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Abstract
Background and purpose: This study aimed to investigate the relationship between job stress,
social support, and job satisfaction in the personnel of Mazandaran University of Medical Sciences, Iran.
Materials and methods: In this study, 302 individuals were selected from 1400 staff in
Mazandaran University of Medical Sciences using stratified random sampling. Data was collected using
Berry Field and Ruth questionnaire of job satisfaction, Occupational Stress Inventory (OSI), and Social
Support Appraisals (SS-A).
Results: There were inverse relationships between job satisfaction and job stress (r=-0.15),
gender (r=-0.106), and marital status (r=-0.10). Positive relationships were observed between type of
employment (r=0.07) and social support (r=0.80) and job satisfaction among employees. Job stress and
social support were found to be responsible for 0.75% and 64% of the changes in job satisfaction.
Conclusion: According to the findings, incentives and social supports could increase job
satisfaction and reduce job stress in the personnel of Mazandaran University of Medical Sciences.
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بهرام میرزائیان

چكیده
سابقه و هدف :هدف این پژوهش تعیین رابطه بین استرس شغلی و حمایت اجتماعی و تعیین سه م دو متغیهر در پهیش
بینی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران میباشد.
مواد و روشها :در این پژوهش همبستگی از میان  0011نفر از کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی مازنهدران 213
نفر به روش تصادفی طبقهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري در این پژوهش پرسشنامههاي رضایت شغلی ،استرس شهغلی و
حمایت اجتماعی بود.
یافتهها :نتایج نشان دادند که ،استرس شغلی با ضریب بتا ( ،)-1/01جنسیت با ضریب بتا ( ،)-1/011وضهعیت تهههب بها
ضریب بتا ( ،)-1/01تهثیري معکوس بر رضایت شغلی دارند .همچنین نوع استخدام با ضریب بتا ( )1/10و حمایت اجتماعی
با ضریب بتا ( ،)1/01تهثیري مثبت بر رضایت شغلی دارند .استرس شهغلی و حمایهت اجتمهاعی بهه ترتیهب فقه  1/01و 10
درصد از تغییرات رضایت شغلی را به خود اختصاص میدهند.
استنتاج :با توجه به یافته هاي این مطالعه ایجاد انگیزش و حمایت اجتماعی بیشتر در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران میتواند رضایت شغلی آن ا را افزایش داده و باعث کاهش استرس شغلی در آنان شود.
واژه های کلیدی :استرس شغلی ،حمایت اجتماعی ،رضایت شغلی

مقدمه
در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکهی

م ی هاي کار هزینه بیماريهاي مزمن مرتب با کار در

از شاخصهاي کیفیت زندگی میباشد( .)0رضایت شغلی

حال افزایش است که خود دلیلی آشکار بر وجهود اسهترس

از عوامب بسیار م م در موفقیت شغلی است و مهیتوانهد

شغلی میباشد .در دهههاي اخیهر ،مطالعهات گونهاگونی

بسیاري از متغیرها مثب ،تمایهب بهه تهرغ شهغب را ت هت

روي ارتباط بین کار ،استرس و پیامدهاي آن در شاغالن

تاثیر قرار دهد( .)3حقوق ودستمزد ،فرصتهاي ارتقاء و

بخش سالمت انجام شده است( .)0همچنین عدم حمایت

کیفیت سرپرستی در شغب فعلی و رابطهه بها همکهاران از

اجتماعی ،سالمت افراد را به مخاطره انداخته و از خشهنودي

ابعاد و مولفههههاي رضهایت شهغلی اسهت( .)2امهروزه در

و رضایت آنان میکاهد .حمایت اجتماعی یکی از موثرترین
E-mail: ghasem.3260@gmail.com

مولف مسئول :سیدزین العابدین حسینی -ساري:دانشگاه آزاد اسالمی
 .0کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساري ،ساري ،ایران
 .3دکتراي روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساري ،ساري ،ایران
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساري ،ساري ،ایران
 تاریخ دریافت 0230/0/0 :

333

تاریخ ارجاع ج ت اصالحات 0230/0/03 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصویب 0230/01/30 :

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4311

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 23:24 +0430 on Wednesday June 20th 2018

رابطه استرس شغلی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت شغلی
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

گزارش کوتاه

سیدزین العابدین حسینی و همکاران

مشکالت سهازگار شهوند و بها حهوادا اسهترسزا کنهار

از صفر تا  0نمره( ،)0پرسشنامههاي رضایت شغلی فیلد و

بیایند( .)1تعامب فرد در گروهههاي شهغلی و سهازمانی بها

روا شامب  03سؤال  1گزینهاي( )0و پرسشنامه حمایهت

سایر افراد ت ت عنوان حمایت اجتماعی یا رواب اجتمهاعی

اجتماعی ( )SS-Aتدوین شده توس واک

و همکاران

مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهشهاي مختلف نشهان

( )0301بر پایه نظریه کوب به صورت کامالً تصادفی در

میدهد تهثیر حمایت اجتماعی بر سالمت بهصورت مسهتقیم

بین کارکنان توزیع شد .به منظورتجزیه و ت لیب دادههها

نیست بلکه با استرس و ویژگیهاي شغلی تعامب دارد(.)1

از آمار توصیفی (میانگین ،واریهان  ،ان هراف معیهار) و

گستردگی عظیم قشر کارمند در جامعه و نتایج حاکی از

براي تائید و رد فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی

نارضایتی کارمنهدان از شهغب خهویش ،بیهانگر ضهرورت

(آزمون ضهریب همبسهتگی پیرسهون و رگرسهیون ته

ت قیقات بیشهتر بهراي تشهخیص اولویهت ههاي ب داشهت

متغیره و رگرسیون چند متغیره و آزمون

روانی و توجهه بهه حمایهت اجتمهاعی ،اسهترس شهغلی و

اسمیرنوف) استفاده شده است.

کولموگروف –

عوامب مرتب با آنها اسهت .بها در نظهر گهرفتن اهمیهت

یافته ها و بحث

رضایتشغلی و سالمت جسمی و روانی و وجهود منهابع
متعدد استرسزا براي کارکنهان دانشهگاه علهوم پزشهکی

ویژگی جمعیهت شهناختی نشهان مهی دهدکهه 02/0

مازندران با توجه به ارجاعات بیماران متعهدد و متفهاوت

درصد پاسخگویان مهرد 01/3 ،درصهد زن و  32درصهد

به دانشگاه ،نبود فضاي کافی براي کارمنهدان ،پرداخهت

متههههلمیباشههند .بههیشتههرین درصههد پاسههخگویان( 30/0

نشدن به موقع مطالبات ،حجم بهایي کارهها و از طرفهی

درصد) در گروه سنی  00تا  01سال هستند 32/0 .درصهد

تاثیر میزان حمایت اجتماعی بر رضایت شغلی این پهژوهش

پاسخگویان داراي مدرغ لیسان

و بهایتر مهیباشهند و

با هدف تعیین رابطه استرس شهغلی و حمایهت اجتمهاعی

بیش از  11/2درصد داراي سابقه خهدمت بهایي  0سهال

در پههیش بینههی رضههایت شههغلی کارکنههان دانشههگاه علههوم

هسههتند .شههاخصهههاي توصههیفی و آزمههون نرمههال بههودن

پزشکی مازندران طراحی شد.

متغیرهاي ت قیق (جدول شماره  )0بیانگر این اسهت کهه
میههانگین رضههایت شههغلی و حمایههت اجتمههاعی در بههین

مواد و روش ها

کارکنههان در سههطب نسههبتاً مطلههوبی قههرار دارد و میههزان

ایههن پههژوهش از نههوع توصههیفی -همبسههتگی اسههت.

استرس شغلی در بین کارکنان در سطب پایینی میباشهد.

جامعههه آمههاري پههژوهش شههامب کلیههه کارکنههان سههتادي

به منظور آزمون فرضیههاي پژوهش و تهیید یا رد آنهها

( 0011نفر) دانشهگاه علهوم پزشهکی مازنهدران اسهت .از

از روش ضریب همبستگی پیرسون اسهتفاده شهده اسهت.

فرمول کرجسی مورگان حهداقب حجهم نمونهه یزم 213

براساس نتایج ضرایب متغیرهاي مستقب (حمایت اجتمهاعی)

نفر به دسهت آمهد .نمونههگیهري بهه صهورت طبقههاي و

بر رضایت شغلی ضریب بتا متغیر تهثیر حمایت اجتماعی

تصادفی انجام شد .پرسشهنامه اسهترس شهغلی دیهوی

( )1/01بیانگر این میباشد که حمایت اجتماعی تهثیري

و

جدول شماره  :1م اسبه شاخص هاي توصیفی و آزمون نرمال بودن متغیرهاي ت قیق
شاخص آماري

تعداد

میانگین

ان راف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

آماره آزمون

مقدار Sig

نتیجه آزمون

حمایت اجتماعی

213

00/31

01/01

11

33

1/00

1/03

توزیع نرمال

رضایت شغلی

213

00/10

1/03

11

31

3/30

1/21

توزیع نرمال

استرس شغلی

213

20/13

0/11

33

23

3/23

1/13

توزیع نرمال

متغیر
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شههیوههههاي اسههت کههه مههردم بهههوسههیله آن مههیتواننههد بهها

همکاران داراي  30گویه در مقیاس  1درجه اي لیکهرت

رابطه استرس شغلي و حمایت اجتماعي در پيش بيني رضایت شغلي

متغیرهاي مستقب (استرس شغلی) بر رضایت شغلی ضریب

هنگههامی رخ میدهههد کههه فههرد واکنشهههاي خههود را در

بتا متغیر استرس شهغلی ( ،)-1/11بیهانگر ایهن اسهت کهه

مواج ه با م رغهاي درونی و بیرونی نهاتوان ببینهد .در

تهثیر ایهن متغیهر بهر رضهایت شهغلی معکهوس مهیباشهد.

چنههین مههواردي عههواملی از قبیههب توانههایی مقابلههه فههرد بهها

باتوجه به ضریب اطمینان  31درصهد و سهطب معنهاداري

م رغها ،حمایت اجتماعی و خانوادگی ،سن ،وضیعت

آزمون ضریب همبستگی پیرسهون ( )1/11کهه از مقهدار

اقتصههادي ،وجههود اختالفههات روانههی در فههرد میتواننههد

پیش فرض ( )1/11کمتر است و با توجه به هر دو مقدار

تاثیرپذیري شخص را از استرس کم یا زیاد نمایند .رابطه

 rکه از ( ) r = 1/00بیشتر است این یافتهها فرضهیهههاي

بین رضایت شغلی و حمایت اجتماعی بهر اسهاس نظریهه

پژوهش را تائید میکنند .با ت لیب رگرسهیون متغیرههاي

تبادل اجتماعی توجیه میشود .برداشت کارکنان از برخی

پژوهش این نتیجه حاصب میشود کهه اسهترس شهغلی و

فعالیتهاي سازمان مانند افزایش حقوق و دستمزد ،ارتقا

حمایت اجتماعی ،رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم

و آموزش این است که سازمان ازآنها حمایت میکنهد.

پزشکی مازنهدران را پهیشبینهی مهیکننهد .چهون سهطب

رضایت شغلی بای باعث میشود کارکنان تمایب داشهته

معنهیداري ( )Sig=1/11از مقهدار پهیشفههرض ()α=1/11

باشند در سازمان بمانند .پژوهشگران معتقدند سازمانهایی

تر است ایهن نتیجهه حاصهب مهیگهردد کهه بهین

که میخواهند کارکنانشهان از نظهر عهاطفی و ذهنهی بهه

استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنهان دانشهگاه علهوم

آنها متع د باشند ،باید حمایت سازمانی و تع د خود را

پزشکی مازنهدران رابطهه معکهوس و معنهیداري وجهود

از طریهق فهراهم آوردن م یطهی حمایهتکننهده اثبهات

دارد و بین حمایت اجتماعی و رضایت شهغلی کارکنهان

کنند .نیروي انسانی بها انگیهزه بهای بهراي انجهام و هایف

دانشگاه علوم پزشکی مازندران رابطه مثبت و معنهاداري

سههازمانی ،م ههمتههرین عامههب ب ههرهوري اسههت و انگیههزش

وجود دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین ،این

کارکنان نیز با افهزایش سهطب روحیهه و رضهایت شهغلی

نتیجه حاصب میگردد که استرس شغلی وحمایت اجتماعی

آنان فراهم میشود( .)00م ققان بر این باورند غنیسازي

به ترتیب فق  1/01و  10درصد از تغییرات رضهایتشهغلی

شغب ،میتواند به عنوان یه

مداخلهه سهازمانی طراحهی

را به خود اختصاص می دهند و مهابقی مربهوط بهه دیگهر

شده براي بازسازي شغبها بها ههدف چالشهیتهر کهردن،

متغیرها میباشد .در جدول شهماره  3ضهرایب متغیرههاي

انگیزشیتر کهردن و رضهایت بخهش کهردن شهغب افهراد

مستقب بر رضایت شغلی آورده شده اسهت .نتهایج نشهان

باشد(.)03

کوچ

دادند که ،استرس شغلی با ضریب بتا ( ،)-1/01جنسهیت
با ضهریب بتها ( ،)-1/011وضهعیت تهههب بها ضهریب بتها

جدول شماره  :2ضرایب متغیرهاي مستقب بر رضایت شغلی

( ،)-/01تهههثیري معکههوس بههر رضههایت شههغلی دارنههد.
همچنین نوع استخدام بها ضهریب بتها ( )1/10و حمایهت
اجتماعی با ضریب بتا ( ،)1/01تهثیري مثبت بهر رضهایت
شغلی دارند .این یافتههها همسهو بها نتهایج پهژوهشههاي
دانیالی و همکاران( ،)0عسگري و نکبزاده()01(Hikel )3

میباشد .ت ویت شغلی مانند تغییرات سازمانی ،تغییرات
حقهوق و دسههتمزد ،ترفیعههات شههغلی ،کههاهش و افههزایش

ضرایب

متغیرها

معیار نشده β

خطاي معیار

ضرایب β

T

سطب
معنی داري

مقدار ثابت

11/01

0/0

-

01/1

1/11

استرس شغلی

-1/00

1/13

-1/01

-20/2

1/11

جنسیت

-0/01

1/21

-1/011

-2/0

1/11

سن

1/12

1/10

1/110

1/00

1/0

وضعیت تههب

-3/0

1/01

-1/01

-1

1/11

مدرغ ت صیلی

1/00

1/001

-1/02

1/03

1/03

سابقه کاري

1/11

1/00

1/10

1/00

1/12

نوع استخدام

1/10

1/02

1/10

0/3

1/11

حمایت اجتماعی

1/100

1/10

1/01

00/3

1/11

نیروي انسهانی و دگرگونیههاي اجتمهاعی ،موضهوعاتی
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مثبت بهر رضهایت شهغلی دارد .براسهاس نتهایج ضهرایب

هستند که به شکلی بر فرد فشهار وارد میکننهد .اسهترس
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