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Abstract
The aim of the current research was to predict job
stress on the basis of coping strategies, spiritual
intelligence and resilience in employees with
chronic pains in national Iranian south oil fields
company. The subjects were 130 employees
whom were selected randomly by simple
sampling procedure from the medical records
available in the industrial medicine center with
chronic pain diagnosis. To collect data Endler
and Parket job stress questionnaire (1990),
Abdulah-Zadeh et al. Spiritual intelligence scale
(2008), Conner-Davidson Resilience Scale
(2003) and Job Stress (1990) were implemented.
The results by regression analysis showed that
problem solving, emotional and avoiding coping
strategies respectively were good predictors for
the criterion variable of job stress (p≤ 0.0001).
Therefore by increasing proper and effective
problem solving skills, job stress emerging
especially in the employees suffering from
chronic pain may be either decreased or the pain
suffering could be kept under controlled.
Keywords: job stress, coping strategies, spiritual
intelligence, resilience, employees with chronic
pains.
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مقدمه
درد یکی از شایعترین پدیدههایی است که افرراد را وادار هره
درخواست کمک از نظامهرا مراقبتری هدداشرتی و درمرانی
مینماید و نه فقط ها تنیدگی و نراراتتی ایاراد شرده توسرط
درد هلکه هه واسطه پیامدها تنیدگیزا دیگرر کره هررا

است که هره دلیر درگیرر جررمانی و روانری کارکنران هرا
شغلشان از یکسو درمان درد هه تدویق مریافترد و از سرو
دیگر مشک طوینیتر و مدلولکنندهتر میگردد (لین چرن و
لو.)2009 8
از جمله عواملی که طی تحقیقاه افراد همچون

نیرک9

فرد دردمنرد دارد از قبیر هزینرههرا درمرانی و پیامردها

( )2004میتوانرد هرا دردهرا جررمانی مرزمن در کارکنران

شغلی و خانوادگی وجوه گوناگون زندگی فرد را تحت تأثیر

سازمان مرتبط هاشد میزان اسرترم شرغلی 10اسرت کره وندرا
متحم میشوند .استرم یا فشار روانی ماموعه واکنشها

قرار میدهد (شاکر شرایر و ورشران .)2007 1هره همرین
دلیر هدرد از ت ررن جران هیمرار ترررکین درد از مدر ترررین

عمومی و ویژه انران نربت هه عوام ناسازگار و پریشهینری

اولویت ها پزشکی هه شمار میرود و ترششهرا هرریار

نشده داخلی و خارجی است .والترهی کانون( 11نق از التمایر

هرررا درد و کنترررل ون صرروره گرفترره اسررت (جدررانگیر

و رأم 1997 12ترجمرره خواجرره پررور  )1377کرره اولررین
شخصی هود کره در مرورد اسرترم سرخن گ رت در نظریره

منتظر و محمدیان .)2007 2طبق تدریف انامن هینالمللری
مطالدرره درد ( 3)I.A.S.Pدرد تارهرره تررری یررا هیاررانی

«نگرش طبی ها تدامر تیراتی» هیران مریکنرد نقرش عصربی

ناخوشایند است که ها وسیب واقدی یا هالقوه مرتبط است و

سمپاتیک در تحریرک نمرودن یرک شرخت تحرت شررایط

دارا دو هدد؛ تری و عاط ی است .هدد تری درد ههشده

فشاروور در ایااد استرم و پس از ون ایااد درد جرمانی ها

ون و هدد عاط ی درد هه میزان ناخشنود که یک فرد تارهره

اهمیت است .فشار روانی نتیاره تدامر هرین منراهع مختلرف
فشررار و فرررد اسررت .تمررامی افررراد یررک موقدیررت واتررد را

میکند اطشق مریگرردد .همچنرین از نظرر طرول مرده هره
دودسته تقری میشوند :درد تاد( 4در طور کمتر از سره مراه

اسررترمزا تصررور نمرریکننررد و ت رراوه فرررد ونرران از نظررر

ادامه دارد) و درد مزمن( 5هیش از سه مراه و طروینی اسرت).

شخصیت و تاارب زندگی پاسخ ونران را هره فشرار روانری

موضوعی که در توزه عوام و فرایندها روانشناختی قرار

اپررتاین14

تحت الشداع خود قرار می دهد (گملر 2001 13
 2002اشتاین 2000 15نق از فیروزهخرت  .)1375امرروزه

گرفترره هحررد درد مررزمن اسررت .درد کرره در ون مبتشیرران
عشوه هر تحمر درد عروارز زیررتی روانری و اجتمراعی

تغییر دگرگونی استرم یرا فشرار عصربی از مرراا تراد در

دیگر را ه تارهره مریکننرد .همچنرین درد توانراییهرا

سازمانها امروز است که سشمت جرمی و روانی نیرو

عاط ی و هیاانی فرد را کاهش میدهد و خواست مداوم فرد

کار را هه خطر انداخته و هزینه سنگینی را هه سازمانهرا وارد

هرا رهایی از ون در هیشتر اوقاه دست نیافتنی میشود؛ این

ساخته است .فشار عصبی در سازمان همچون وفتی فدالیت ها
را تحلی داده و از هین میهرد (هارهر.)2004 16

امر ندایتاً هاعرد تعردیف روتیره هیمرار اتررام ناامیرد
درماندگی و افرردگی در و میگردد (گتچر و

هشنچرارد6

هر این اسام یکی دیگر از عواملی کره در پرژوهشهرا

 .)1997درد مزمن مشک شایدی است که هر کی یت زنردگی

کورید )2008( 17نیز مشخت شده که می تواند ها درد مرزمن

افراد مبتش هره ون وثرار من ری مریگرذارد (هریویرک کولرت

ناشی از اسرترم شرغلی و تحمر پرس از ون مررتبط هاشرد

ونتافردا کوهن و گایچر .)2006 7یکری از مکرانهرایی کره
میتواند درد مرزمن را ایااد و طوینیترر نماید محیط شغلی

راهبردها مقاهلها  18است که فرد هررا مقاهلره هرا اسرترم

2. Jahangiri, Montazeri & Mohammadian
4. acute pain
6. Gatchel & Blanchard
8. Lin, Chen & Lu
10. Job Stress
12. Altmayer & Ross
14. Apstain
16. Barber
18. coping strategies

است اده مینماید .در ایرن راهطه یزاروم( 19نقر از نیکنامی
1. Shakeri, Shaeiri & Roshan
3. Internal Association For The Study Of Pain
5. chronic pain
7. Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher
9. Nic
11. Walter Bcanon
13. Gemlech
15. Eshtain
17. Currid
19. Richard Lazarus
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 )1377ماننرد کرانون در نظریرره «نگررش ارزیراهی شررناختی»

شخت را در هراهر توادث زندگی مقاوم میکند و هرهوسریله

استرم را ههعنوان نتیارها از تدرامشه هرین محریط و فررد
میدانرت و تأکید و هیشتر رو ارزیراهی شرناختی فررد در

ون افراد هه مشکشه مدنایی و ارزشی پرداختره و ون را تر
میکنند .در پی این فرایند هرهکرارگیر الگوهرا مدنرو و

طبقه اشخاص یا وقایع ههعنوان فشاروور هودن و نحوه مقاهلره

دینرری در زنرردگی روزمررره هشررر مرریتوانررد موجررب افررزایش

ها ون دانرت .راهبردها مقاهلها و فرویند مقاهلره عمردتاً از

سرررازگار و هدزیررررتی انرررران شرررود و طررری تحقیقررراه

فدالیت ها و اقداماه شرناختی-رفترار فررد هررا مردیریت

وزادمرزوهاد

هوشمندجا و پورخلی ( )1391مشرخت شرد

استرم تشکی میشود .در این مقاهلره پاسرخهرا رفترار
وموخترره شررده از طریررق محدودسرراز اهمیررت موقدیررت

که هین هوش مدنو و استرم شغلی راهطره مدنرادار وجرود
دارد .این نکته در تحقیق اکرلین یالی و لوهر  )2013( 6نیرز

خطرناک یا خوشایند (مطالباه استرم زا) را کاهش می دهرد

تأیید شرده اسرت .وندرا نشران دادنرد هرین هروش مدنرو و

(هشاره  .)1386راهبردهایی که فرد هرا مقاهله هرمیگزینرد

راهبردها مقاهله ها استرم و تحم استرم راهطه مدنرادار
فرگیوسرون7

هخشرری از نرری رخ وسرریبپررذیر و هرره شررمار مرریرونررد
(محمد تراهی و غراهی  .)1387در ک راهبردها مقاهلها

( )2013و
وجود دارد .میلیمران کزاپلوسرکی و
خزایی )2011( 8نیز هه این نتیاه رسیدند که هین گزینرههرا

مداره هایی هرتند که هررا افرزایش توانراییهرا روانری-

تحم فشرار روانری هرا هروش مدنرو

راهطرها مررتقی و

اجتماعی افراد وموزش داده میشوند و فرد را قادر میکند ترا

مدنادار وجود دارد.

هه طور مؤثر ها مقتعیاه و کشمکشها زندگی روهرو شرود

همچنین از جمله عواملی که می توانرد پریشهینری کننرده

(نیک پرور )2004 1و هرر ایرن اسرام مری توانرد هرر رونرد
اترام استرم در مقطع زمرانی تأثیرگرذار هاشرد .تررنوند

ایااد درد مزمن ناشی از استرم شغلی در محیط کار هاشد و
در تحقیقاه اسمیت و والرتون )2012( 9نیز نشان داده شرده

عمرروزاده و نررا ر ( )1391هررا اناررام تحقیررق نشرران داد

است میرزان ترابوور  10و اندطرا پرذیر فررد در مقاهر
والرر2001( 11؛

مؤل ه ها راهبردها مقاهله در تحلیر رگرسریون هرهعنروان

مشکشه و مناهع استرم زا است .طبرق نظرر

پیشهینی کننده شده درد خش افررردگی و اضرطراب در
مبتشیان هه درد مرزمن راهر شردند .در پرژوهش عظیمری و

نق ر از سررامانی جوکررار و صررحراگرد  )1386تررابوور
سازگار مثبت در واکنش هه شرایط ناگوار هوده و هرهعنروان

هخشی پور رودسر ( )1391نیز هین راهبردها مقاهلها هرا

ت ن سشمتی و عملکرد موفقیتومیرز یرا سرازگار هرا یرک

افرردگی ناتوانی جرمانی و شرده درد در افرراد مبرتش هره

هافت و موقدیت تددیدومیز یا وزارنده تدریف میشود (لوترار
هکرر12

کمردرد مزمن راهطه مدنادار هه دسرت ومرد .هروتی ترورن

سیچتی و

استرود و جنرون )2010( 2نشان دادند که هین دردها مزمن
و سبکها مقاهلها ها استرم راهطه مرتقی وجود دارد.

زیرتی-روانی در شرایط خطرناک است که می تواند استرم
را کنترل نماید (کانر و دیویدسون .)2003 13طدماسبی عمله

یکی دیگر از مؤل ههایی که طی پرژوهشهرا محققینری

 )2000و توانمنرد فررد در هراهرر تدرادل

( )1394طی تحقیقی نشان داد که هین کی یت زنردگی کرار

همچون میلیمان 3و همکاران ( )2013می تواند پیشهینیکننده

استرم شرغلی و تراب وور در کارکنران ومروزشوپررورش

درد مزمن ناشی از استرم شغلی هاشد میزان اسرت اده فررد از

مرودشت راهطه مدنیدار وجود دارد .نتایج یافتههرا قاسرمی

هوش مدنو  4است .زوهرر 2012( 5نقر از ضرمیر نرژاد

( )1393نیز نشان داد ها افرزایش ههرن وگراهی و تراب وور

پیلتن تقشنام تراهی و اکراهر

 )1391مدتقرد اسرت کره

هوش مدنو زاینده هینشی عمیق در وقرایع زنردگی است و
2. Boothby, Thorn, Stroud & Jensen
4. Spiritual Intelligence
6. Exline, Yali & Lobel
8. Khazayee
10. resilience
12. Luthar, Cicchetti& Becker

هیماران اندطا پذیر و توانمند وندا را در مقاه مشکشه
ناشی از این دردها مزمن افزایش دادهاند و هرا هدبود کی یت
1. Nikparvar
3. Milliman
5. Zohar
7. Milliman, Czaplewski & Ferguson
9. Smith &Wallston
11. Waller
13. Conner & Davidson
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زندگی هیماران درد مزمن همراه هود که این خود تأییرد هرر

اخیر ها تشخیت درد مزمن هودند انتخاب شدند .هدین منظور

تحقیق تاضر است .اسرمیت و والررتون ( )2012نیرز نشران
دادند که هیماران مبتش هه درد مزمن اغلب ارزیاهیها من ری

اهتدا ها مراجده هه طب صندتی و مشخت شدن پرونردههرایی
که توسط پزشک مدالج ههعنوان درد مزمن در اندام تشخیت

و ناسازگارانها درهاره وضدیت و تواناییهایشان هرا کنترل

داده شدند (مشک مزمن هودن هر طبق تحقیقاه گذشرته ایرن

درد دارند و تاب وور نامناسبی را نشان مریدهنرد؛ هنراهراین

هود که هیش از سه ماه هیمار افراد هه طول اناامیرده هاشرد)

مای اند که درد را ههعنروان یرک تددیرد ارزیراهی کننرد و در

تدود  163پرونده هود کره هرر اسرام جردول مورگران 145

نتیاه هه مقاهله هیاان مدار متوس شوند که افررردگی را هره
دنبال دارد .وان هیونگ یونگ ورواسیکپورن و زاترا)2012( 1

پرونده هه صوره تصادفی ساده مشخت و توسط منشری هرا
وندا تمام تاص شد .البته یزم هره هکرر اسرت از هرین 145

در تحقیقی مشخت کرد هین تاب وور و مقاهلره هرا درد هره

پرونده و افراد دعوه شده  130ن ر موافق هه همکار شدند

صوره مزمن راهطه وجود دارد .لئویی و وو یوجرو)2010( 2

و در مح مورد توافق ها وندا از ایشان وزمون هه عم ومد.

ها اناام تحقیقی نشان دادند سبکهرا ترابوور از عوامر
پیشهینی کننده استرم شغلی مدلمان میهاشند .هرا توجره هره
مطالب فوق و تأثیر عوام مختلف هر درد مزمن که میتوانرد
نیرو کارا جامده را تحت ترأثیر قررار دهرد فرضریههرا

ابزار سنجش
الف) پهسشنامه راهبه هاي م ابله با استهس ان له

پارکه

(3)CISS

این وزمون توسط اندلر و پرارکر )1990( 4سراخته شرد و

پژوهش عباره هودند از:
 .1راهبرد مقاهلها متمرکز هر ت مرئله استرم شرغلی
کارکنان مبتش هه دردها مزمن را پیشهینی میکند.
 .2راهبرد مقاهلها متمرکرز هرر هیاران اسرترم شرغلی

شام  48سؤال است و پاسخ هره سرؤال هره روش لیکرره 5
درجها از هرگز ( )1تا خیلی زیاد ( )5نمرهگذار میشرود.
این سؤایه سه زمینه رفتار مرئله مردار ( 16سرؤال اول)

کارکنان مبتش هه دردها مزمن را پیشهینی میکند.

هیاان مدار ( 16سؤال دوم) و اجتناهی ( 16سؤال وخر) را در

 .3راهبرد مقاهلها متمرکز هرر اجتنراب اسرترم شرغلی
کارکنان مبتش هه دردها مزمن را پیشهینی میکند.

هرمیگیرد .در پژوهش سپدریان وهر ( 1392نق از خردیو

 .4هوش مدنرو (ارتبراب هرا هررتی زنردگی مدنرو )
استرم شغلی کارکنان مبتش هه دردهرا مرزمن را پریشهینری

 )1394ضریب پایایی وزمون سبکها مقاهله انردلر و پرارکر
( )1990هرا سه زیر مقیام هره ترتیرب مررئله مردار هراهرر
 0/86هیاان مدار  0/86و اجتناهی هراهر  0/78هه دست وورد.

میکند.

در پژوهش هدادر و خیر ( 1391نقر از خردیو

 .5تابوور استرم شغلی کارکنران مبرتش هره دردهرا
مزمن را پیشهینی میکند.

هرا هر یک از شیوه ها اجتناب مدار هیاان مدار و مرئله

)1394

مدار هه ترتیب مقادیر  0/714 0/79و  0/67هه دست ومده که
هیانگر پایایی قاه قبول این مقیام است .در این تحقیق هررا

روش
ر ش پژ هش ،جامعة آماري نممنه :روش ایرن پرژوهش

کرونباخ است اده شد که هرا ک پرسشنرامه هراهرر هرا  0/70و

همبرتگی و جامده ومار این پژوهش شرام کلیره کارکنران

هرا سه زیر مقیام هه ترتیب مرئله مدار هراهر  0/86هیاان

مبتش هه دردها مزمن که هه مرکز طرب صرندتی در شررکت
ملی مناطق ن تخیز جنوب مراجده کررده هودنرد و در سرال

مدار  0/87و اجتناهی هراهرر  0/76هره دسرت ومرد کره هیرانگر
ضرایررب پایایی قاه قبول پرسشنامه یادشده است .دو نمونره

 1394مورد هررسی قرار گرفتنرد اسرت .نمونره ایرن تحقیرق

از سؤایه پرسشنامه هه شرح زیر است .1« :وقت را هه نحوه

مشتم هر  130ن ر هودند که هه روش تصرادفی سراده از هرین

هدتر تنظی میکن » « .2رو مررئله متمرکرز مریشروم و

پروندهها پزشکی موجود در طب صندتی که طری یک سال

میهین چگونه ون را میتوان ت کن ».

2. Liu Yi & WU Yuju
4. Endler & Parker

تدیین پایایی پرسشنامه راهبردهرا مقاهلرها از روش ول را

1. WanHeung Yeung, Arewasikporn & Zautra
3. Coping Inventory for Stressful Situation
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ب) پهسشنامه همش

معنمي1

پرسشرنامة هروش مدنرو کره عبردالزاده کشرمیر و
عربعرامر ( )1387تردوین و تدیره کرردهانرد و دارا 29
سؤال  5گزینها از کامشً مخال تا کامشً موافق اسرت و دو
هدد دارد؛ هدد اول «درک سرچشمه هرتی و ارتباب هرا ون» و
هدد دوم «زندگی مدنو ها هرته درونری» نامیرده شرد .دامنره
نمراه این وزمون از  29تا  145است .سازندگان وزمون هرا
هررسی پایایی ون وزمون را هرر رو  280ن رر از دانشراویان
دانشگاه گرگان و پیام نرور هدشردر اجررا کردنرد کره در انتدرا
پایایی وزمون هره روش ول را کرونبراخ  0/89گرزارش شرده
است هرا هررسی روایری ایرن پرسشرنامه عرشوه هرر روایری
محتوایی که سؤالها ها نظر متخصصین تأیید شرده از تحلیر
عاملی نیز است اده شده و همبرتگی کلیه سؤالها هرای 0/30
هوده است (عبدالزاده کشرمیر و عرر عرامر  .)1388در
پژوهشرری کرره هررر رو دانشرراویان دانشررگاههررا گرگرران و
پیام نور اناام شد پایایی این وزمون  0/89و روایری ون 0/89
هه دست ومد (نق از تقشنام نورهای اکاهر نااتی یین
صالحی و طیبی .)2010 2در تحقیق تاضر هرا تدیین پایایی
پرسشنامه تاضر از روش ول ا کرونباخ است اده شد که هرا
ک پرسشنرامه هراهر ها  0/97که هیانگر ضرایب پایایی مطلوب
پرسشنامه یاد شده است .دو نمونه از سؤایه پرسشرنامه هره
شرررح زیررر اسررت .1« :هررا مشرراهده جدرران خلقررت متحیررر و
شگ تزده میشوم» « .2هه جرتاو کردن و پرسیدن سؤایه
هنیاد و اساسی زندگی و هرتی عشقه دارم».
ج) پهسشنامه حابآ ري (3)CD-RIS
این پرسشنامه را کانر و دیویدسون ( )2003ها مرور مناهع
پژوهشی  1979-1991توزه تابوور تدیه کردنرد .هررسری
ویژگیها روانسنای این مقیام در شش گرروه؛ جمدیرت
عمومی مراجدهکنندگان هه هخش مراقبتها اولیره هیمراران
سرپایی روان پزشکی هیمراران هرا مشرک اخرتشل اضرطراب
فراگیر و دو گروه از هیماران اسرترم پرس از سرانحه انارام
شده است .این پرسشنامه  25گویه دارد کره در یرک مقیرام
لیکره هین ص ر (کامشً نادرست) و پرنج (همیشره درسرت)
نمرهگذار مریشرود و محمرد ( 1384نقر از عررگر
تیدرای نادر صر رزاده عبرام زاده و همکراران )1392
این مقیام را هررا اسرت اده در ایرران انطبراق داد .محمرد
( )1384ها است اده از ضریب ول ا کررونباخ ضرریب پایایی
2. Hagh shenas, Norbala, Akaberi, Nejati Lain, Salehi & Tayebi

مقیام را  0/89هه دست وورد .سامانی جوکرار و صرحراگرد
( )1386در یررک هررسررری مقطدرری پایرررایی مقیرررام را در
دانشاویان شیراز و هه کمک ضریب ول ا کرونباخ هراهرر هرا
 0/87هه دست ووردند .در تحقیرق محمرد ( 1384نقر از
عرگر تیدرای نادر ص رزاده عبام زاده و همکراران
 )1392هرا تدیین روایی در محاسبه همبرتگی هر نمرره هرا
نمره ک نشان داد که ههجز گویره  3ضررایب هرین  0/41ترا
 0/64هودند .در تحقیق تاضر هرا تدیرین پایرایی پرسشرنامه
تابوور از روش ول ا کرونباخ است اده شد کره هررا کر
پرسشنرامه هراهر ها  0/97که هیرانگر ضررایب پایرایی مطلروب
پرسشنامة یاد شده است .دو نمونه از سؤایه پرسشرنامه هره
شرح زیر است .1« :وقتی تغییر رخ میدهد میتوان خرودم
را ها ون سازگار کن » « .2تداق یک ن رر هررت کره راهطره
نزدیک و صرمیمیام هرا او در زمران اسرترم هره مرن کمرک
میکند».
) پهسشنامه استهس شغلی ()HSE
این پرسشنامه  35سرؤالی در اواخرر دهره  1990مریشد
توسط موسره سشمت و ایمنی انگلرتان ههمنظور اندازهگیر
استرم شغلی کرارگران و کارمنردان انگلیرری سراخته شرده
اسررت (التمررایر و رأم ترجمرره خواجرره پررور  .)1377ای رن
پرسشنامه موارد از قبی مراا شرغلی میرزان و مرراا و
مشررکشتی را کرره در محرریط کررار هررا ون روهرررو هرررتند را
می سناد .وندرا نشران دادنرد ضرریب همبررتگی پرسشرنامه
استرم شغلی هراهر  0/48است .پایرایی پرسشرنامه هره روش
ول ا کرونباخ و روش دونیمه کردن هه ترتیرب  0/78و 0/65
است .مقدار همبرتگی اسپیرمن هین ک سرؤایه پرسشرنامه
سشمت عمومی ههمنظور تدیین اعتبار  r=0/588منظور گردید
و هرررا تدیررین پای رایی پرسشررنامه از روش ول ررا کرونبرراخ
است اده شده که هرا سرشمت عمرومی  0/91اسرت (رأم و
ولتمررایر  .)2006در تحقیررق تاضررر هرررا تدیررین پایررایی
پرسشنامه استرم شغلی از روش ول ا کرونباخ است اده شرد
که هرا ک پرسشنررامه هراهرر هرا  0/90کره هیرانگر ضررایب
پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است .دو نمونه از سرؤایه
پرسشنامه هه شرح زیر است .1« :هه روشنی وگاه در محر
کار چه انتظاراتی از من دارند» « .2میتوان تصرمی هگیررم
چه زمانی استراتت کن ».
1. spiritual intelligence scale
3. Connor-Davidson Resilience Scale

پیشبینی استهس شغلی به اساس راهبه هاي م ابلهاي ،همش معنمي حابآ ري 81 / ...

روش اجرا و تحلیل دادهها
پس از انتخاب نمونه پرسشنامهها در میان وزمودنیها توزیرع

یافتهها
در تحقیررق تاضررر میررانگین و انحرررا

و هه هر پاسخگو اطمینان داده شد که نظر وندا کامشً محرمانره
خواهد ماند از اینرو درخواست گردید تا هره پرسرشهرا هرا

راهبردها مقاهلها متمرکز هر ت مررئله ( 63/64و )9/87
راهبرد مقاهلها متمرکز هر هیاران ( 42/07و  )9/86راهبررد

دقت و صداقت پاسخ دهند .در ماموع توزیع و جمرعوور

مقاهلها متمرکرز اجتنراب ( 46/36و  )7/85هروش مدنرو

پرسشنامهها  2ماه هه طول اناامید .دادههرا از طریرق ضرریب

( 122/72و  )21/33ارتبررراب هرررا هررررتی ( 52/11و )9/83

همبرتگی پیرسون و تحلی رگرسیون چندگانه هرا اسرت اده از

زنرردگی مدنررو ( 70/35و  )12/74تررابوور ( 94/72و

نرمافزار  1SPSSنرخه  20تحلی گردید.

 )16/40و استرم شغلی ( 88/98و  )17/91است.

مدیررار هرررا متغیررر

ج ل  .1ضهایب همبستگی چن رانه متغیههاي پیشبین (راهبه هاي م ابلهاي ،همش معنمي حابآ ري) با استهس شغلی کارکناش
مبتال به ر هاي مزمن با ر ش ر

همزماش

روش



T

-0/33

-3/74

0/0001

راهبرد هیاان

0/35

4/56

0/0001

راهبرد اجتناب

0/29

3/57

0/001

هوش مدنو

-0/06

-0/832

0/407

تابوور

0/01

0/080

0/936

متغیرها پیشهین
راهبرد ت مرئله

R

R2

F

0/64

0/41

17/23

«ورود»

همررانطررور کره در جرردول  1نشرران داده شررده اسررت

=p
0/0001

=p

محروب نمیشروند و هنراهراین فرضریه  4و  5تحقیرق تأییرد

رگرسیون پیشهینی استرم شغلی کارکنان مبتش هره دردهرا

نمیگردد .همچنین هر این اسام مشخت میشود هه ترتیرب

مزمن از رو متغیرها راهبردها مقاهلها (متمرکز هر ت

راهبردها ت مرئله هیاان مدار و اجتناهی تأثیر هیشتر را

مرئله هیاان و اجتناب) هوش مدنو و تابوور مدنیدار
اسرت ( p>0/0001و  .)F =17/23متغیرر راهبررد مقاهلررها

در تخمین زدن میزان استرم شغلی کره کارکنران در محریط
کار متحم میشوند را داشته و میتوانرد در رونرد کنتررل

متمرکز هر ت مرئله ها ضریب هتا  0/33میتوانرد هرهطرور

دردها مزمن کارکنان در محیط شغلی مؤثر هاشند.

من ی و مدنیدار استرم شغلی کارکنان مبرتش هره دردهرا
مزمن را پیشهینی کند؛ هناهراین فرضیه  1تأیید میشود .متغیرر

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش که ها هد هررسی راهطه راهبردهرا مقاهلرها

متغیر راهبرد مقاهلها متمرکز هر اجتناب ها ضریب هتا 0/29

هوش مدنو و تابوور ها استرم شغلی در کارکنان مبرتش
هه دردها مزمن شرکت ملی مناطق ن تخیرز جنروب اجررا

مبتش هه دردها مزمن را پیشهینی کنند؛ هناهراین فرضریه  2و

شد نشان داد که هین راهبرد مقاهلها متمرکز هر ت مرئله و

 3تحقیق نیز تأیید میشود .همچنین مقدار  R2نشان میدهرد
 %41از واریانس استرم شرغلی کارکنران مبرتش هره دردهرا

راهبرد مقاهلها متمرکز هر هیاان و راهبرد مقاهلها متمرکرز

راهبرد مقاهلها متمرکز هر هیاران هرا ضرریب هترا  0/35و
میتوانند ههطور مثبت و مدنیدار اسرترم شرغلی کارکنران

هر اجتناب ها استرم شغلی کارکنان مبتش هره دردهرا مرزمن

هوش مدنو و تابوور راهطه مدنیدار ها متغیرر اسرترم

راهطه مدنیدار وجود دارد .یافترههرا پرژوهش تاضرر هرا
یافتهها تحقیقاه هوتی تورن اسرترود و جنررون ()2010

شغلی نشان ندادند و پیشهینها مناسبی هرا متغیرر مرشک

میلیمان و همکاران ( )2013اکرلین یرالی و لروهن ()2013

مزمن توسط متغیرها یاد شده تبیین میشود .ولی متغیرها

)1. Statistical Package for Social Science-Version 20 (SPSS-20
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وان هیونگ یونرگ ورواسریکپورن و زاتررا ( )2012قاسرمی

میزان استرم شغلی راهطه مرتقی ها افزایش راهبرد مقاهلرها

( )1393عظیمررری و هخشررری پرررور رودسرررر ()1391
وزادمرزوهاد و همکاران ( )1391و طدماسبی عملره ()1394

متمرکز هر هیاان در موقدیت ها استرم زا و راهطة من ی هرا
توانایی ت مرئله در این موقدیرت هرا دارد .از سرو دیگرر

همخرروان اسررت .هررا توجرره هرره دنیررا پراضررطراب امررروز و

اجتناب از مرئله نیز نه فقط میزان کنتررل هیارانی در مقاهر

هیمار ها روانتنری ناشری از اضرطراب یرادگیر مدراره

مرئله را افزایش نمی دهد هلکه می توانرد هرر ترایه روانری

مقاهله ها استرمها میتواند از پیامدها من ری موقدیرتهرا

مانند اختشل در تمرکز و یا افزایش اضرطراب شرخت مرؤثر

استرم وور هکاهد و یا یکی از عوام پیشگیر کننرده از ایرن
عوارز نامطلوب جرمانی و روانی اضطراب هاشد .از سو

هاشد و طی مرور زمان هر هیمرار هرا روانتنری ماننرد درد
ععشه ههصوره مزمن و یا رخوه در اندام هیناامد که این

دیگر هه دلی مشکشه شغلی و کراهش امنیرت شرغلی و یرا

نکاه خود تأییرد هرر راهطره اسرت اده از راهبررد مقاهلرها

اختشیه درزمینرة عردالت ادراک شرده در کرار و یرا رونرد

مناسب در کاهش اسرترم شرغلی و کنتررل دردهرا مرزمن

مدیوب ارااه پاداش و مزایرا در سرازمان هرا کره نشرانه عردم
سشمت سازمانی است میرزان اضرطراب و اسرترم ناشری از

کارکنان است.
در هخش دیگر از یافتهها مشخت شد کره هرین هروش

شغ افزایش می یاهد .در این میان افرراد کره طبرق تحقیرق

مدنو و استرم شغلی کارکنان مبتش هه دردها مزمن راهطه

تیررران و پورگرانگ ونررت )2008( 1هتواننررد در مقاهلرره هررا

مدنیدار وجود ندارد؛ هنراهراین فرضریههرا چدرارم تأییرد

اضطراب ها شغلی روند مطلوب مانند روش ت مرئله و

نمیگردد .یافتهها پژوهش ها یافتهها تحقیقاه میلیمران و

تدق را انتخاب نمایند و یا از روشها مناسبی مانند ایمران
هه قدره درونی ها توجه هه وجرود ییتنراهی الدری هرهعنروان

همکرراران ( )2013اکرررلین یررالی و لرروهن ( )2013خزایری
( )2011و وزادمرزوهاد و همکاران ( )1391ناهمررو اسرت.

تمایت کننده همیشگی در زنردگی اسرت اده کننرد هرهتبرع ون

در این راستا هاید اهعان کرد که سازمانهرا در خر فدالیرت

میتوانند از روند افزایش دردها روانتنی و مزمن که ناشری

نمیکنند هلکه دااماً تحت تأثیر عوام و فشارهایی هرتند که

از استرم شغلی محیط کار هوده و هه درمانها پزشرکی هره
دلی اینکه ریشه روانی دارد پاسخ نمی دهد در امران هاشرند.

از داخ و هیرون سازمان هر وندرا تحمیر مریشرود .دنیرا
کنونی دنیرا تحرویه و دگرگرونیهاسرت ایرن تغییرر و

این نکته در تحقیق میلیمان و همکاران ( )2013و اسرمیت و

دگرگرونیهرا در عصرر کنرونی همرواره هررا سرازمانهرا

والرتون ( )2012نیز هیان شده است.

فرصتها و تددیدهایی را هه وجود مریوورد .در ایرن میران

از سو دیگر هه نظر میرسرد مدراره مقاهلره فدالیرتهرا و

سازمانهایی موفق هرتند که خود را ها شرایط هه وجود ومده

رفتارهرایی هاشررد کرره هرررا مرردیریت یررا کرراهش اسررترم و
هه صوره سپر دفع تأثیر ات اقاه نرامطلوب هره کرار مریرود.

تطبیق داده و ها تغییراه هه وجود ومرده همرراه شروند .طبرق
نظریره کاوانرا  )1999( 3در مردیریت فقرط سرازمانهرایی

کمپب سیلز 2و همکاران ( )2006نیرز طری تحقیقراتی نشران

میتوانند ایرنگونره عمر کننرد کره کارکنانشران از قردره

دادند که مدارهها مقاهلها ههطور مدنادار در پریشهینری

مدنویت هاییی هرخوردار هررتند .هروش مدنرو در کرار و

درد مررزمن و تحم ر ون در زمرران اسررترم در نمونرره مررورد

سازمان ههعنوان اترام کار خاص هرا انرری دادن هره

پژوهش مؤثر هوده اسرت .هرچقردر در مواجدره هرا اسرترم

افراد هرا اناام دقیق کارها در نظر گرفته میشود .از ایرنرو

شیوه ها و رفتارها مناسبتر هه کار رود استرم و وسریب

انتظار می رود است اده از هوش مدنو در محریط کرار هتوانرد

ناشرری از ون کمتررر مرریشررود .از وناررا کرره میررزان هیارران در

یک هازدارنرده از اضرطراب ناشری از شرغ هروده و سرشمت

موقدیت ها مد هاعد افزایش استرم و کراهش تمرکرز در

جرمانی را هه دنبال داشته هاشد .ولری هره نظرر مریرسرد در

ت مرئله میشود این نکته موجب میشود که تر مرراا
و مشکشه هر اسام تالت تدقلی کاهش پیدا کند .از اینرو

دنیا کنونی هه دلی مواجه شدن افرراد شراغ هرا مروجی از
مشکشه دنیرررو مرراننرد مرراا اقتصراد یررا مشکشه

2. Campbell-Sills

1. Tyson & Pongruengphant
3. Cavanagh
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جرمانی و تشش معاعف هرا رفع وندا افراد هیشرتر زمران

فراخرروانی میررزان تررابوترروان روانشررناختی افررراد در مقاهر

خود را هرا فدالیت ها اجتماعی از طریق هوش شناختی و
هوش هیاانی صر نمایند و مدنویت را هیشرتر هرهصروره

مشکشه منظور گردیده و میتواند نقش مؤثرتر در کنتررل
استرم شغلی و در پی ون کاهش دردها روانتنی و مرزمن

تشش در این زمینه ها جرتاو کنند و هر ایرن اسرام هروش

کارکنان گردد و این نکته خود میتواند تااید هاشد هر یافتره

مدنو هه صورتی که در تحقیق ارااره شرده اسرت هرهعنروان

تاضر.

متغیر جداگانره نتوانرد پریشهرین مدنریدار هررا کنتررل

در نتیاهگیر پایانی هاید گ ت که یافترههرا تاصر از

استرم شغلی قلمداد شود.
در این پژوهش همچنین هین تابوور و استرم شرغلی

این پژوهش ههطور جد از راهطره راهبردهرا مقاهلرها هرا
استرم شغلی در کارکنان مبتش هره دردهرا مرزمن تمایرت

کارکنان مبتش هه دردها مزمن راهطره مدنریدار هره دسرت

کرد .ها این تال یزم هه هکر است که در این پرژوهش ماننرد

نیامد؛ هناهراین فرضیه پنا تأیید نشد .یافترههرا هره دسرت

پژوهش ها دیگرر محردودیت هرایی وجرود داشرته اسرت؛

ومده ها یافترههرا تحقیقراتی از جملره وان هیونرگ یونرگ
ورواسیکپورن و زاترا ( )2012اسرمیت و والررتون ()2012

محدودیت نخرت اینکه هرا جمعوور دادهها از پرسشنامه
است اده شد .ها توجه هه اینکه پرسشنامه جنبه خودسنای دارد

لئویی و وو یوجو ( )2010اینزلیچت و همکراران ( )2006و

و ممکن است در پاسخها تالت سوگیر وجود داشته هاشد.

طدماسبی عمله ( )1394ناهمخوان است .در تبیین این یافتره

محدودیت هدد اینکه نترایج پرژوهش مرهروب هره کارکنران

می توان چنین هیران کررد کره امرروزه مشرخت شرده اسرت

شرکت ملی مناطق ن تخیز جنوب اسرت از ایرنرو تدمری

نشانهها فروپاشی شغلی که ناشی از استرم شغلی است ها
فقدان شور و اشتیاق اترام محرومیت و شکرت غیبرت

نتایج هه کارکنان سرایر مشراغ و سرازمانهرا هرا محردودیت
روههرو است .ایرن مطالدره یرک پرژوهش مقطدری و از نروع

از کار هیعشقگری نرربت هره قبرول مررئولیت و افررردگی

همبرتگی است همین امر نتیاهگیر علت و مدلرولی را هرا

همراه است و میتواند هه صوره عشا جرمانی مشرخت

دشوار روهه رو میسازد .هر این اسام پیشنداد میگرردد در

شود .از اینرو هه نظر میرسد عل فروپاشی شرغلی متدردد
است .هدعی عل خارجی هرتند مانند و ایف محیط کرار و

پژوهش ها پریش رو هررسری عوامر مرؤثر در اهدراد دیگرر
سازمان هر دردها مزمن جرمانی هررسی گرردد و هره ترأثیر

هدعی عل داخلی مانند درگیر شردن هریشازترد در کرار و

وموزش راه ها مقاهله ها استرم شغلی را در کاهش دردها

انتظاراه غیرواقدی در مورد ونچه میتواند اناام شرود .ولری

مزمن کارکنان ها لحاظ کردن ت راوههرا جنرریتی پرداختره

ههطورکلی همه این عوام همانطور که در پرژوهش افرراد

شود .در پایان نیز از کلیه کارکنان مناطق ن تخیرز جنروب و

مانند شریف نیا تقدوست تاجی ترینی نظر تاتی و
همکاران ( )1388مشخت شده است مریتوانرد هره صروره

هخش طب صندتی این سرازمان کره در انارام ایرن پرژوهش
همکار صمیمانها داشتند کمال تشکر را داری .

هیمار مزمن و یعشج هروز کرده و نیررو فدرال جامدره را
ناکارومد نمایرد .اگرچره یکری از اهزارهرا مدر در کراهش
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