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چكیده
بدون تردید استرس شغلی نقش مهمیی در ووال و فرسیود ی سیرمایه انییانی سیاومانها دارد ی یی او
عارضههای وند ی مدرن در عصر حاضر وجود پدیده استرس شغلی در محیط کار است فراتحلیل فرصتی را
فراهم میساود تا بوسیله درک تفاوتها و تشابهات تحقیقات انجام شده در ومینه یک موضوع ،دید جامعی او
یک موضوع پژوهشی بدست آورد مطالعات موجود در ومینه استرس شغلی بر اساس معیارهای چون جامعیه
آماری ،متغیرهای مورد استفاده و نوع شغل تف یک شده و در نهایت 12تحقیی بیه عنیوان جامعیه آمیاری
پژوهش بر زیده شد در فراتحلیل حاضر برای بررسی شدت تاثیر متغیرهای مییتقل بیر اسیترس شیغلی او
معیارهای انداوه اثر ضریب  rو  dکوهن 2استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیرهای
سن( ،)d=0/49جنییت( )d=0 /56و سابقه کار( )d=0/35بر میزان استرس شغلی او اهمییت متوسیطی
برخوردار هیتند متغیرهای جو ساومانی ( ،)d=0.62عدالتساومانی ( ،)d=0/98اخالقکاری (  )d=0/95و
رضایتشغلی ( )d=0/8که هر کدام در تحقیقات جدا انهایی ب ار رفتهاند در تعیین میزان اسیترس شیغلی او
اهمیت ویادی برخوردار هیتند
واژگان كلیدی :استرسشغلی ،فراتحلیل ،انداوه اثر

 . 1دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواو عضو هیات علمی دانشگاه آواد اسالمی واحد بهبهان ،روه روانشناسی ،بهبهان ،ایران
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مقدمه
اشتغال یک او ارکان هویتیابی انیان هاست استرس شغلی وقتی رخ میدهد که تعارضی بین
تقاضاهای شغلی و کنترل یک کارمند بر بیرروی ایین تقاضیاها وجیود داشیته باشید(نیوباری و
هم اران )2001 ،3در وند ی اجتماعی استرس بصورت مش ل اجتنابناپذیر درآمده که رفتار
و حاالت ،ساو اری انیان با جامعه ،محیط و ساومان را شدیداً آسیبپذیر نموده اسیت ی یی او
مهم ترین میایل روانی که بر سالمت کارکنان ،احیاس رفاه آنها ،و عمل ردشیان تیاثیر منفیی
دارد استرس شغلی است استرس کارکنان در محیط کار را استرس شغلی مینامنید(ماجوینول،4
 )2008استرس شغلی بعنوان ی ی او مهمترین خطرات شغلی شناخته شیده اسیت ،شیناخت
استرس شغلی و عوامل مولد آن او این جهت حایز اهمیت است که میتواند سالمت جییمی و
روانی نیرویکار را مورد تهدید قرار دهد ،و کارکرد اجتماعی آنان را مختیل کنید کیه ایین امیر
تهدیدی جدی برای عمل رد و بهرهوری ساومانی بیه حییاب مییآیید هانیین و هم

یاران5

( )2009بر این باورند که میتوان استرس شغلی را ناشی او اختالف نیاوهای فردی بیا محییط
شغلی دانیت استرس شغلی کنش متقابل بین شرایط و ویژ یهای فرد شیالل مییباشید بیه
ونهای که خواستههای محیط کار بیش او آن است کیه فیرد بتوانید او عهیده آن برآیید ایین
پژوهش فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استرس شغلی در بین کارکنان دانشگاه آواد اسالمی میی-
باشد در این پژوهش ،تحقیقات انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر استرس شغلی انجام شده در
مورد کارکنان سایر مراکز آمووشی نیز در جامعه آماری پژوهش لحاظ شده است
 -1ادبیات و پیشینه تحقی
مفهوم استرس که ریشه در طب و فیزیولوژی دارد ،با تحقیی کیانون )1915(6دربیاره پاسیخهیای
فیزیولوژیایی به استرس شغلی ش ل رفت استرس حالتی پویا و هیجانانگیز است که فرد بیا ییک
فرصت ،محدودیت یا تقاضای لیرعادی مواجه میشود و واکنشهای احیاسی ،فیزی ی و شناختی را
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او خود نشان میدهد(کویک و هم اران )2003 ،7در نیمه دوم قیرن بیییتم ،محققیان پیامیدهای
استرس را در روان شناسی صنعتی و بالینی بررسی کردند(لی )2007 ،8استرس شغلی مم ن اسیت
ناشی او عوامل متعددی باشد ،او قبیل شرایط بد کاری  ،بار کاری بیش او حد ،ساعات طوالنی کیار،
ابهام در نقش ،عدم احیاس امنیت ،مخاطرات شیغلی و حیرفای ،ارتبیا ضیعیب بیا هم یاران ییا
میئوالن ساومانی و خطرات کاری(ماجوینول )2008 ،رفتارهای ناعادالنه یا بیعدالتی نییز عامیل
استرسوا محیوب میشود( رینبرگ )2004 ،9برای فهم بهتر استرس باییتی به سه جزء توجیه
نمود -1 :بعد فیزیولوژی ی -2 ،بعد وقایع و محرکهیایی کیه اسیترس را بوجیود آوردهانید -3 ،بعید
ارویابی شناختی او موقعیت یا استرسهای موجود (بی ر و هم اران )2003 ،10اسیترسهیای طیوالنی-
مدت به آسیبهای جیمانی میانجامند ،او قبییل فشیارخون ،سیردرد ،بیمیاریهیای تنفییی ،و قلبیی و
عروقی ،همچنین آسیبهای روانی او قبیل احیاس افیرد ی ،خییتگی ههنیی و نارضیایتی(کارپانزانو،11
)2001

یافتههای لفوریان و هم اران( )1390نشان میدهد که بین رضایت شغلی و استرس شغلی مدیران
مدارس رابطه منفی و معنیداری وجود دارد نتایج پژوهش وارع و هم اران ( )1389نشان داد کیه
جو ساومانی به طور کلی (به طور همزمان) بر استرس شغلی و خالقیت کارکنان در سیط  0.01و
به تف یک در مردان در سط  0.01و در ونان در سط 0.05معنیداری بود ،اما بیین خالقییت و
استرس با جنییت تفاوت معنیداری وجود نداشیت نتیایج پیژوهش بیاعزت و شیریب واده()1391
نشان داد که استرس شغلی با برخی او مؤلفههای هیوش هیجیانی رابطیه معنییدار دارد همچنیین
استرسشغلی با برخی او مؤلفههای هوشمعنوی رابطه معنیداری دارد یافتههای خطیبی و هم اران
()1390حاکی او آن است که عدالت ساومانی بیا اسیترس شیغلی رابطیهای معنییدار و منفیی دارد
بررسی عوامل جمعیتشناختی نیز نشان داد ،بین سن کارکنان با عدالت سیاومانی و اسیترس شیغلی
رابطه معنیداری وجود ندارد ولی سابقه خدمت با عدالت سیاومانی رابطیهای معنییدار و منفیی و بیا
استرس شغلی رابطهای معنیدار و مثبت دارد نتایج حاصل او تحلییل شیاطالبی ( )1389اطالعیات
Quick
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نشان داد که او دید اه کارکنان ،هر سه مؤلفه اروشی (حقوقی ،سیاسی و اجتمیاعی) بییش او سیط
متوسط در کاهش استرس شغلی نقش دارد ) (𝑝 < 0/01بین نظیرات پاسیخگویان بیا توجیه بیه
عوامل دمو رافیک (جنییت ،سابقه کار ،رشته تحصیلی و سمت) اختالف معنیداری مشاهده نگردید
) (𝑝 > 0/05نتایج حاصل او پژوهش سلیمانی و هم اران( )1391نشیان داد کیه بیین ادراکیات
کارکنان او اخالق حاکم بر کار با رضایت شغلی آنان رابطه مثبیت و معنییدار وجیود دارد ،امیا بیین
ادراکات کارکنان او اخالق حاکم بر کار با استرس شغلی آنیان رابطیه منفیی و معنییدار وجیود دارد
نتایج پژوهش حاجلو ( )1391نشان داد که بین استرس شغلی و کیفیت ونید ی ،اسیترس شیغلی و
فرسییود ی شییغلی رابطییه مثبییت و معنیییدار وجییود دارد نتییایج تجزیییه و تحلیییل جعفییری و
هم اران( )1390دادههای پژوهش نشان داد :بین کارایی مدیران و استرس شغلی کارکنیان رابطیه
معنیدار وجود دارد ،بین کارایی کارکنان و افیرد ی آنان رابطه وجود ندارد ،بین کارایی کارکنان بیا
سواب شغلی آنان رابطه معنیدار وجود دارد ،بین افیرد ی کارکنان با سابقه شیغلی رابطیه معنییدار
وجود دارد ،بین استرس شغلی کارکنان با سواب شغلی آنان رابطه معنیدار وجود نیدارد یافتیههیای
منصور و هم اران( )1389نشان میدهد که بین هوش هیجانی و استرس شغلی کارکنان دانشیگاه
رابطه منفی ) (𝑟 = −/3130معناداری ) (𝑝 ≤ 0/01وجیود دارد خیاتونی و هم یاران()1390
دریافتند که ارتبا معنی داری بین میزان استرس شیغلی تجربیه شیده و جینن ،سین و سیابقه کیار
کارکنان وجود دارد ) ،(𝑝 < 0/001به طوری ه ونان شالل در این حرفه و نیز کارکنانی کیه دارای
سن و سابقه کار کمتری بودند شدت استرس باالتری را تجربه میکننید نتیایج پیژوهش چلیپیانلو و
طالبی( )1389نشان داد که اعضای هیأت علمی دانشگاههای آواد اسالمی در مقاییه بیا دانشیگاه-
های دولتی او میزان استرس شغلی بیشتر به ویژه در ابعاد مقررات حاکم ،آشفتگی نقیش ،ارتبیا بیا
دانشجو و میائل رفاهی و مالی برخوردارند در این پژوهش ،اعضای هیات علمی مؤنث بیه صیورت
معنیدار در مقاییه با اعضای هیات علمی مذکر ،استرس بیشتری را زارش نمودهانید یافتیههیای
مل وتی و هم اران ( )1373نشان میدهد که استرس شغلی باالتر با اضطراب و افیرد ی بیشتری
همراه است کارکنان درمانی استرس شیغلی بیشیتری نییبت بیه کارکنیان اداری داشتند احییان و
هم اران )2009(12در پژوهشی ،تاثیر استرس شغلی بر میزان رضایت شغلی کارکنان دانشیگاه را در
مالزی مورد بررسی قرار داده اند عوامل استرسوای شغلی در این مطالعه شامل نقش فرد ،ارتبا بیا
.Ahsan and etal
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دیگران ،فشار بارکاری ،تداخل کار با وظایب خانه ،ابهام در نقش فرد و فشار در انجام کار بود نتیایج
نشاندهنده وجود رابطه معنیدار منفی بین شدت استرس شغلی و میزان رضیایت شیغلی بیود افیلی و
هم اران )2003( 13در پژوهشی دریافتند که خطر نیبی ابیتالء بیه نیاراحتیهیای روانیی در افیراد
ناراضی او شغل نیبت به افراد با میزان باالی رضایت او شغل  2/3 ،برابر اسیت لیی و هم

یاران14

( )2001در مطالعه ای نشان دادند که بین انجام کار همراه با استرس و ایجاد صدمات شغلی ارتبا
معناداری وجود دارد
روش:
فراتحلیل ،ت نی ی آماری است که به جای آومایش یک فرضیه پژوهشی خاص ،بیه ترکییب انیداوه
اثرهای حاصل او انجام پژوهشهای مختلب میپیرداود ایین روش بیه پژوهشیگر ام یان آومیایش
فرضیهای را می دهد که در مطالعات مختلب مطرح شده و مورد آومایش قرار رفته است امیا نتیایج
مختلب و شاید متضادی را به دست داده است (بیابانگرد )1385 ،با توجه به مطالب فیوق ،هیدف
پژوهش حاضر آن است که با استفاده او الگوی پژوهش فراتحلیل ،عوامل مؤثر بر اسیترس شیغلی را
در بین کارکنان آمووشی دانشگاههای آواد اسالمی در کشور را مورد بررسی قرار دهد جامعه آماری
پژوهش ،پژوهشهای انجام شده و تحقیقات چاپ شده در جمالت علمیی پیژوهش بیوده کیه طیی
سالیان ذشته در ومینه استرس شغلی انجام شدهاند این تحقی با استفاده او روش فراتحلیل در پیی
پاسخگویی به این سؤال است که وضعیت اسیترس شیغلی در بیین کارکنیان دانشیگاههیا و مراکیز
آمووشی چگونه است و ویژ ی جمعیتشناختی (جنن ،وضعیت تأهل و ) در اسیترس شیغلی آنهیا
چقدر نقش دارد در اجرای پژوهش حاضر ،به منظور ردآوری و انتخاب پژوهشهای مناسیب بیرای
فراتحلیل ،اقداماتی به شرح ویر انجام شد:
 -1فهرستی او پژوهشهای مرتبط با موضوع او طری منابع در دسترس تهیه ردید
 -2آن دسته او پژوهشهای در نمونه انتخابی قیرار رفتنید کیه صیرفاً مربیو بیه موضیوع
پژوهش بودند
 -3پژوهشهایی انتخاب شد که در مجالت معتبر علمی -پژوهشی چاپ شده باشد
. Ofili & et al
.Li & et al
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 -4کارکن ان دانشگاه آواد اسالمی و سایر مراکز آمووش و آمووش عالی در آنها مورد بررسیی
قرار رفته باشد
با بررسیهای انجام شده در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی) (SIDبطورکلی  42میورد
پژوهش در مورد استرس شغلی انجام شده است ،که صیرفاً ییک میورد آن در میورد کارکنیان
دانشگاه آواد اسالمی بود به این منظور تحقیقات انجام شده بر روی کارکنان سایر دانشگاهها و
مراکز آمووشی نیز در جامعه آماری لحاظ شد در نهایت ،برای تجزیهوتحلیل پژوهش حاضر12
پژوهش مورد استفاده واقع شد
یافتهها:
پژوهش او نوع فراتحلیل و جامعه تحقی مطالعات انجام شده در ومینه عوامل مرتبط با استرس
شغلی میباشد مفهوم اصلی در فراتحلیل انداوه اثر است معنای دقی انداوه اثر ،تاثیر متغیر اول
بر متغیر دوم است (پاشاشریفی )1383،در پژوهش حاضر برای محاسبه انداوه اثر او شیاخ -
های خانواده rاستفاده میشود در این قیمت او پژوهش پن او ارائه یافتیههیای توصییفی بیه
تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته میشود
یافتههای توصیفی
با توجه به کمبود بررسی های انجام شده در کشور در مورد عوامل مؤثر بیر اسیترس شیغلی در بیین
کارکنان دانشگاه آواد اسالمی منتشر شده است لذا جهت یترش جامعه آماری ،پژوهشهای انجیام
شده در مورد کارکنان و اعضاء هیاتعلمی سایر دانشگاهها و همچنین کارکنان سایر مراکز آمووشیی
(مدارس) نیز به جامعه آماری پژوهش اضافه شد همان ونه که هکر ردیید تحقیقیات مربیو بیه
موضوع پژوهش که مالکهای الوم را داشتند مورد استفاده قرار رفتند برای این کار او چک لییت
تحلیل محتوا( 15او لحاظ روششناختی) برای انتخاب مقیاالت پژوهشیی کیه دارای مالکهیای الوم
بودن استفاده شد و برای استخراج اطالعات الوم برای انجیام فراتحلییل او محتیوای آنهیا اسیتفاده
ردید چک لییت مزبور شامل مؤلفههای ویر بود:
 -1عنوان پژوهش انجام شده درباره استرس شغلی
1. Content analyis
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 -2مشخصات کامل مجریان ،سال و محل اجرا سؤالها ،فرضیهها ،ابزارها ،روایی و اعتبار ابزارهای جمعآوری اطالعات جامعیهآمیاری ،حجیم نمونیه،
متغیرهای پژوهش ،روش آماری تجزیهوتحلیل دادهها و سط معنیداری آومونهای ب ار رفته در هر پژوهش
اطالعات توصیفی پژوهش در جدول 1-4آمده است
جدول  1-4مشخصات تحقیقات انتخاب شده برای فراتحلیل
ردیب

پژوهشگران
وارع
هم اران
و
شیییییاطالبی و
هم اران

 300نفر

چلیپییییییانلو و
طالبی

 156نفر

1389

3

مقاییه استرس شغلی و شادکامی ههنیی در بیین اعضیاء  -نوع دانشگاه (آواد و دولتی)
 جنییتهیات مدیره علمی دانشگاه های آواد و دولتی
 -مدرک تحصیلی

𝑡 = 6/07
𝑡 = 1/25
𝑡 = 2/93

𝑝 = 0/01
𝑝 = 0/65
𝑝 = 0/001

1389

2

نقش مؤلفههای اروشی (حقوقی ،سیاسی و اجتمیاعی) بیر  -اروشهای حقوقی
کاهش استرس شغلی او دید اه کارکنان آمووش و پرورش  -اروشهای سیاسی
 اروشهای اجتماعیجلگه

𝑡 = 30/25
𝑡 = 30/69
𝑡 = 35/26

𝑝 = 0/000
𝑝 = 0/000
𝑝 = 0/000

حجم نمونه

𝑝 = 0/004

 478نفر

1

بررسی رابطه جو ساومانی بیا اسیترس شیغلی و خالقییت جو ساومانی
کارکنییان (مییرد و ون) اداری آمییووش و پییرورش اسییتان  -جو ساومانی در ونان
 جو ساومانی در مردانآهربایجان شرقی

𝑡 = −6/902
𝑡 = −3/286
𝑡 = −7/009

𝑝 = 0/002
𝑝 = 0/016

1389

عنوان تحقی

سییال اجییرای
پژوهش

متغیر میتقل

میزان آماره

سط معنیداری
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𝑟 = −0/228
𝑟 = 0/474

منصور و هم اران

𝑟 = −0/268

 216نفر

𝑟 = −0/232

𝑝 =/01

1389

𝑝 =/01
𝑝 =/01
𝑝 = 0/000

𝑡 = −1/57

𝑝 = 0/12

𝑡 = −0/83
𝑟 = 0/042

𝑝 = 0/41
𝑝 = 0/54

𝑟 = 0/053

𝑝 = 0/472

باب الحوائجی و پاشاواده

𝑡 =/104

𝑝 = 0/928

 103نفر

5

بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانه - -نییییوع شییییغل (کتابییییدار،
های عمومی وابیته به نهاد کتابخانههای عمیومی کشیور مدیرکتابخانه)
 میزان حقوق(مطالعه موردی شهر تهران)
 تشویقی سن -سابقه کار

𝑟 = −0/021
𝑟 = −0/098

𝑃 =/05
𝑃 =/05

1389

4

رابطییه بییین اسییترس شییغلی و هییوش هیجییانی در بییین هوش هیجانی
 هوش هیجانی درون فردیکارمندان دانشگاه شهید بهشتی
 هوش هیجانی بین فردی هوش هیجانی ساو اری هوش هیجانی مقابله با فشار هوش هیجانی خل عمومیحرمت هاتی

𝑟 = −0/331

𝑝 =/01
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خاتونی و هم اران
لفورییییان و
هم اران
خطیبی و هم اران

𝑝 = 0/19
𝑝 = 0/37

𝑟 = 0/17
𝑟 = 0/31

𝑝 = 0/671

جعفری و
هم اران

𝑝 = 0/137
𝑝 = 0/29
𝑝 = 0/01
𝑝 = 0/001

 100نفر

𝑟 = 0/2
𝐹=8

 80نفر

𝑟 = −0/332
𝑟 = −0/296
𝑟 = −0/62

 123نفر

𝑟 = 0/95

𝑝 = 0/51

 59نفر

𝑟 = −0/445
𝑟 = −0/513

𝑝 = 0/001
𝑝 = 0/000

1390

9

تاثیر کارایی مدیران بیر مییزان اسیترس شیغلی کارکنیان کارایی
سابقه شغلی
دانشگاه آواد اسالمی واحد تهران مرکزی (قیامدشت)

𝐹 = 317
𝑡 = 3/2

𝑝 = 0/03
𝑝 = 0/01

1390

8

بررسی ارتبا بین عیدالت سیاومانی و اسیترس شیغلی در عدالت ساومانی (کل)
 عدالت در توویع پاداشآکادمی ملی المپیک و پارالمپیک
 عدالت توویعی در وظایب عدالت رویدادی عدالت بین فردی عدالت اطالعاتی سن -سابقه خدمت

𝑡 = 6/36
𝜒 2 = 16/63
𝜒 2 = 18/53

𝑝 = 0/05
𝑝 = 0/001
𝑝 = 0/001

1390

7

 سابقه کار سنبررسی تاثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران  -نوع مقطع تحصیلی
 جنییتمدارس

𝑡 = 5/63

𝑝 = 0/001

1389

6

بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در حیابداران  -جنییت
 وضعیت تاهلدانشگاه علوم پزش ی قزوین

85
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 -پشت ار و جدیت

 روابط انیانی سالم روح جمعی و مشارکت پشت ار و جدیت -دلبیتگی و عالقه

𝑟 = −0/44

𝑝 = 0/000

𝑟 = −0/415
𝑟 = −0/391

𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001

𝑟 = −0/418
𝑟 = −0/42
𝑟 = −0/292
𝑟 = −0/3
𝑟 = −0/32
𝑟 = −0/339
𝑡 = −2/977
𝑡 = −2/867

𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001
𝑝
= 0/0001
𝑝 = 0/000
𝑝 = 0/000

سلیمانی و هم اران

رابطه اخیالق کیار بیا رضیایت شیغلی و اسیترس شیغلی اخالق کاری (شاخ
کارکنان در ساومان آمووشوپرورش فنییوحرفیهای شیهر
تهران
 -دلبیتگی و عالقه

کلی)

𝑟 = −/434

𝑝 = 0/000

 216نفر
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𝑟 = 0/227

𝑝 = 0/05

𝑟 = −0/07
𝑟 = −0/22
𝑟 = −0/053
𝑟 = −0/383
𝑟 = −0/062

𝑝 = 0/291
𝑝 = 0/041
𝑝 = 0/339
𝑝 = 0/001
𝑝 = 0/314

𝑟 = −0/02
𝑟 = −0/429
𝑟 = 0/000
𝑟 = 0/017
𝑟 = 0/025
𝑟 = −0/269
𝑟 = −0/52

𝑝 = 0/436
𝑝 = 0/000
𝑝 = 0/497
𝑝 = 0/2
𝑝 = 0/422
𝑝 = 0/016
𝑝 = 0/342

بیییاعزت و
شییییریب
واده

 64نفر

12

رابطه هوشمعنوی و هیوش هیجیانی بیا اسیترس شیغلی مؤلفههای هوش هیجانی
 خودا اهیکارکنان دانشگاه (ماوندران)
 خودانگیزی خودکنترلی همدلی مهارتهای اجتماعیمولفههای هوش معنوی
 هوشیاری خوبی جهت یری درونی معنا و مفهوم وجود و شخصیت حقیقت و صداقت -تمامیت و کلیت

𝑟 = 0/48

𝑝 = 0/01

حاجلو

کیفیت وند ی

𝑟 = −0/372

𝑝 = 0/01

 112نفر

11

رابطه استرسشغلی ،فرسیود ی شیغلی و کیفییت ونید ی رضایت او جو ساومانی
کارکنان با رضایت او جو ساومانی دانشگاه محق اردبیلی فرسود ی شغلی

87
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88

یافتههای تجربی
هدف اساسی فراتحلیل ترکیب اطالعات پژوهشهای متعدد است که احتماالً با روشهای ونیا ون
انجام شده است فراتحلیل ران با داشتن مقادیر میانگین ،واریانن و انحرافمعیار روههیا قیادر بیه
محاسبه انداوه اثر هیتند اما رایجترین شاخ ها  d ،rمیباشند( فراهانی و هم اران)1384،
در این پژوهش محاسبه انداوه اثر براساس شاخ

آماری ( rهمبیتگی) انجام شده اسیت چیون در

پژوهشهای ب ار رفته در فراتحلیل حاضر انداوه اثر محاسبه نشده است مقدار آن محاسبه مییشیود
برای تفییر انداوه اثر او خطو راهنمای کوهن و محاسبه فاصله اطمینان اسیتفاده مییشیود بیرای
راحتی تفییر پن او محاسبه انداوه اثر ) ،(rدر ستون آخر جدول انداوه اثر ( dکوهن) نیز با استفاده او
فرمولهای مربوطه محاسبه شده است
جدول  2-4انداوه اثر برای مطالعات مربو به استرس شغلی
شماره تحقی

متغیر میتقل

1

جو ساومانی کلی
 جو ساومانی در ونان -جو ساومانی در مردان

2

3

𝑟 = 0/3016
𝑟 = 4/489
𝑟 = 0/3058

0/62
0/03
0/63

مؤلفههای اروشی
-

اروشهای حقوقی

-

اروشهای سیاسی

-

اروشهای اجتماعی

 نوع دانشگاه (دولتی و آواد) جنییت -مدرک تحصیلی

4

انداوه اثرr

انداوه اثر  dکوهن

هوش هیجانی کلی

𝑟 = 0/236
𝑟 = 0/9267
𝑟 = 0/9429
𝑟 = 0/452
𝑟 = 0/072
𝑟 = 0/167
𝑟 = 0/331

مؤلفههای هوش هیجانی
 هوش هیجانی درون فردی هوش هیجانی بین فردی -هوش هیجانی ساو اری

𝑟 = −0/021
𝑟 = 0/098
𝑟 = 0/232

0/49
5/06
5/51
0/45
0/14
0/35
0/7
0/04
0/2
0/47
0/56
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 هوش هیجانی مقابله با فشار هوش هیجانی خل عمومی5

 نوع شغل (کتابدار  ،مدیرکتابخانه) میزان حقوق تشویقی -سابقه کار

𝑟 = 0/00417
𝑟 = 0/00521
𝑟 = 0/534

 جنییتوضعیت تأهل

𝑟 = 0/582
𝑟 = 0/4559
𝑟 = 0/4813
𝑟 = 0/849
𝑟 =/22

 سابقه کار سن7

 نوع مقطع تحصیلی -جنییت

8

𝑟 = 0/01
𝑟 = 0/155
𝑟 = 0/083

 -سن

6

𝑟 = −0/268
𝑟 = −0/228

عدالت ساومانی (کل)
 عدالت در توویع پاداش عدالت توویعی در وظایب -عدالت رویدادی

𝑟 = −0/445
𝑟 = −0/513
𝑟 = 0/095
𝑟 = −0/332

 عدالت بین فردی𝑟 = −0/296
𝑟 = −/062
𝑟 = 0/17
𝑟 = 0/31
𝑟 = 0/2
𝑟 = 0/3866

 عدالت اطالعاتی سن سابقه خدمت9

 کارایی -سابقه شغلی

10

اخالق کاری (شاخ

کلی)

 دلبیتگی و عالقه پشت ار و جدیت روابط انیانی سالم -روح جمعی و مشارکت

𝑟 = −0/434
𝑟 = −0/415
𝑟 = −0/418
𝑟 = −0/292

0/47

/02
0/3
0/16
0
0

1/25
1/42
1/01
1/09
3/23
0/45
0/98
1/19
0/18
0/7
0/63
0/12
0/35
0/65

0/41
0/8
0/95
0/9
0/93
0/63
0/68
0/41
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90
 پشت ار و جدیت دلبیتگی و عالقه11

رضایت شغلی
فرسود ی شغلی
کیفیت وند ی

12

𝑟 = −0/32
𝑟 = 0/199
𝑟 = 0/192
𝑟 = −0/372
𝑟 = 0/48
𝑟 = −0/227

0/41

0/8
1/09
0/47

مؤلفههای هوشهیجانی
 خودا اهی خودانگیزی خودکنترلی همدلی -مهارتهای اجتماعی

𝑟 = −0/07
𝑟 = −0/22
𝑟 = −0/053
𝑟 = −0/383
𝑟 = −0/062

هوشمعنوی
 هوشیاری خوبی جهت یری درونی معنا و مفهوم -وجود و شخصیت

𝑟 = −/02
𝑟 = −0/429
𝑟 = 0/000
𝑟 = 0/017

0/14
0/45
0/1
0/82
0/12
0/04
0/95
0
0/04
0/06
0/56
0/1

 حقیقت و صداقت -تمامیت و کلیت

𝑟 = 0/025
𝑟 = 0/269
𝑟 = −0/052

در ادامه سط معنیداری مطالعات ترکیب شده نیز با استفاده او جداول مربیو بدسیت مییآیید بیا
مطالعه جدول  2-4مالحظه میکنیم که در تحقیقات مختلب اثر متغیرهای مییتقل ونیا ونی بیر
استرس شغلی تحلیل شده است ،لذا در ادامه برای آن دسته او متغیرهایی که در چند مطالعیه ت یرار
شدهاند انداوه اثر ترکیبی و همچنین سط معنیداری ترکیبی محاسبه میشود
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جدول  3 -4محاسبه انداوه اثر و سط معنیداری ترکیبی مطالعات مربو به استرس شغلی
متغییییر شیییماره انداوه اثر
میتقل

تحقی

جنییت

3
6
7

سن

5
6
8

انییییییییداوه سییط معنییی سیییییط
ترکیبی r

داری

معنیداری

فاصله اطمینیان  95انیییداوه
اثییییییر

درصد

ترکیبی

سیییابقه 5
6
کار
8
9

0/072

0/269

0/03

0/534

0/24

0/02

0/4813

0
0/4559

 0و (0/1386

0/49

)/3514

0/17
/00521

 0و(0/2035

0/56

)/3505

0/22
0/042

کوهن

0/3

0/02

 0و (0/2207

0/35

)/3993

0/31
0/3866

بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر مشخ

کرد که عوامل مؤثر بر استرس شغلی چه عواملی هیتند و تا چه حید تیاثیر

ذارند یافتههای پژوهش نشان می دهد که عامل جیو سیاومانی بیر اسیترس شیغلی کارکنیان اثیر
متوسطی داشته است بنابراین جو ساومانی در کاهش استرس شیغلی او اهمییت برخیوردار اسیت او
دید اه کارکنان نقش مؤلفه اروشهای حقوقی در کاهش استرس در حد متوسط( )d=0/49میباشد
داشتن برنامهکاری مشخ

و عمل رد در راستای آن مانند داشتن نقشه راه مفید و باعث جلیو یری

او سردر می کارکنان و در نتیجه انجام کار بصورت بهینه می ردد این امر او طرفی باعث جلو یری
او ضایع شدن حقوق ارباب رجوع می ردد و او طرف دیگر ام ان ارویابی مناسب و دقی او عمل یرد
کارکنان فراهم میشود نقش مؤلفه اروشهای سیاسی در کاهش استرس شغلی کارکنیان بیییار بیا
اهمیت است ( )d=5/06اروشهای سیاسی با عواملی چون قدرت ،مییئولیت ،نفیوه بیر دیگیران و
مال یت در ارتبا میباشد یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد کیه نقیش مؤلفیه اروشهیای
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اجتماعی در کاهش استرس بییار باال میباشد( )d=5/51با توجه به این ه جامعیه میا ییک جامعیه
اسالمی بوده و کلیه اروشها به علت دارا بودن بار معنوی و اسالمی دارای اهمیت و اروش میباشید
و با توجه به دستورات و آیات و روایات متعدد در خصوص احیاس میئولیت در مقابل دیگیران ،بیه
راحتی در مییابیم که در فرهنگ ایرانی و اسالمی و در محیطهیای فرهنگیی ماننید دانشیگاههیا و
آمووش و پرورش توجه به دیگران حتی قبل او توجه و رسید ی به خود و احیاس در مقابل دیگران
او اروش باالیی برخوردار میباشد
نوع دانشگاه (آواد و دولتی) براساس معیار  )d=0/45( dاثیر متوسیط بیه پیایین و براسیاس معییار r

( )r=0/452اثر متوسط به باالیی بر استرس شغلی داشته است اعضاء هیأت علمی دانشگاههای آواد
نیبت به دانشگاههای دولتی ،میزان استرس شغلی بیشتری به ویژه در ومینههیای شییوه اروییابی و
مقررات حاکم ،آشفتگی نقش ،ارتبا با دانشجو و میایل رفاهی و مالی ،در مقاییه بیا اعضیا هییأت
علمی دانشگاههای دولتی تجربه مینمایند تاثیر جنییت بیر اسیترس شیغلی اعضیاء هییأت علمیی
دانشگاهها اندک برآورد شده است ( )d=0/14به عبارت دیگر بین دو جنن در میزان کیل اسیترس
شغلی و ومینههای مختلب آن تفاوت معنیداری وجود ندارد
تاثیر مدرک تحصیلی بر استرس شغلی اعضاء هییات علمیی دانشیگاه کمتیر او متوسیط ()d=0/35
برآورد شده است با توجه به تفاوتهای موجود در میزان حقوق دریافتی و جایگاهی که اعضاء هیات
علمی با مدرک دکتری در ساختار اداری دارند ،وجود استرس شیغلی در اعضیاء هییات علمیی دارای
مدرک کارشناسی ارشد قابل پیش بینی است
هوشهیجانی کلی تاثیر ویادی ( )d=0/71بر استرس شغلی دارد او بین مؤلفههای هیوشهیجیانی،
مؤلفه هوشهیجانی مقابله با فشار با داشتن انداوه اثر ( )d=0/56بیشترین تاثیر را بر کاهش استرس
شغلی داشته است یافتههای فراتحلیل حاضر نشان میدهد که متغیر میزان حقوق اثری کمتر او حید
متوسط ( )d=0/3بر استرس شغلی داشته است و باعیث کیاهش آن شیده اسیت در میورد میدیران
مدارس نوع مقطعی که بر آن مدیریت اعمال میشود بر استرس شغلی تیاثیر دارد او نظیر اسیترس
شغلی بین مدیران دورههای ابتدایی ،راهنمیایی و متوسیطه تفیاوت معنییدار وجیود دارد و میدیران
متوسطه او استرس شغلی باالتری نیبت به مدیران دوره راهنمایی برخوردارند ویرا مدیران میدارس
متوسطه با دانش آمووانی که دلدله ورود به دانشگاه و کن ور دارند و نگران آینده تحصیلی و شغلی
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بیشتر نیبت

خود هیتند در تماس میباشند همچنین با دبیران با مدارک تحصیلی باالتر و تخص
به مقاطع ابتدایی و راهنمایی مواجه هیتند لذا استرسشغلی بیشتری را تجربه میکنند

عدالت ساومانی (کلی) تاثیر بییار ویادی ( )d=0/98بر استرس شغلی کارکنان دارد عدالت ساومانی
به توصیب ادراک فرد او چگونگی عدالت در رفتار ساومانی و ع نالعمل کارکنان به آن رفتار میی-
پرداود او بین مؤلفههای عدالت ساومانی ،مؤلفه عدالت در توویع پاداش بیشترین تاثیر را بر اسیترس
شغلی کارکنان داشته است بنابراین میتوان نتیجه رفیت تووییع عادالنیه 16پیاداشهیا بیا کیاهش
استرس شغلی در میان کارکنان همراه است
او بییین سییایر متغیرهییای عییدالت سییاومانی ،عییدالت رویییهای )d=0/7( 17و عییدالت

بییینفییردی18

()d=0/63دارای اثرات متوسط به باال بر استرس شغلی بودهاند ی ی او مهمترین عواملی که موجب
ناهمخوانی بین شاییتگیهای کارکنان با دریافتیها ،همچنین تواناییهای آنها با تقاضاهای محیطی
(شغلی) میشود ،رویهای است که در ساومانها وضع میشود همچنین عدالت بین فردی بر استرس
شغلی تاثیر ذار است یعنی چنانچه صاحبان قدرت با افراد باادب و احترام رفتار کنند و به آنها اجیاوه
دهند تا در مراحل اجرایی تعیین نتایج شرکت کنند به کاهش استرس شغلی کارکنان کمک میکنند
کارایی او تاثیر تقریباً متوسطی بر استرس شغلی کارکنان دانشگاه آواد برخوردار بوده اسیت بطیوری
که می توان بیان نمود که با افزایش کارایی کارکنان او میزان استرس شغلی آنیان کاسیته مییشیود
بنابراین کارایی و علم مدیران در مورد عمل رد ،خود در استرس شغلی کارکنان تاثیر دارد اخالق کار
عبارت او باورها ،اروشها و هنجارهای حووه فعالیتهای اقتصادی و بویژه تولیدی است که ریشه در
اروشها و نظام فرهنگی جامعه دارد یافتههای فراتحلیل حاضر نشان میدهد که اخالق کاری متغیر
بییار مهمی در پیشبینی استرس شغلی کارکنان میباشد ،به ونهای که با پیشرفت اخالق کاری او
میزان استرس شغلی کارکنان کاسته میشود در بین مؤلفههای اخالقکیاری دو مؤلفیه دلبییتگی و
عالقه ( )d=0/9و پشت ار و جدیت ()d=0/93او اهمییت ان ارناپیذیری در تعییین مییزان اسیترس
شغلی برخوردارند

1. Distributive

Justice
Procedural justice

2.

3. Interactional justice
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یافتهها نشان میدهد که متغیرهیای رضیایت شیغلی ( )d=0/8و فرسیود ی شیغلی ( )d=1/09او
اهمیت بییار ویادی در پیشبینی استرس شغلی برخوردارند افزایش رضایت شغلی کیاهش اسیترس
شغلی و افزایش فرسود ی شغلی ،افزایش آن را به دنبال دارد او بین مؤلفیههیای هیوش هیجیانی،
همدلی دارای بیشترین تاثیر ( )d=0/82بر میزان استرس شغلی بوده است مفهوم هوشهیجانی به
چگونگی ساو اری و موفقیت افراد در موقعیتهای وند ی اشاره دارد نظریه هیوش هیجیانی حیووه
وسیعی او تواناییهای مرتبط با شناخت و ب ار یری هیجانات را توجیه میکند و اظهار مییدارد کیه
هوشهیجانی در عمل رد رووانه اللب مهمتر او هوششناختی اسیت هیوشمعنیوی مجموعیهای او
فعالیتها است که عالوه بر لطافت و انعطافناپذیری در ساختار ،سبب خودآ اهی و بینش عمی فرد
به وند ی و هدفدار نمودن آن میشود ،به ونهای که اهداف فراتر او دنیای مادی ترسیم میشیود و
همین فرایند موجب ساو اری فرد با محیط به خاطر خشنودی در رضایت دیگران میشود ویرا وی با
این ساو اری درصدد جلب رضایت خداوند متعال است او بین مؤلفههای هوشمعنوی ،خوبی او تاثیر
فوقالعادهای ( )d=0/95بر استرس شغلی برخوردار است و موجب کاهش آن میشود
فراتحلیل در حقیقت یک نوع ترکیب است نه یک تحلیل ویرا بر ترکیب و ادلام اجزاء مثیل دادههیا،
اطالعات ،مفاهیم ،تئوریها و لیره به منظور ت وین یک چیز (کل) جدید اطالق مییشیود (هیومن،
 )1387در ادامه به بحثونتیجه یری در مورد انداوه اثر و سط معنیداری ترکیبی مطالعات مربو
به استرس شغلی پرداخته میشود
با نگاهی به جدول  1-4و  2-4مالحظه میکنیم که سه متغیر جنییت ،سن و سابقه کیار در اکثیر
مطالعات ت رار شده است لذا در جدول  3-4به ایین سیه متغییر پرداختیه شیده اسیت فراتحلییل
مطالعات انجام شده اهعان میدارد که عامل جنییت او تاثیر متوسطی ( )d=0/56بر استرس شیغلی
کارکنان برخوردار است همچنین فاصله اطمینان  %95برآورد شده (0/3505و  ) 0/2035اسیت
او آنجا که این فاصله اطمینان صفر را شامل نمیشود ،در نتیجه اثر عامل جنییت بر استرس شیغلی
کارکنان با اهمیت است نتایج این فراتحلیل وجود تفاوت معنیدار بین استرس شغلی کارکنیان ون و
مرد را نشان میدهد براساس یافتهها جامعه آماری کارکنان ون استرس شغلی بیشتری را نیبت بیه
کارکنان مرد تجربه میکنند دلیل آن میتواند این میئله باشد که کارکنان ون با توجیه بیه شیرایط
جیمی و عاطفی خود و حیاسیتهایی که نیبت به انجام دقی و به موقع کارها دارنید بنیابراین در
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محیط کار نیز موقعیتهای استرسوای بیشتری را تجربه میکنند همچنین این میئله میتوانید بیه
دلیل تعارض بین میئولیتهای شغلی و میئولیتهای خانواد ی و وظایب دو انه در منزل به عنوان
خانهدار و در محیط کار به عنوان کارمند باشد
عامل بعدی سن کارکنان میباشد متغیر سن او اهمیت تقریباً متوسطی ( )d=0/49در تعیین مییزان
استرس شغلی کارکنان برخوردار است حدود فاصله اطمینان  95درصد برآورد شده برای این متغیر(
 ) 0/1386 ، 0/3514میباشد که بیانگر اهمیت این متغیر در تعیین استرس شغلی در محیطهای
آمووش میباشد در جامعه آماری پژوهشهای فراتحلیل حاضر ،عامل سن کارکنان رابطی مثبیت و
معنیداری با استرس شغلی داشته است
عامل سابقه کار به عنوان یک عامل با اثر متوسط ( )d=0/35بر استرس شغلی کارکنان مطرح بوده
است حدود اطمینان این متغیر ( )0/2207 ، 0/3993نشان میدهد ،متغیر فوق در تعییین مییزان
استرس شغلی کارکنان او اهمیت برخوردار است
انداوه اثر مطالعات موجود در فراتحلیل حاضر نشان میدهید بیین سیابقه خیدمت و اسیترس شیغلی
کارکنان رابط مثبت و معنیدار وجود دارد یعنی هر چه به سابقه خدمت کارکنان بیشتر افزوده می-
شود میزان استرس شغلی آنها نیز بیشتر میشود دلیل این میئله را اینگونه میتوان توجیه نمود که
با افزایش سابقه کار و بنابراین باال رفتن سن کارکنان ،فروندان آنها نییز بیزرگ شیده و وارد سینین
ورود به دانشگاهها و پیدا کردن شغل میشوند و این امر بار مالی ویادی بر والدین وارد مییآورد ،لیذا
این تعارض منجر به افزایش استرس شغلی کارکنان میشود
نتیجه فراتحلیل در مورد متغیرهای مشترک مطالعات موجود نشان مییدهید کیه سیه متغییر سین،
جنییت و سابقه کار در تعیین میزان استرس شغلی کارکنان او اهمیت متوسطی برخوردار است
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در بین کارمندان دانشگاه شهید بهشتی ،فصلنامه مشاوره شغلی و ساومانی ،دوره دوم ،شمارۀ ،5
ص

-
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