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با توجه به نقش  مومیطه بین استرس شغلی و سالمت عبررسی راب

 نندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت نفتک  تعدیل
 
 

 حجت دمیری

 عبدالکاظم نیسی

 نسرین ارشدی
 

 چکیده
با توجه به نقش  هدف از اين پژوهش بررسی رابطه بين استرس شغلی و سالمت عمومی

جامعه آماري اين پژوهش . باشد نفت میکنندگی حمايت سازمانی ادراک شده در کارکنان شرکت  تعديل
 100گيري تصادفی ساده  ها به روش نمونه باشند که از بين آن می شامل کليه کارکنان شرکت نفت اهواز

در اين پژوهش براي سنجش متغيرها از سه پرسشنامه . اند نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده
رسشنامه حمايت سازمانی ادراک شده استفاده و پ( GHQ)استرس شغلی، پرسشنامه سالمت عمومی 

و با استفاده  فرضيات اين پژوهش با استفاده از روش همبستگی پيرسون و رگرسيون تعاملی. شده است
سالمت  دهد که استرس شغلی و نتايج نشان می. انجام گرفته است 11ويراست  spssاز نرم افزار 

نين حمايت سازمانی ادراک شده رابطه بين استرس چ هم. عمومی رابطه منفی و معنادار وجود دارد
 .کند ارکنان شرکت نفت را تعديل میعمومی در ک شغلی و سالمت

 

 استرس شغلی، سالمت عمومی، حمايت سازمانی ادراک شده :کلیدی واژگان

                                                           
  (نويسنده مسئول) دانشجوي دکتري دانشگاه شهيد چمران اهواز و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان  

  شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار گروه روان 

  شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز واناستاديار گروه ر 
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 مقدمه
هاي مختلف، انسان را مورد تهديد قرار داده است  در اعصار گذشته به گونه 1استرس شغلی

که تغييرات زيادي در زندگی . است مقارن با انقالب صنعتی ي وسيع استرس شغلی هو دامن

زندگی در دنياي ماشينی امروز که با استيالي صنعت بر شئون . بشر به وجود آورده است

رويه جمعيت، رشد فردگرايی، مشکالت اقتصادي، جهانی شدن،  مختلف زندگی، افزايش بی

روبرو است، فرد را بيش از بيش ... هاي جهانی و يط، رقابتتغييرات سريع در تکنولوژي و مح

کند، به طوري که  فراهم می در برابر اين رويدادها ناتوان ساخته و زمينه را براي هجوم استرس

 دوران کنونی در (.1330 ،افروزبه نقل از ) نامند قرن میبسياري از صاحب نظران آن را بيماري 

گيرد و  ها انجام می حياتی مربوط به زندگی مردم در سازمان هاي اساسی و بسياري از فعاليت

تقريباً ... هاي آموزشی، صنعتی، خدماتی، سياسی، نظامی و زندگی بدون وجود اين سازمان

هاي کاري با شرايط مختلف  عالوه بر اين، افراد بيشتر اوقات خود در محيط. نامحتمل است

ها،  تواند ناشی از سياست فرد می يا استرس رساي از است بنابراين بخش عمده. گذرانند می

 (.9002، 3؛ تيمري و برگمن9002، 9ويکتور)ها و يا استراتژي سازمان باشد  مشی خط

هاي مذکور باعث بروز عوامل فشارزاي  ها در حيطه ناکارآمدي و عدم اثربخشی سازمان

از سوي  به استرسشده که اين فشارزاهاي شغلی نيز به نوبه خود باعث تجر شغلی در کار

ناشی از شغل  اند که استرس هاي متعدد نشان داده پژوهش(. 1993، 2کوپر)شود  افراد می

هاي روانی، جسمی، رفتاري مختلف مانند فرسودگی عاطفی، افسردگی،  توانند به واکنش می

هاي مختلف شغلی مانند انگيزش، خشنودي شغلی،  تنی و تغيير در نگرش هاي روان بيماري

 .(1390دميري،  ؛1319و شکرکن،  ارشدي) شود.. سازمانی و تعهد

عمومی  فردي که از سالمت. تفکر و رفتار آدمی ارتباط دارد، سالمت عمومی با عواطف

 روزمره محيط کاري با حوادث روز افزون و مشکالت تواند خوبی برخوردار است معموالً می

ثري در زندگی ؤدنبال کند و عملکرد م و محيط زندگی مقابله کند، اهداف خود را در زندگی

                                                           
1-  job stress 

2-  Victor 

3-  Timrey & Bergman  

4-  Cooper 
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فکري و ارتباطی را براي يک  هاي عمومی در واقع زمينه رشد مهارت سالمت. داشته باشد

و افزايش عزت  پذيري انعطاف ،و باعث رشد عاطفی کند فراهم می آميز عملکرد شغلی موفقيت

هاي  نجام فعاليتآميز کارکردهاي ذهنی و در نتيجه ا عملکرد موفقيت .شود نفس آدمی می

با  مؤثرتوانايی سازگاري با تغييرات و رويارويی  ،داشتن روابط مناسب با ديگران ،سازنده

 .شود محسوب می عمومی حوادث ناگوار زندگی همه از پيامدهاي داشتن سالمت

باشد که  حمايت سازمانی ادراک شده يکی از انواع مبادالت اجتماعی در محيط کاري می

اين نظريه استدالل . معرفی شد( 9009) 1سو رود رايت سازمانی ايزنبرگي حم در نظريه

هاي شغلی و برآورده کردن نيازهاي  کند که کارکنان توان سازمان در پاداش دادن به تالش می

دهی يک باور کلی  کنند و در اين خصوص به شکل عاطفی خود را ارزيابی می -اجتماعی

هاي مطلوب  ها و تالش ست که چقدر سازمان به مشارکتمحتواي اين باور اين ا. پردازند می

 (.9009 ،سو رود رايزنبرگ)باشد  دهد و نگران و متوجهی رفاه و آسايش آنان می آنان بها می

آوري بر سالمت جسمی و روانی افراد داشته باشد  تواند تأثيرات زيان می تجربه استرس

ال استرس شغلی ممکن است باعث ايجاد به عنوان مث( 1993؛ کوپر، 9003، 9تيمري و برگمن)

 -فشار عصبی، فکري و عاطفی شود عالوه بر اين سبب تشديد مشکالت جسمانی و قلبی

، 3مسلچ و ماک ،؛ شاوفلی1993کوپر، )عروقی، دردهاي اسکلتی و عضالنی داشته باشد 

فزايش خشونت در محل کار، ا)آثار منفی بر نتايج سازمانی مانند  چنين استرس هم(. 1993

حوادث شغلی، غيبت، فرسودگی شغلی، کاهش انگيزه و خشنودي شغلی، افزايش ميل به ترک 

 (.1390بی، آ ؛ به نقل از چرخ9001، 0؛ ادي و وانگ9002، 2دوالد چانگ و)شغل در افراد شود 

استرس در محل کار حتی ممکن است به بروز مشکالت رفتاري مانند مصرف الکل، 

عالوه بر اين استرس شغلی . جويانه با همکاران و مشتريان نيز بينجامد زهرفتارهاي ستي ،اعتياد

ها و زندگی خانوادگی کارکنان نيز به دنبال خواهد داشت؛ زيانی که  تأثيرات منفی بر خانواده

توجه  اين موضوع از آن رو بسيار قابل. ناپذيرتر از بقيه است آيد اما جبران چندان به چشم نمی

                                                           
1-  Eisenberger & Rhoades 

2-  Timrey & Bergman 

3-  Schaufeli, Maslach, & Marek 

4-  Chang & dulad 

5-  Eddy & Vaung 
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هاي روانی و عاطفی ديگر، از محيطی به محيط  مانند بسياري از بيماري ترساست که آثار اس

 (.9002، 1چانگ کارلفيد و)شود  اي به حوزه ديگر منتقل می ديگر يا از حوزه

توان  هاي مربوط به استرس شغلی، می گيري منطقی از پيشينه پژوهش به عنوان يک نتيجه

تحت  ها چنين استرس شغلی با پيامد ترس شغلی و همها با اس بيان داشت که ارتباط بين پيشايند

کننده را مورد  محققان شماري از عوامل تعديل. تأثير عوامل فردي و سازمانی متعددي قرار دارد

اين . شوند اند که موجب کاهش يا تعديل تأثيرات منفی استرس شغلی می شناسايی قرار داده

و هيجانی، سطوح کنترل و حمايت اجتماعی،  شناختی نوع مقابله شخصی، مقابله: عوامل شامل

، ؛ دکود، النگان1999، 9ويسوسواران، سانچز و فيشر)شوند  آوري می يافتگی و تاب حس سامان

بنابراين عوامل فشارزا به طور مستقيم و (. 9009، 2و ساگر لوين، ؛ بويد9001، 3و فوکسپيتر 

وه بر اين استرس شغلی تجربه شده تواند منجر به تجربه استرس شغلی شوند، عال مطلق نمی

يک  با توجه به اينکه استرس. شود نيز هميشه و به طور مطلق منجر به پيامدهاي مخرب نمی

هاست و در بسياري از موارد از بين بردن عوامل فشارزا بسيار  ناپذير در سازمان پديده اجتناب

در خصوص تجربه هاي شخصی و سازمانی  ممکن است نقش ويژگی و تا حدي غير دشوار

ها بر فرد حائز اهميت است؛ تا از  گذاري آن نحوه واکنش در برابر آن و ميزان تأثير ،استرس

 .را کاهش داد پذيري کارکنان در مقابل استرس بتوان آسيب طريق

با  بنابراين مساله اصلی در اين پژوهش بررسی رابطه بين استرس شغلی و سالمت عمومی

به عبارت ديگر . باشد گی حمايت سازمانی ادراک شده در کارکنان میکنند توجه به نقش تعديل

ل پاسخگويی به اين پرسش است که آيا بين استرس شغلی و سالمت ااين پژوهش به دنب

تواند ارتباط  عمومی در کارکنان رابطه وجود دارد؟ و اينکه آيا حمايت سازمانی ادراک شده می

 ر؟بين اين دو متغير را تعديل کند يا خي

 

 های تحقیق فرضیه
 .بين استرس شغلی و سالمت عمومی در کارکنان شرکت نفت رابطه معنادار وجود دارد. 1

                                                           
1-  Carfild & chang 

2-  Viswesvaran, Sanchez, & Fisher 

3-  Decode, London, Peter, & fox 

4-  Boyd, Lewin, & Sager 
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حمايت سازمانی ادراک شده رابطه بين استرس شغلی و سالمت عمومی را تعديل . 9

 .کند می

 

 جامعه و نمونه مورد پژوهش

باشند که در با استتفاده   ز میجامعه مورد نظر در اين پژوهش کليه کارکنان شرکت نفت اهوا

درصتد   31 .انتد  نفر به عنوان نمونه اصلی انتخاب شده 100گيري تصادفی ساده  از روش نمونه

 23چنتين   هتم  .نيز زن بودند( نفر 12) درصد 12اعضاي نمونه در اين پژوهش مرد و ( نفر 31)

 .شاغل بودند نيز به صورت پيمانی (نفر 12) درصد 92و  یبه صورت رسم( نفر 23) درصد

 

 ابزارهای پژوهش
ها استفاده شده است که به شرح زير  آوري داده در اين پژوهش از دو پرسشنامه جهت جمع

 .باشند می
در اين پتژوهش جهتت ستنجش استترس     . پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس .1

پرسشتنامه   اين. استفاده شده است( 1933) 1پارکر و دکوتيسشغلی از پرسشنامه استرس شغلی 

اين مقيتاس  . ترجمه، تنظيم و اجرا گرديده است( 1390)در ايران براي اولين بار توسط دميري 

کتامالً  ) 0تتا   (کتامالً مختالف  ) 1اي از  درجته  0که بر روي يتک مقيتاس    ماده است 13داراي 

 .شود خ داده میبه آن پاس (موافقم

 (3اضطراب مربوط شغل)و  (9یفشار زمان)در اين پرسشنامه استرس شغلی داراي دو بعد 

پايايی دو بعد اين مقياس را با استفاده از آلفاي کرونباخ براي ( 1933)پارکر و دکوتيس. است

اعتبار اين . ذکر شده است 22/0و براي بعد اضطراب مرتبط با شغل  31/0بعد فشار زمانی 

( 1390) يريدم. ذکر شده است 02/0 پرسشنامه از طريق همبسته کردن با يک سؤال کلی

براي  ،33/0 ضرايب پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي فشار زمانی

گزارش  (>001/0p) 13/0و ضريب اعتبار، 90/0و پايايی کلی اين مقياس  39/0بعد اضطراب 

                                                           
1-  Parker & Decotiis 

2-  feelings of being under substantial time pressure 

3-  job-related feelings of anxiety 
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خ ضريب پايايی اين پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از روش آلفاي کرونبا. کرده است

 .به دست آمد 31/0و پايايی کلی اين مقياس  29/0براي بعد اضطراب  ،21/0 فشار زمانی براي

به نقل  ،1992) 1گلدبرگاين پرسشنامه توسط . (GHQ)پرسشنامه سالمت عمو می  .2

خرده مقياس زير  2ماده و  93داراي  اين پرسشنامه. ساخته شده است( 1331 ،از شريفی

افسردگی  (2ناکارايی اجتماعی  (3خوابی  اضطراب و بی (9بدنی نشانه هاي  (1 :باشد می

و % 33ضريب پايانی به روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه را  (1929)گلدبرگ .وخيم

پايايی کل پرسشنامه  (1331)شريفی  .اند گزارش کرده% 30تا % 11هاي آن از  براي زير مقياس

چنين او  گزارش کرد هم% 21کرونباخ  روش آلفايو % 12هاي تنصيف  را با استفاده از روش

ضريب پايايی . گزارش نموده است% 09تا % 21اي بين  ها را در دامنه ضرايب پايانی زير مقياس

 .به دست آمد 23/0 اين پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از روش آلفاي کرونباخ

گيري حمايت  منظور اندازهدر اين پژوهش به . پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده. 3

استفاده شده ( 1931) رشده آيزنبرگسازمانی ادراک شده از مقياس حمايت سازمانی ادراک 

سؤال است که ميزان حمايت ادراک شده کارکنان از سوي سازمان و  3اين مقياس داراي .است

اي ليکرتی  نهگزي 0سؤال بر روي يک طيف  3افراد به اين . کند گيري می سرپرستاران را اندازه

دهنده  سؤال نشان 3دهند و نمره مجموع اين  کامالً موافق پاسخ می 0تا ( کامالً مخالف) 1 از

 رايزنبرگ(. 1339لو،  دعايی و برجعلی) باشد نی ادراک شده از سوي فرد میميزان حمايت سازما

تنصيف به  آلفاي کرونباخ و ضريب پايايی اين مقياس را با استفاده از روش( 9009) سو رود

با يک  اند و ضريب اعتبار آن را از طريق همبسته کردن گزارش کرده 30/0و  32/0ترتيب 

ضريب پايايی اين . اند گزارش کرده 31/0و از طريق تحليل عوامل تأييدي  29/0 سؤال کلی

 .به دست آمد 23/0 پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از روش آلفاي کرونباخ

 

 های پژوهش یافته
پژوهش  هاي مرتبط با فرضيه هاي توصيفی و يافته به شکل يافته هاي پژوهش حاضر يافته

 هاي  هاي توصيفی شامل ميانگين، انحراف معيار، کمترين و بيشترين نمره يافته. اند ارائه گرديده
 ج

                                                           
1-  Goldberg 
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 .اند نشان داده شده 1افراد نمونه روي متغيرهاي مطالعه در جدول 
 

 ها ی مربوط به متغيرهاي پژوهش براي کل آزمودنیهاي توصيف يافته. 1جدول 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 90 39 03/1 39/23 عمومی سالمت
 03 11 3/9 30/93 استرس شغلی

 33 3 39/3 19/91 حمايت سازمانی ادراک شده

 

ترتيب دهد ميانگين و انحراف معيار براي سالمت عمومی به  نشان می 1 نتايج جدول

و براي متغير حمايت سازمانی ادراک  3/9و  30/93، براي متغير استرس شغلی 03/1و  39/23

 .به دست آمده است 39/3و  91/19ز شده ني

 
 بين دو متغير استرس جدول مربوط به ضريب همبستگی  .9جدول 
 عمومی و سالمت شغلی

 سالمت عمومی

 استرس شغلی
- 20/0 (r)ضريب همبستگی پيرسون 

 0001/0 (sig)سطح معناداري 
 920 (N)تعداد 

 

دهد ضريب همبستگی پيرسون براي ارتباط بين استرس  نشان می 9گونه که جدول  همان

 >0001/0pاست که اين ضريب همبستگی در سطح  -20/0 عمومی دو متغير و سالمت شغلی

معنادار وجود دارد بنابراين بين استرس شغلی و سالمت عمومی رابطه منفی و  .معنادار است

عمومی  دهد هرچه استرس شغلی بيشتر باشد کارکنان از سالمت نشان می به عبارت ديگر نتايج

 .تري برخوردارند پايين

در پژوهش حاضر براي آزدمون فرضيه مربوط به روابط تعاملی از روش رگرسيون 

بين استرس شغلی با کند رابطه منفی  بيان می فرضيه دوم پژوهش. گر استفاده شده است تعديل

نتايج  .سالمت عمومی در کارکنانی که از حمايت سازمانی بيشتري برخوردار هستند کمتر است

 .اند ارائه شده 3گر در جدول  تعديل تحليل رگرسيون
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 گر متغير حمايت سازمانی ادراک شده در ارتباط بين استرس  نتايج تحليل رگرسيون تعديل. 3 جدول
 عمومی شغلی و سالمت

عمومی سالمت متغیر مالک  
 ها شاخص

 بین پیش متغیرهای
1گام  2گام   3گام    R

2 
R

2
Δ 

 β=  32/0** استرس شغلی
**92/0 =β *12/0=β 193/0  ---

  حمايت سازمانی ادراک شده
**33/0  =β 

*92/0 =β 922/0 **002/0 

حمايت *استرس شغلی
   سازمانی ادراک شده

*13/0=β 931/0 *032/0 

*p< 50/5         **p< 50/5  

 
تبيين  3دهد بيشترين مقدار واريانس توسط الگو در گام  نشان می 3همان طور که جدول 

R =931/0 شده است
بين اول در تحليل رگرسيون  در گام اول استرس شغلی به عنوان پيش2

بين  به عنوان متغير پيش( کننده متغير تعديل)در گام دوم حمايت سازمانی ادراک شده . وارد شد

وارد تحليل رگرسيون شده است و در گام سوم تعامل استرس شغلی حمايت سازمانی  دوم

داري  مقدار و سطح معنی. بين سوم وارد تحليل شده است ادراک شده به عنوان متغير پيش

 3نتايج جدول . قابل مشاهده است 3در جدول  3تا  1هاي  بين در گام مربوط به متغيرهاي پيش

واريانس تبيين شده  ،مل استرس شغلی و حمايت سازمانی ادراک شدهدهد که تعا نشان می

ضريب . افزايش داده است 931/0به  922/0ها از  متغير مالک را وراي اثر هر دوي آن

دهد اين افزايش به  است که نشان می( P<، 13/0 =β 00/0)رگرسيون مربوط به اين متغير 

کنندگی حمايت سازمانی ادراک شده در  ديلبنابراين رابطه تع. دار است لحاظ آماري معنی

به منظور نمايش اين اثر . گيرد ييد قرار میأعمومی مورد ت ارتباط بين استرس شغلی و سالمت

کننده به دو گروه تقسيم شدن  هايشان در متغير تعديل ها بر اساس ميانه نمره گر، آزمودنی تعديل

کننده محاسبه شد که نتايج  ير تعديلو ضريب همبستگی بين دو متغير در سطوح مختلف متغ

عمومی در افردي که حمايت  سالمت دهد که ضريب همبستگی بين استرس شغلی و نشان می

 .سازمانی ادراک شده باالتري دارند کمتر است

نحوه تعامل استرس شغلی و حمايت سازمانی ادراک شده را در ارتباط با سالمت  1نمودار 

 .دهد عمومی نشان می
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 تعامل تعامل استرس شغلی و حمايت سازمانی ادراک شده را در ارتباط با سالمت عمومی .1نمودار 

 

 گیری بحث و نتیجه
دهد بين استرس شغلی و سالمت عمومی در کارکنان  نشان می 1نتايج ذکر شده در جدول 

چه  هر به عبارت ديگر نتايج نشان داد که .شرکت نفت رابطه منفی و معناداري وجود دارد

. تري برخورردار هستند کارکنان استرس شغلی باالتري داشته باشند از سالمت عمومی پايين

 در .همسو است( 1331)و معظمی گودرزي ( 1390) بیآ هاي پژوهش چرخ اين نتيجه با يافته

 .توان به موارد زير اشاره کرد جهت حمايت از فرضيه فوق می

باشد که سالمت جسمی و  ها می حاد کنونی سازماناسترس يا فشار عصبی از مسائل بسيار 

گروهی . ها وارد ساخته است روانی نيروي کار را به خطر انداخته و هزينه سنگينی را به سازمان

. اند گذاري کرده استرس ناشی از شغل را بيماري شايع قرن نام ،نظران رفتار سازمانی از صاحب

است که در آن انسان بيش از هر زمان ديگر در ها  شايد هم به راستی دوران ما عصر استرس

زا قرار گرفته و مسائل و مشکالت زيادي از هر سوء او را احاطه کرده  معرض عوامل استرس

تواند بر سالمت  شناختی در سر کار می اين تفکر که استرس روان ،در قرن گذشته .است

 ،دلبستگی کاري مفرط ،اشتندتوسط پزشکانی مطرح شد که عقيده د ،جسمانی فرد تأثير بگذارد

 (.1390بی، آ به نقل از چرخ) عروقی است – هاي قلبی هاي افراد داراي بيماري يکی از ويژگی

 اختصاصی ارگانيسم به يک تهديد  استرس يک واکنش غير ،(1920) 1نظريه سليهطبق 
 

                                                           
1-  Selye 
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ي  به واسطه کوشد تا ارگانيسم می. تواند توسط عوامل مختلفی ايجاد گردد بيرونی است که می

مجموعه اين  (1920) سليه. از خود دفاع کند ،هاي فيزيولوژيکی اي از واکنش مجموعه

 :است اين نشانگان شامل سه مرحله .ناميد (GAS) 1ها را نشانگان انطباق عمومی واکنش

شناختی  واکنش هشدار است که با استفاده از تغييرات فيزيولوژيکی و روان ،خستين مرحلهن

زا بقول بيانجامد  اگر استرس .انگيزاند تا از خود در برابر تهديد محافظت کند را بر میارگانيسم 

در  .شود و براي ارگانيسم امکان مبارزه کردن وجود داشته باشد، مرحله مقاومت شروع می

ها را براي  ترين روش باشد، ارگانيسم مناسب اي از انطباق بهينه می مرحله مقاومت که دوره

ي  با طوالنی شدن مواجهه. گيرد بکار می ،زا ايجاد گرديده ي استرس ديدي که واسطهغلبه بر ته

رسد که غالباً  رود و مرحله فرمايش فرا می انرژي انطباق سيستم تحليل می ،زا پيوسته با استرس

ايوانسويچ و )خستگی و فرسودگی براي فرد به همراه دارد  ،پيامدهاي منفی مانند، بيماري

با اين حال ثابت شده است که الگوي پاسخ کلی مشابه به رويدادهاي  .(1930 ،9ماتسون

چنين هيجانی که  بسته به ماهيت و تفسير محرک و هم .درست نيست ،آميز مختلف استرس

 تواند ايجاد گردد هاي فيزيولوژيکی و هورمونی می هاي مختلفی از واکنش شود، گونه تجربه می

 .(1931، 3و فالکمن الزاروس)

دهد که حمايت سازمانی ادراک شده رابطه بين  نشان می 3ايج ذکر شده در جدول نت

به عبارت ديگر . کند استرس شغلی و سالمت روان را در کارکنان شرکت نفت تعديل می

گيرند در مراجهه با  کنند از سوي سازمان مورد حمايت قرار می احساس می کارکنانی که

ها نسبت به کارکنانی که حمايت سازمانی کمتري  زاهاي شغلی سالمت عمومی آن استرس

 .شود برخوردارند کمتر تهديد می

هاي قلبی و  تر بيشتر در معرض ابتال به بيماري اين موضوع افرادي با مشاغل رده پايين

در واقع (. 1921، 2مارشالو وپرک )سازد  شناختی را آشکار می عروقی بودند، نقش عوامل روان

شناختی وجود  هاي روان هاي مهمی در ويژگی اند که تفاوت ن ساختهچندين محقق خاطر نشا

براي مثال . هاي موجود در سالمت جسمانی را تبيين کند اي تفاوت تواند تا اندازه دارد که می

                                                           
1-  General Adaptation Syndrome 

2-  Ivancevich & Matteson  

3-  Lazarus & Folkman 
4-  Cooper & Marshall 
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هاي اجتماعی کمتري بر سر کار  و تماس ند تري برخوردار افرادي که از سطح شغلی پايين

 (.1390دميري، ) کنند شته و فشار کاري باالتري را تجربه میدارند، کنترل کمتري بر کارشان دا

هاي اين پژوهش عدم همکاري مناسب و صادقانه بعضی از کارکنان و   يکی از محدوديت

 پذيري نتايج به کارکنان ساير هاي مربوط به نمونه تحقيق و عدم تعميم چنين محدوديت هم

توان نتيجه گرفت  هاي تحقيق می ر اساس يافتهب. ها با توجه به شرايط کاري متفاوت است ارگان

باشد به  عمومی در کارکنان می کننده سالمت ترين عوامل تهديد که استرس شغلی يکی از مهم

عمومی کارکنان  مسئوالن سازمانی براي ارتقاء سالمت مديران و شود همين دليل پيشنهاد می

هايی مانند  ريزي ند و از طريق برنامهو مديريت استرس شغلی در سازمان بپرداز بايد به کنترل

. به کاهش استرس شغلی بپردازند ...زاهاي مربوط به نقش و  هاي رفاهی، کنترل استرس برنامه

دهد در صورتی که امکان کنترل بعضی از  کننده نشان می چنين نتايج مربوط به متغير تعديل هم

از کارکنان حمايت کنند تا با وجود  ها بايد فشارزاهاي سازمان دشوار يا ناممکن است سازمان

البته بايد توجه داشت اين حمايت به  .ها کمتر تهديد شود عمومی آن استرس شغلی سالمت

تر  اي باشد که براي کارکنان واقعی و ملموس باشد زيرا آنچه که از حمايت سازمانی مهم گونه

 .باشد است ادراک کارکنان از حمايت سازمانی می
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