعتت عوامل درون

یک  زایی هر زای سازمانی و شدت اسنرس نرسها و فرایندهای نامناسب اس تعتتخ وضعتت ستاست

ننایج نران داد کارکنان بتش از همه بیا ستاسیت ارزییابی غترواقعیی و فراینید      . ها انجام دادند از آن

 ای مطالعیه ( 3131) پرداخنچی و همکاران .رو بودند هنقض معتارهای سنجش عملکرد کارکنان روب

اری و فرسیودیی شیللی معلمیان و میدیران     بیتخ کتفتیت زنیدیی کی     ةبررسیی رابطی  »عنوان  ارا ب

ننایج پژوهش نران داد بتخ کتفتت زندیی کاری و فرسیودیی  . انجام دادند «های تاکسنان شهرسنان

بیا  ( 3113) فاجلوهای پژوهش  یافنه. معکوس و معنادار وجود دارد ةشللی معلمان و مدیران رابط

یی کارکنان با رضایت از جو سیازمانی  اسنرس شللی، فرسودیی شللی و کتفتت زند ةرابط» عنوان

نران داد متان اسنرس شللی و کتفتت زندیی، اسنرس شیللی، و رضیایت    «دانر،اه محق  اردبتلی

از جو سازمانی، رضایت از جو سازمانی و فرسودیی شللی، فرسیودیی شیللی و کتفتیت زنیدیی     

 .منفی وجود دارد ةکاری رابط

 پژوهش های ل اسؤ

 :رح زیر استهای پژوهش به ش سثال

 اند؟ زای شللی اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند کدام عوامل اسنرس .3

 اند؟ ابعاد کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند کدام .1

وجیود  تئت علمی رابطه هکتفتت زندیی کاری اعضای  وزای شللی  عوامل اسنرسمتان آیا  .1

 ؟دارد

بتنیی   ی کیاری اعضیای هتئیت علمیی را پیتش     شللی، کتفتیت زنیدی   زای آیا عوامل اسنرس .4

 کنند؟ می
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 پژوهش روش

آمیاری   ةدر پیژوهش فاضیر جامعی    .طرح پژوهری همنسن،ی است روش ایخ پژوهش توصتفی و

 ةاننااب تعداد نمونی  برای .استنفر  111به تعداد  اعضای هتئت علمی دانر،اه بترجند همةشامل 

یتیری   برای تعتتخ فجم نمونه فرمول نمونیه . استکار یرفنه شده  بهیتری ساده  آماری روش نمونه

 .نفر محاسنه شد 312که فجم نمونه  شدکار یرفنه  به 12/1یتری  کوکران با خطای نمونه

  
  

1
 
1

  
1
  

1
 
1
 

              111 12/3   
1
   5/1    5/1              

111 12/1  
1
  12/3   

1
  5/1     5/1   

  312~41/312  

 اسیمترنون  - هیای کولمیویرون   هیا، آمیار پارامنرییک و آزمیون     وتحلتل داده به منظور تجزیه

زای شیللی و ابعیاد    شناسایی عوامیل اسینرس  ) ، تحلتل عاملی اکنرافی(بودن منلترها بررسی نرمال)

 ییام  بیه  و ریرسیتون ییام  ( منلترها ةبررسی رابط) ، ضریب همنسن،ی پترسون(کتفتت زندیی کاری

 .کار یرفنه شده است به( بتخ بتنی منلتر مالک توسط منلتر پتش بررسی قابلتت پتش)

 ابزار پژوهش
 ةمتالدی توسط مثسسی  3111ةایخ پرسرنامه در اواخر ده :(HSE) پرسشنامة استرس شغلی( الف

طتییآ لتکییرت  کییاریتری بییه، بییا (Health and Safety Executive) سییالمت و ایمنییی ان،لسیینان

قابلتت ضریب . است  ای ساخنه شده و با فرض مقتاس فاصله( ختلی زیاد تا ختلی کم) ای یزینه جپن

، فمایت 12/1، برابر با های تقاضا ضریب پایایی مثلفه. دست آمده ب 1/1برابر  اعنماد ایخ پرسرنامه

ه ب 14/1برابر با  ا و ارتن 34/1برابر با  ، کننرل11/1برابر با  ، نقش35/1برابر با  ن و همکارانمسئوز

هیای   شناسی دانر،اه روان نادانپرسرنامه توسط جمعی از اس ةشد ی ترجمهامحنو. دست آمده است

ییروه اپتیدمولوکی و آمیار     ناداناهلل و دانر،اه تربتت معلم و نتیز جمعیی از اسی    شکی بقتهعلوم پز

و هم،یی   شید ررسی زیسنی دانر،اه علوم پزشکی اصفهان و دانر،اه علوم پزشکی شهتد بهرنی ب

 .اند کردهیتری اسنرس شللی اشاره  اندازه به روایی ابزار مورد مطالعه در
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هیای والنیون    ایخ پرسرینامه بیر اسیاس مثلفیه     :(QWL) پرسشنامة کیفیت زندگی کاری( ب

و بیا فیرض مقتیاس    ( ختلی زیاد تیا ختلیی کیم   ) ای یزینه طتآ لتکرت پنج کاریتری بهبا  ،(3111)

قابلتیت اعنمیاد   . شده است کار یرفنه بهکه توسط پژوهر،ران بستاری  است  شدهای ساخنه  فاصله

، 22/1برابر بیا   یرایی در سازمان های قانون ضریب پایایی مثلفه. دست آمد هب13/1برابر با  پرسرنامه

، تنمتخ فرصت رشد 52/1برابر با  انسانی های قابلتت ة، توسع51/1برابر با  پرداخت منصفانه و کافی

و  13/1برابر با  ، محتط کار ایمخ و بهداشنی21/1برابر با  ، فضای کلی زندیی11/1برابر با  امنتتو 

روایی ایخ پرسرینامه نتیز توسیط    . است دست آمده هب 13/1برابر با  یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی

 .است دانر،اه تهران تنیتد شده ناداناس

 ها یافته

و ننیایج در   شید شیده بررسیی    مطیرح  هیای  الرچوب سثاساس چا های فاصل از پژوهش بر یافنه

اصلی، ننایج توصتفی پژوهش بتیان شیده    های القنل از بررسی سث .شدبتان  ها الچارچوب ایخ سث

و  331/1و سیطح معنیاداری    331/3 آزمون کولمویرون برای منلتر اسنرس شللی با مقیدار  .است

بیودن   فرض صفر مننی بر نرمال 151/1 داریو سطح معنا 123/3 منلتر کتفتت زندیی کاری با مقدار

بیا فیرض قرارداشینخ     .نید لذا نران داد ایخ منلترهیا توزییس نرمیال دار    تنیتد کرد،توزیس منلترها را 

 . یرفت کار توان آمار پارامنریک را جهت تحلتل به ای می منلترها در مقتاس فاصله
 

 

 اند؟ جند کدامزای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیر عوامل استرس. 1
 

ه کیار یرفنی   بیه  (PC) های اصلی یویی به ایخ سثال تحلتل عاملی اکنرافی و روش مثلفه جهت پاسخ

. اند از تحلتیل خیار  شیدند    داشنه 1/1 که بار عاملی کمنر از هایی الپس از تحلتل عاملی، سث .شد

و  11/1 مون کفایت کایزرتحلتل عاملی آز دادن بودن تعداد نمونه برای انجام بررسی مناسب منظور به

برابیر بیا    دو و ضیریب خیی   515با ضریب معنیاداری صیفر، درجیة آزادی     اولکتخ و بارتلت -متر

 .استکه نران داد فجم نمونه برای تحلتل عاملی مناسب  اجرا شد 153/1113
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 کایزر و بارتلت ةآزمون کفایت نمون .1جدول

 777/0 اولکین-میر-میزان آزمون کفایت نمونة کایزر

 

 آزمون بارتلت

 153/1113 (دو ضریب خی) روئکای اسک

 515 آزادی ةدرج

 111/1 سطح معناداری

مالک اسنارا  عوامل پرسرنامه، شتب نمودار اسکری و ارزش ویژه بود که با روش چیرخش  

 54/53 پینج عامیل در مجمیوع    ،است بتان شده 1طور که در جدول  همان .تده شدواریماکس سنج

 .کنند اریانس کل مقتاس را تنتتخ میدرصد از و
 

 ها عامل ةبه وسیل ةشد واریانس تبیین .2جدول

 ها عامل

 یافته  بارگذاری مجموع مربعات چرخش بارگذاری مجموع مربعات 

 درصد واریانس جمع کل
درصد واریانس 

 تجمعی
 درصد واریانس جمع کل

درصد واریانس 

 تجمعی

 245/31 245/31 312/2 111/11 111/11 531/1 عامل یک

 421/14 332/34 332/5 141/13 114/35 152/5 عامل دو

 211/42 113/1 113/1 111/41 113/1 413/1 عامل سوم

 113/51 113/1 111/1 311/54 113/2 135/1 عامل چهارم

 542/53 245/5 112/3 542/53 411/4 554/3 عامل پنجم

 بتیان شیده  ها  آن ةشده به وستل های تنتتخ ملو عا ها لبارهای عاملی هر یک از سثا 1در جدول 

که مراص است پنج عامل با بارهای عاملی معنادار اسینارا  شید و بیر اسیاس      طور  همان. است

ن فمایت مسیئوز  ،بدیخ ترتتب عامل اول تقاضا، عامل دوم. یذاری شد ها نام پژوهش عامل ةپترتن

یب اضیر . ییذاری شید   ارتنا  نام ،امل پنجمکننرل، و ع ،نقش، عامل چهارم ،و همکاران، عامل سوم

، عامل چهارم برابیر  11/1برابر با  سوم، عامل 35/1برابر با  دومعامل ، 12/1برابر با  پایایی عامل اول

 . دست آمده ب 14/1برابر با  و عامل پنجم 34/1 چهارم با
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 (45/45دقت  با) ها در عامل ها الؤبار عاملی س .3جدول

 عامل پنج عامل چهار ل سهعام عامل دو عامل یک

 بار عاملی ها سؤال بار عاملی ها سؤال بار عاملی ها سؤال بار عاملی ها سؤال بارعاملی ها سؤال

1 42/1 1 22/1 3 12/1 1 43/1 5 12/1 

2 24/1 3 14/1 4 11/1 31 14/1 34 11/1 

1 51/1 11 11/1 33 32/1 35 11/1 14 41/1 

31 54/1 14 13/1 31 31/1 31 51/1   

32 11/1 11 21/1 31 15/1 11 54/1   

33 21/1 13 51/1       

11 51/1 11 11/1       

11 21/1 15 23/1       
 

 اند؟ دانشگاه بیرجند کدام کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی ابعاد. 2

ار یرفنه ک به (PC) های اصلی لفهثتحلتل عاملی اکنرافی و روش م پرسشیویی به ایخ  جهت پاسخ

. اند از تحلتیل خیار  شیدند    داشنه 1/1 که بار عاملی کمنر از هایی الپس از تحلتل عاملی، سث. شد

( 111/1)دادن تحلتل عاملی آزمون کفایت کیایزر   بودن تعداد نمونه برای انجام مناسبجهت بررسی 

رابیر بیا   ب دو و ضیریب خیی   111اولکتخ و بارتلت با سیطح معنیادای صیفر، درجیة آزادی      -و متر

میالک اسینارا    . اجرا شد که نران داد فجم نمونه برای تحلتل عاملی مناسیب اسیت   511/3134

عوامل پرسرنامه، شتب نمودار اسکری و ارزش ویژه بود که با روش چرخش واریماکس سینجتده  

 ها بتان شیده  شده به وستلة آن های تنتتخ ها و عامل بارهای عاملی هر یک از سثال 4در جدول . شد

عامل با بارهای عاملی معنادار اسنارا  شید و بیر اسیاس     طور که مراص است هفت  همان. است

درصید از وارییانس کیل     15/13 ایخ هفت عامل با یکیدی،ر . یذاری شد ها نام پژوهش عامل ةپترتن

 .ندکن مقتاس را تنتتخ می
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 ها عامل ةشده به وسیل واریانس تبیین. 5جدول

 ها عامل

 یافته بارگذاری مجموع مربعات چرخش بعاتبارگذاری مجموع مر

 درصد واریانس جمع کل
درصد واریانس 

 تجمعی
 درصد واریانس جمع کل

درصد واریانس 

 تجمعی

 114/31 144/31 412/4 413/11 413/11 311/3 اولعامل 

 211/11 151/33 131/1 141/43 543/1 135/1 معامل دو

 313/41 311/33 114/1 115/53 131/1 142/1 عامل سوم

 111/51 111/1 111/1 142/51 113/5 431/3 عامل چهارم

 411/53 111/3 151/1 231/21 121/5 143/3 عامل پنجم

 131/24 431/2 2311/3 131/21 111/4 312/3 عامل ششم 

 151/13 441/2 231/3 151/13 141/4 131/3 عامل هفتم
 

ل دوم پرداخت منصفانه و کافی، عامل سوم یرایی در سازمان، عام بدیخ ترتتب عامل اول قانون

های انسانی، عامل چهارم تنمتخ فرصت رشد و امنتت مداوم، عامل پنجم فضای کلی  قابلتت ةتوسع

و عامیل هفینم یکپیارچ،ی و انسیجام اجنمیاعی       ،زندیی، عامل شرم محتط کار ایمخ و بهداشینی 

، 11/1 چهیارم عامیل  ، 52/1 ، سیوم 51/1 دومعامیل  ، 22/1 یب پایایی عامل اولاضر. یذاری شد نام

 .دست آمد هب 13/1 و عامل هفنم 13/1 ، عامل شرم21/1 پنجمعامل 
 

 

 (34/11 دقت با) ها در عامل ها الؤبار عاملی س. 4جدول

 عامل هفتم عامل ششم عامل پنج عامل چهار عامل سه عامل دو عامل یک

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

ال
سؤ

 
 ها

عام
ر 

با
 لی

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

ال
سؤ

 
لی ها

عام
ر 

با
 

31 11/1 3 15/1 11 31/1 1 34/1 13 11/1 2 14/1 12 21/1 

31 21/1 1 54/1 13 24/1 31 51/1 11 31/1 1 13/1 11 51/1 

34 13/1 1 31/1 11 21/1 33 11/1 11 11/1     

35 11/1 4 51/1           

32 11/1 5 11/1           

31 11/1             
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 زای شغلی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی رابطه وجود دارد؟ آیا میان عوامل استرس. 3

متان اسنرس شللی و کتفتت زندیی کاری اعضیای هتئیت علمیی دانری،اه      ةبررسی رابط منظور به

  .شد محاسنهبترجند ضریب همنسن،ی یرناوری پترسون 
 

 شغلی و کیفیت زندگی کاری استرس ضرایب همبستگی .6جدول

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر ها
       3 تقاضا 1
      3 13/1 ن و همکارانفمایت مسئوز 2
     3 11/1 15/1 نقش 3
    3 52/1** -31/1* 13/1 ارتنا  4
   3 33/1* 45/1** 11/1** 54/1** کننرل 5
  3 13/1** 41/1** 51/1** 54/1** 55/1** اسنرس شللی 6
 3 -11/1** -11/1** -12/1 -33/1* -13/1 -15/1** کتفتت زندیی کاری 7

    13/1داری سطح  معنا **  
 15/1معناداری در سطح  *  

 

بیا   -11/1 ننایج نران داد اسنرس شللی و کتفتت زندیی کیاری بیا مقیدار ضیریب همنسین،ی     

بیا   زای شیللی، تقاضیا   از متیان عوامیل اسینرس    ،همچنتخ .رنددا دارایکدی،ر ارتنا  معکوس و معن

سیطح   در -33/1ضیریب   نقش بیا  و ،13/1 در سطح معناداری -11/1 و کننرل -15/1ضریب مستر 

عنیوان   بیه « تقاضیا ». دارنید و معنادار ( منفی) معکوس ةبا کتفتت زندیی کاری رابط 15/1معناداری 

 یراییی در سیازمان   نیدیی کیاری از جملیه قیانون    های کتفتیت ز  زای شللی با مثلفه عوامل اسنرس

، تینمتخ فرصیت   ( -42/1) های انسانی قابلتت ة، توسع(-33/1) ، پرداخت منصفانه و کافی(-11/1)

بیا   ،«کننیرل »همچنیتخ   ،(-12/1) یکپارچ،ی و انسیجام اجنمیاعی   و( -11/1)رشد و امنتت مداوم 

، تنمتخ فرصت رشید و امنتیت   (-11/1) نسانیهای ا قابلتت ة، توسع(-15/1) یرایی در سازمان قانون

 . دارندمعکوس و معنادار  ةرابط( -11/1) و یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی (-14/1) مداوم

 ؟کنند بینی می شغلی، کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی را پیش زای آیا عوامل استرس .4

ننیایج نریان داد از متیان عوامیل     . شید  جیرا ییام ا  بیه  ریرستون یام پرسشیویی به ایخ  برای پاسخ

 ةزای شللی، تقاضا و کننرل با کتفتت زندیی کاری اعضای هتئت علمی همنسن،ی چندیانی  اسنرس
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1با توجه به مقدار . دار دارند امعن
R
از کتفتیت   31/1تیوان یفیت تقاضیا و کننیرل      میی  ،آمده دست هب 

 .دکن بتنی می زندیی کاری اعضای هتئت علمی را پتش
 

 

 استرس شغلی و کیفیت زندگی کاریگام میان  به نتایج رگرسیون گام. 1جدول

 ها شاخص
 بین متغیر پیش 

R 

 (همبستگی چندگانه)

2
R

  

 (ضریب تعیین) 

2
R

   

 (شده تعدیلضریب تعیین ) 
 ضرایب رگرسیون

3 1 

 31/1 31/1 15/1 تقاضا
15/1=- β 
41/4- t= 

Sig= 111/1  

 

 32/1 31/1 41/1 تقاضا و کننرل
11/1=- β 
11/1- t= 

Sig= 111/1  

11/1=- β 
35/1- t= 

Sig= 115/1  
 

 بحث و نتیجه

آن بیا کتفتیت زنیدیی     ةرابطبررسی زای شللی و  هدن از پژوهش فاضر شناسایی عوامل اسنرس

هیای پیژوهش فاضیر بیا ننیایج       یافنیه . کاری اعضای هتئت علمیی دانری،اه بترجنید بیوده اسیت     

 ، فالفی و همکیاران (1115) ، افسخ و همکاران(1115) هو جان، (3131) زاده های خاقانی پژوهش

، (3135) ، سیوری و همکیاران  (3135) همکاران ، طوافی و(3131) ، محمدفام و همکاران(3131)

ننایج تحلتل عاملی نریان داد،  . همسو بوده است( 3113) و فاجلو( 3131) پرداخنچی و همکاران

زای شللی اعضای هتئت  کننرل و ارتنا  عوامل اسنرسن و همکاران، نقش، تقاضا، فمایت مسئوز

 .علمی دانر،اه بترجند بوده است

یراییی در سیازمان،    در پژوهش فاضر ابعاد کتفتت زندیی کاری اعضای هتئیت علمیی قیانون   

های انسانی، تنمتخ فرصت رشد و امنتیت میداوم، فضیای     قابلتت ةپرداخت منصفانه و کافی، توسع

ایمخ و بهداشنی و یکپارچ،ی و انسجام اجنماعی بوده است که منطن  بیر  کلی زندیی، محتط کار 

کتفتیت   یایخ عوامل جهت ارتقیا  رو، پژوهش فاضر نتز بر از ایخ .است( 3111) های والنون یافنه

 . کند زندیی کاری تنکتد می

 هیایی از جملیه تقاضیا، کننیرل و     ننایج تحلتل همنسن،ی نران داد منلتر اسنرس شللی و مثلفه
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ننیایج تحلتیل   . نقش با کتفتت زندیی کاری اعضیای هتئیت علمیی ارتنیا  معنیادار داشینه اسیت       

زای شللی، تقاضا و کننیرل کتفتیت زنیدیی     یام نتز نران داد از متان عوامل اسنرس به ریرستون یام

و  فالفیی  ،(1115) هیو  ، جیان (3131) زاده خاقیانی . دکن بتنی می کاری اعضای هتئت علمی را پتش

معنیادار متیان اسینرس شیللی و      ةهای خود رابطی  در پژوهش( 3113) و فاجلو( 3131)ان همکار

بیر اییخ اسیاس،    . اسیت های ایخ پیژوهش همسیو    اند که با یافنه دهکرکتفتت زندیی کاری یزارش 

ن و همکیاران،  تقاضیا، فماییت مسیئوز    ماننید توان با فذن یا تقلتل اسنرس شللی و عیواملی   می

. دکیر زندیی کیاری اعضیای هتئیت علمیی را فیراهم       بهنر ، موجنات کتفتتکننرل، نقش و ارتنا 

هیا و   شیناخنی سیالم و بیا کریش     کیار در شیرایط روان   ایراست،  بتان کردهنتز ( 3131) مترکمالی

همکاری منقابل انجام یترد، به بازرفنخ کتفتت زندیی کاری و رشد و نوعی افساس مثنت به کیار  

و تحق  اهدان  ایخ افساس عالوه بر تنمتخ نتازها. شود می منجر یو محتط آن به نام رضایت شلل

اررباریی و کیارایی    افیزایش وفاداری و بازخره  ،فردی و سازمانی سنب سالمنی جسمی و روانی

 . شود سازمان نتز می

منظور کاهش اسنرس شللی و بیه تنیس آن بهنیود کتفتیت زنیدیی       با توجه به ننایج پژوهش، به

 هیایی  تقاضا شامل موضوع :شود  علمی دانر،اه بترجند راهکارهایی پترنهاد می کاری اعضای هتئت

ایخ عوامل با ایجاد افساس کار زیاد  ةکاری، خصوصتات و محتط کاری است که مجموع مانند بار

پژوهریی   -کیاری آموزشیی   ةرو با بررسیی و بیازبتنی برنامی    از ایخ. کند در افراد اسنرس ایجاد می

و سیطح تقاضیا و اننظیاری کیه دانری،اه از آنیان دارد، و در صیورت لیزوم         اعضای هتئت علمیی  

اعضای هتئت  ،آن عالوه بر .کردتوان در جهت تعدیل تقاضاها اقدام  به تعداد اعضا، می کردن اضافه

کیاری و امکانیات بیه     هیای  تتوانند به تقاضاها پاسخ دهند که شرایط و خصوصیت  علمی زمانی می

. هیا پیذیرفننی و قابیل تحمیل باشید      دهد و از طرفی ایخ شیرایط بیرای آن  یویی ب ها توان پاسخ آن

رتر قیرار  ردن تقاضاهای معقول را نتیز تحیت تین   ک شرایط کاری نامناسب توان برآوردهطور که  همان

لذا توجه به ایخ مهم نتز افساس وجود تقاضای کاری زیاد و به تنس، اسنرس شللی منینج  . دهد می

ن و همکاران و برقراری ارتنا  سالم و سیازنده و تیو م بیا    مایت مسئوزف .از آن را خواهد کاست

 دادن که افراد خود را در انجام های کاری افراد خواهد کاست، زمانی مرارکت و مساعدت از دغدغه



   1111                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

کیاری   ةکه روابط فسن یابد اما در صورتی وظایآ خود تنها بتابند، افنمال بروز اسنرس افزایش می

د، کننی هیا مننقیل    ن دانر،اه فمایت خود را به آنت علمی فاکم باشد و مسئوزدر بتخ اعضای هتئ

کیه   در صورتی .های آموزشی فاکم خواهد شد وظایآ در بتخ یروه یرفنخ آرامش بترنری در انجام

ها نتز تعریآ شده باشد، ایخ که  شرح وظایآ شللی افراد مراص و شفان بوده و مستر کاری آن

درسیت و   یکارهای خود قرار یتیرد و بیه اننظیارات شیللی پاسیا      دادن نجامفرد بنواند در مستر ا

ایخ امر کننیرل را بیه فراینید خیودکننرلی تنیدیل      . مناسب بدهد، با امکان بترنری انجام خواهد شد

کیار درسیت    ییرفنخ  های سازمانی و پت،تری انجام های ناشی از کننرل خواهد کرد و به تنس، اسنرس

 .است سازمان در شان کاری نقش از درست درک ،نتز نقش. دهد میا کاهش شده ر در مستر خواسنه

هیای   هیا و روش  سازی نقش اعضای هتئت علمی در دانر،اه و تعرییآ روییه   با شفان ،رو  از ایخ

. کیرد ترشیدن نقیش افیراد کمیک      توان به روشخ ها، می کار و تعریآ مسئولتت دادن مراص انجام

خواسینه  هری، امور اداری و سازمانی نتز از اعضای هتئت علمیی  پژو -عالوه بر اننظارات آموزشی

ها و در ننتجه کاهش  تر نقش آن بودن ایخ وظایآ و اننظارات، به تعریآ درست که شفان ،شود می

شد، توجه به تقاضاهای کاری، کننیرل، توجیه بیه     بتانطور که  همان. اسنرس شللی خواهد انجامتد

تعرییآ نقیش درسیت اعضیای      در نهاییت، اد روابط مناسب و ن و همکاران و ایجفمایت مسئوز

ها با توجه  توان یفت دانر،اه می ،ایخ اساس بر. ها خواهد کاست هتئت علمی، از اسنرس شللی آن

تنها موجنات سالمت روح و جسم اعضیای هتئیت    ، نه اسنرس شللی و عوامل مثرر بر آن ةبه مقول

و  و کارایی ارتقا خواهند دادها را  فتت زندیی کاری آنبلکه سطح کت کنند، را فراهم می علمی خود

 طریی ، موجنیات تحقی  اریرباش اهیدان سیازمان       بیدیخ  شیوند کیه   اررباری آنان را موجب می

 .شد فراهم خواهد( دانر،اه)

 سپاسگزاری

محنرم دانر،اه بترجند در  نادانفراست و اس ن،اریاست، معاون ةهای ارزند وستله از همکاری بدیخ

هیای ارزشیمند    از زفمیات و همکیاری   ،همچنیتخ . کنتمپژوهش فاضر سپاس،زاری می دادن انجام

 .ها، کمال امننان را داریم آوری داده مزاری در روند توزیس و جمس  سرکار خانم مریم
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عوامیل میثرر بیر اسینرس شیللی      » (.3111)، محمید  فریارکی  ؛ غالمیمرزآبادی، اسفندیارآزاد .1

 .3-2، صفحات ، شمارة اول31، دورة مجلة طب نظامی. «نظامتان

 .اصفهان، نرر پردک. اسنرس و سالمت روان(. 3131)پور، فمتد  آقایی، اصلر؛ آتش .1
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  .باری، تهران بهزیسنی و توان

. «هیای اییران   بررسی منزلت اجنماعی اعضای هتئیت علمیی دانری،اه   »(. 3131)باقریان، فاطمه  .5

 .ریزی در آموزش عالی سسه پژوهش و برنامهثیزارش طرح پژوهری مصوب م

 پرتیوی، فاطمیه؛   ،طیاهرپور  قربیانعلی؛ ، سیلتمی  ؛، سیعتد پور رجاییفسنعلی؛  ،بانتارنصرآبادی .2

 میدیریت نامیة   پیژوهش  .«رضیایت شیللی   شیللی و  ماهتت بتخ ةرابط بررسی». (3133)محمد 

 .51-11 فحات، صمشمارة دو ،نهم سال، اجرایی

تحلتل عوامل مثرر بر اسنرس شیللی و  »(. 3131)جزنی، نسریخ؛ فنتنی، معصومه؛ سجاد، نصر  .1

نامة مدیریت و منیابس   فصل. «(عملتات اننقال یاز 1موردپژوهی منطقة )راهکارهای مدیریت آن 
 .311-341، صفحات 33، سال چهارم، شمارة انسانی در صنعت نفت

شناخت رابطة اسنرس شللی با رضایت شللی در »(. 3131)ی، محمدعلی آوه، محنوبه؛ ناد چتخ .3

، 11، شمارة دانش و پژوهش در علوم تربتنی. «های آزاد و دولنی بتخ اعضا هتئت علمی دانر،اه

 .131-111صفحات 

رابطة اسنرس شللی، فرسیودیی شیللی و کتفتیت زنیدیی کارکنیان بیا       »(. 3113)فاجلو، نادر  .1

. نامة رهتیافنی نیو در میدیریت آموزشیی     فصل. «دانر،اه محق  اردبتلی رضایت از جو سازمانی



   1111                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

 .321-334سال سوم، شمارة سوم، صفحات 

بررسی رابطیة  »(. 3131)نتر، مسعود؛ رفمانی، منظر  زاده، مرتضی؛ عنادی، عناس؛ سترتی خاقانی .31

 هیای مننایب نتروهیای    اسنرس شللی و کتفتت زندیی کاری پرسیناران شیاغل در بتمارسینان   

  .315-331، شمارة سوم، صفحات 31، دورة طب نظامی ةمجل. «مسلح

پیور،   الدیخ؛ فلیوائی، غالمحسیتخ؛ برخیورداری، ابوالفضیل؛ امتنیی      زارع، محسخ؛ عابدی، کمال .33

های شللی در کاریران سیازمان بنیادر و کرینترانی اسینان      بررسی اسنرس»(. 3133)محمدرضا 

مجلة دانر،اه علیوم پزشیکی و خیدمات    . «داده ر ر هرمزیان و ارتنا  آن با فوادث غترمرینا

 .341-343، شمارة سوم، صفحات 31، دورة درمانی شهتد صدوقی یزد -بهداشنی

بهداشت روانی در محتط کار با تنکتد بر فریار روانیی و فرسیودیی    (. 3131)ساعنچی، محمود  .31

 .تهران، مثسسه نرر ویرایش. شللی

بررسیی ال،یوی اپتیدمولوکیک    »(. 3135)تخ سوری، فمتد؛ رفتمیی، محسیخ؛ محسینی، فسی     .31

مجلیة تاصصیی اپتیدمولوکی    . «های شللی در مدیران یروه صنعنی خودروسازی ایران اسنرس
 .43-51، دورة دوم، شمارة چهارم، صفحات ایران

بررسیی  »(. 3135)علترضیا   ؛ جزاییری، انوشیتروان نیژاد،   کیاظم  زاده، نتکنیا؛  نتره؛ فیاتم  طوافی، .34

. «هیای داخلیی   تنشزا و با  وضعتت بستار اسنرس با تهران ادارة رفاه نانتوانناری ن،رش کارک

 .11-11صفحات ، چهارم ة، شماردورة هفنم، توانناری ةمجل

های کتفتت زندیی کاری بیر اسیاس نظرییة     مدل توسعه در ارزش(. 3135)عالمه، ستدمحسخ  .35

میدیریت، ییرایش منیابس    ، دکنیری  رسالة. والنون به منظور بررسی ارر آن بر کاهش فرار روانی

 .انسانی و رفنار سازمانی، دانر،اه تربتت مدرس

فسیتخ   محجیوب،  رسینم؛  محمیدی،  ییل  فریخ؛؛ فاطمی، عندالرفمخ بهرامی، ، ایر ؛فاممحمد .32

علیوم پزشیکی و    ةمجلی . «با فوادث شیللی  بتخ اسنرس شللی و اعمال ناایمخ ةرابط» (.3133)

 .21-22مارة سوم، صفحات ، ش35دورة ، خدمات بهداشنی درمانی همدان

. سند توسعة بایش آمیوزش عیالی در برنامیة چهیارم     (. 3131)معاونت آموزشی وزارت علوم  .31



  1111 ...          اعضای هیئت علمی: مورد مطالعه)با کیفیت زندگی کاری   زای شغلی و رابطة آن شناسایی عوامل استرس  

   

 

 .وزارت علوم، تحقتقات و فناوری

بررسیی رابطیة کتفتیت زنیدیی کیاری و      »(. 3131)رانی، فاطمیه   مترکمالی، ستدمحمد؛ نارنجی .33

نامة پیژوهش و   فصل. «نی شریآرضایت شللی بتخ اعضای هتئت علمی دانر،اه تهران و صنع

 .13-313، شمارة دوم، صفحات 34، سال ریزی در آموزش عالی برنامه

19. Ahsan, N.; Zaini, A.; Yong, G. D.; Shah Alam, S. (2009). “A Study of Job Stress on Job 

Satisifaction among Univercity Staff in Malaysia: Emprical Study”. Europen Journal of 

Social Sciences, 8(1), 121-131. 

20. Antoniou, A. S.; Polychoroni, F.; Vlachakis, A. N. (2006). “Gender and age differences 

in Occupationalstress and professionanl burnout between primary and high- school 

teachers in greece”. Journal of Managerial Pyschology, 21(7), 682-690. 

21. Cooper, C. S.; Thomas, K. (2001). “Model of organization stress for use within an 

occupational health education/promotion or wellbeing programme–A short 

communication”, Health education journal, 60(4), 378-380. 

22. Davis, K.; Nustran, J. (1991). Human behavior in work (Organizational behavior). 

Translator Ali Toosi, Tehran, Center Public Administration. 

23. Griffen, Moorhed (1988). Organizational behavior. Fifth Edition, Hongton Company. 

24. Haslam, S. (2004). Psychology in organizitations: The social identity approach. 

Londan, Sage. 

25. Hersy, P.; Blanchard, K. H. (2008). Organizational Behavior management. (Translated 

by G. Kabiri). Tehran, Jahad University Institute publications. 

26. Ivanevich, J. M.; Michael, T. M. (2001). “Organizational Behavior and Management”. 

Journal of Business Venturing, 19, 264–270. 

27. Wuestner, K. (2002). New Forms of Work and their implications for occupational 

stress. International Sociological Association, Brisbane, Australia. 
 


