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چکیده
به دلیل اهمیت ایمنی پرواز ،شناخت عوامل مؤثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم
صنعت هوانوردی محسوب میشود که در این میان ،بر نقش عوامل انسانی بسیار تأکید شده است.
ازجمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است میتوان به وجود استرس و فشارهای روحی و
روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی ازجمله مراقبت پرواز اشاره کرد .هدف از پژوهش حاضر،
شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است .بدین منظور
جامعه موردمطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده  ،از
این جامعه تعداد  50نفر ،به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد .با استفاده از مدل
گامبهگام رابطه بین مؤلفههای کنترل  ،چالش و تعهد بهطور جداگانه با استرس شغلی موردبررسی
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار
وجود دارد.
واژههای کلیدی:
استرس شغلی ،سخت رویی ،کارکنان مراقبت پرواز ،ایمنی پرواز

 -1استادیار گروه خلبانی ،دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی (ع)
 -2استادیار گروه خلبانی ،دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی (ع)
Email: s.abolfazl.mokhtari@aut.ac.ir
* نویسنده مسئول:
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مقدمه
گسترش روزافزون دامنه علوم و فنّاوری و تغییرات و تحوالت فراوانی که در دنیای مشاغل و
اشتغال رخ میدهد ،روزبهروز بر پیچیدگی وظایف و شرایط شاغلین میافزاید .لذا این وضعیت
علما و دانشمندان علوم انسانی را بر آن داشته است تا با مطالعه و بررسی روشهای گوناگون
علمی و تجربی روند انتخاب و ادامه اشتغال را تسهیل نمایند بهطوریکه فرد بتواند در شغلش
بیشترین خالقیت و رضایت شغلی و کمترین استرس شغلی را داشته باشد .
امروزه مشخص شده که استرس با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارتباط داشته و یا در
ایجاد تحول و گسترش آن نقش دارد .بعد دیگری که باعث عالقهمندی بشر به مطالعه استرس
شده است ،ارتباط بین استرس و عملکرد است .اگرچه ،عموما از استرس تصویری منفی در ذهن
مردم وجود دارد ولی برای انجام بهینه وظایف ،انسان به سطح متعادلی از استرس نیازمند است؛
زیرا بدون وجود استرس افراد تالش الزم را بهمنظور انجام امور از خود نشان نخواهد داد هرچند
که استرس زیاد از حد باعث اختالل در عملکرد و کاهش بهرهوری کارکنان در سازمان میشود
ازاینرو استرس یکی از موضوعاتی است که در حوزه رفتار سازمانی موردمطالعه و بررسی قرار
میگیرد؛ لذا سازمانها در برنامهریزی خود توجه زیادی به مطالعه ،کنترل و کاهش استرس در
محیط کار نموده تا از این طریق هم از هزینههای مربوط به آسیب جسمی و روانی استرس
بکاهد هم باعث ارتقای بهرهوری کارکنان خود شوند (دکتر سعید پورنقاش تهرانی.)22 :1397 ،
مطالعات سالهای اخیر در حوزه استرس شغلی زمینه بسط و گسترش نظریههایی را در
خصوص رفتار کاری فراهم ساخته است .ازلحاظ نظری استرس شغلی ،پیامد ادراک عدم توازن
بین عوامل فشارزا و توانایی فرد برای مقابله با این عوامل فشارزا است (فالح زاده.)10 :1387 ،
به دلیل ماهیت پدیدار شناختی و ذهنی استرس ،این پدیده در شرایط و موقعیتهای یکسان
ممکن است ،اثرات مشابهی بر افراد متفاوت بهجای نگذارد .بههرحال استرس شغلی میتواند
تبعات جسمی و روانی متعددی برای افراد به بار آورد( گل رو.)5 :1391 ،
اگر شخصیت بهعنوان ترکیبی از اعمال  ،افکار  ،هیجانات و انگیزشهای فرد دانسته شود
مؤلفههای سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشند .یکی از این مؤلفهها
سرسختی است .سرسختی را یك ساختار چند مؤلفهای فرض کردهاند که شامل تعهد ،کنترل و
چالش میشود .ازلحاظ روان پویایی ،سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همهی افراد به
درجاتی از آن برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی همواره در تغییر و
تحول است .میزان و پویایی سرسختی تحت تأثیر تجارب رشدی ،تفاوتهای فردی ،حسی و
عصبی است .مفهوم سرسختی به علت خواستگاه نظری آن و شیوه پژوهش(روش تحلیل)
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قابلتأمل است .خواستگاه نظری مفهوم سرسختی به پژوهش کوباسا( )1979و مدی ( )1982بر
اساس دیدگاه"وجودی" برمیگردد .در نظریههای "وجود" توجه به هستی یعنی توجه به فرد
در شرایط انسانی از اهمیت حیاتی و اصیل برخوردار است .بااینحال  ،توجه به فردیت و یگانه
بودن آن اصل آزادی و بازگشت به خود ،انتخاب مسئولیت ،تجربه شخصی ،جستجوی معنای
زندگی و هویتیابی نیز دارای اهمیت است (پروین .)18 :1396 ،سرسختی میزان تمایل فرد
به ایجاد ارتباط با خود و جهان اطراف است .این مسئله یك سختی صرف یا تحمل استرس
نیست ،بلکه توان مقاومت و شکوفا ساختن خود در شرایط سخت و رفتن به دل حوادث
استرسزاست .و این امر مانند یك حمله بیپروا نیست ،بلکه توان ادراک شرایط اطراف خود و
توان خودارزیابی است .
سرسختی روانشناختی ازجمله متغیرهای تأثیرگذار در کاهش اضطراب است .اصطالح
سرسختی روانشناختی در مورد افرادی بکار برده میشود که در برابر فشار روانی مقاومترند و
به نسبت بقیه کمتر مستعد بیماری هستند .سرسختی روانشناختی بر تجربه درونی و دریافت
ذهنی انسان تأکید میکند و سه مؤلفه سرسختی شامل تعهد (در برابر بیگانگی) کنترل (در
برابر ناتوانی) و مبارزهجویی است (کوباسا و همکاران .)1982،افرادی که ازلحاظ روانشناختی
سخت هستند ،معموال بر زندگی خود ،کنترل بیشتری احساس میکنند ،نسبت به آنچه انجام
میدهند تعلق بیشتری دارند و از عقاید و تغییرات جدید استقبال میکنند .تحقیقات نشان داده
است سرسختی روانشناختی موجب بهبود سالمت روانی و افزایش سطح رضایت و امید به
زندگی در فرد میشود (حمید و همکاران( ،)21 :1391 ،مدی و خوشابا)67 : 2010 ،و( قمری
محمد.)11 :1386،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری

طبق نظریه کندال استرس به مجموعه واکنشهای عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و
پیشبینینشده داخلی و خارجی اطالق میگردد بدین گونه که هرگاه تعادل داخلی و خارجی از
میان برود استرس پدید میآید .محققان در مورد منابع استرس با یکدیگر توافق دارند اما درک
ما از چگونگی تأثیر استرس بر سالمتی در طول زمان تغییر چشمگیری کرده است .دو نظریه
درزمینه استرس موجب واکنشهای فیزیولوژی میشود نظریه جنگوگریز کنون و نظریه
نشانگان عمومی انطباق سلیه است .طبق دیدگاه کنون که در سال  1932مطرح گردید ،افراد
معموال در یك حالت تعادل فیزیولوژیکی درونی قرار دارند هنگامیکه شخص تهدید میشود
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واکنش فوری او حمله بردن به محرک و یا فرار از آن است جهت آماده شدن برای جایگزین
دیگر ،انرژی از سیستمهای غیراساسی بدن به سیستمهایی که باید به چالش واکنش نشان
دهند منتقل میشود که باعث تحریك سیستم سمپاتیك و غدد درونریز میشود و همچنین
افزایش دو هورمون اپی نفرین و نوراپی نفرین منجر میشود افزایش سطوح این دو هورمون در
جریان خون به واکنش فیزیولوژی دیگری شامل افزایش ضربان قلب ،فشارخون ،تنفس،
گشادشدن مردمك چشم و  ....میگردد.
نظریه دیگر استرس توسط هانس سلیه در سال  1956بنام مدل نشانگان عمومی انطباق که
نشان میدهد استرس میتواند تأثیرات هیجانی ،فیزیولوژی  ،شناختی و رفتاری ایجاد کند و در
سه مرحله مشخص اتفاق میافتد:
واکنش اخطار  :اتفاق ،ازنظر فیزیولوژیکی در مغز ثبت میشود و ارگانیسم برای حمله و تهاجم
یا فرار آماده میشود
مقاومت :بدن طی چند ساعت تا چند روز برای مبارزه بسیج میشود و اگر برای مدت طوالنی
به همین صورت بماند ذخایرش بهتدریج تخلیه میشود.
فرسودگی  :جایی که انرژی بدن تخلیهشده و اعضا آسیبپذیر و بیماری ظاهر میشود.
سندرسون سلیه استرس را پاسخ غیر مشخص بدن به هر فشاری که روی بدن تأثیر میگذارد
می داند ،خواه این موقعیت خوب تصور شود مانند ترفیع شغل یا بد مانند بیکاری ،پاسخ به این
محرکها شبیه هم است
ازنظر راس و آلت مایر عوامل مؤثر بر استرس شغلی در محیط کار عبارتاند از ویژگیهای
نقش ،ویژگی شغل  ،روابط بین فردی جو و ساختار سازمانی و فنآوری و خصوصیات مادی
الف) ویژگی نقش :شناخت عوامل روانشناختی محیط کار را روشی میدانند که از آن میتوان
درک درستی از استرس شغلی به دست آورد.
ب) روابط کار و میان فردی :روابط کارکنان در محیط کار ،همواره رابطه مؤثری با استرس
شغلی دارد (سه نوع روابط داریم روابط باهمکاران ،روابط درون گروه کار و روابط با رهبران)
ت) ساختار و جوسازمانی؛ ساختارهایی که قدرت تصمیمگیری بیشتری به کارکنان خود
میدهند استرس کمتری ایجاد میکنند ،ساختار و فرایندها نیز در صورت مناسب بودن منجر
به استرس شغلی خواهد شد.
ث) فناوری و خصوصیات مادی؛ در رابطه با متغیرهای مادی ،استرس زمانی رخ میدهد که
حداقل شرایط زیستی و ایمنی جسمانی حفظ نشده باشد.
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یکی از مباحث مهم در روانشناسی مثبتگرا که بسیار موردتوجه قرارگرفته است  ،سخت رویی
است .اصطالح سخت رویی در مورد افرادی بهکاربرده میشود که در برابر فشار روانی مقاومتر
هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند .افرادی که دارای این ویژگی
هستند معموال بر زندگی خود ،کنترل بیشتری احساس میکنند ،نسبت به آنچه انجام میدهند
تعلقخاطر بیشتری دارند ،و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند .تحقیقات جدیدتر
نشانگر پیوندی نهتنها بین سخت رویی و بیماری بلکه بین سخت رویی و طول عمر است.
بنابراین داشتن این ویژگی نهتنها ما را در قبال بیماریها ایمن میکند بلکه باعث افزایش طول
عمر نیز میشود.
کوباسا در سال 1979از سرسختی تعریفی درست میدهد :سرسختی ترکیبی از باورها و
برداشتها با دستگاه شناختی فرد ارتباط دارد باید گفت که این ساختار در مرحله اول یك
شیوهی خاص ارزیابی شناختی خود  ،جهان و رویدادها است .سرسختی روانشناختی با ایجاد
امید در زندگی میتواند منبع خوبی برای مقابله با اضطراب و رویدادهای مشمئزکننده زندگی
باشد (نادری و حسینی.)4 :1389 ،
پیشینه پژوهش

در بررسی انجامشده توسط زئیر در سال  ،1994در سویس توسط انستیتو فنّاوری فوردل
سوئیس و بخش علوم رفتاری زوریخ اثرات متقابل بارکاری و عالئم سایکوفیزیولوژیك استرس
در  205نفر از مراقبین پرواز برجهای کنترل فرودگاه زوریخ و ژنو بررسی شد قبل و بعد از هر
جلسه کاری نمونه بزاق جهت بررسی میزان ترشح کورتیزول جمعآوری گردید .در این بررسی
بهطور میانگین عالئم در دامنه طبیعی قرار داشتند و حدود  10تا  15درصد مراقبین اندازههای
باالیی عالئم سایکوتیك استرس را نشان دادند .بررسی جلسات کاری نشان داد که عوارض
موجود در مراقبین پرواز بهطور واضح با پاسخ کورتیزول و بارکاری مطابقت دارند .پیشنهاد این
بررسی بر این استوار بود که شکایت کارکنان از کار بیشازحد باید موردتوجه قرار گیرد.
در تحقیق ویزوپرفسون 2002 ،نشان داده شد که مراقبین پرواز برجهای مراقبت پرواز
فرودگاهها همهروزه در معرض استرسزای زیادی هستند که این استرسها میتواند سبب
ایجاد اضطراب در این افراد شود.
پژوهش روح الهی و مطلق نشان داد که اغلب کارکنان مراقبت پرواز موردبررسی ،استرس
شغلی باالیی دارند ( ) 69/9و میانگین نمرات کلی استرس شغلی در کارکنان مراقب پرواز
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 161/30است که در سطح باال قرار دارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شغل مراقبین پرواز
بسیار پراسترس است (یعقوبی حبیباهلل ،ریاحی سیمین.)21 :1386 ،
در تحقیق (دهقانی و کج باف )22 :1392،مبنی بر رابطه سخت رویی با سبك مقابله با
استرس نتیجه گرفتهشده است که ویژگی سرسختی  ،نگرش درونی خاصی را به وجود میآورد
که شیوه رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود که
فشارهای روانی را بهصورت واقعبینانه و با باند نظری موردتوجه قرار دهد.
پژوهش (وثوقی نیری و همکاران ،)32 :1395 ،در خصوص تأثیر استرس شغلی بر سالمت
عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز نشان داد تأثیر منفی استرس بر عملکرد شغلی و
همچنین نقش واسطه ای سالمت عمومی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی در کارکنان
مراقبت پرواز است اجرای برنامه جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنان ،ارتقا سالمت
عمومی به همراه رسیدگی به وضعیت ارتقا و امنیت شغلی و فراهم کردن امکانات مشارکت
آنها در تصمیمگیریها ،باهدف بهبود عملکرد کارکنان ضروری بوده و بایستی در اولویت قرار
گیرد.
با توجه به موارد ذکرشده ،انجام پژوهشها و مطالعات دقیق علمی با رویکردی بیشتر کاربردی
در زمینههای مختلف روانشناختی در کارکنان مراقبت پرواز ،در عین کمك به ارتقاء سطح
بهداشت روان در این افراد ،میتواند سودمندیهای بسیاری را برای جامعه به همراه داشته
باشد .لذا این پژوهش در نظر دارد بهعنوان مطالعهای اولیه ،به بررسی نقش عوامل روانشناختی
ازجمله سرسختی روانشناختی در کاهش استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز بپردازد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در حوزه پژوهشهای پس رویدادی است (پس رویدادی به پژوهشهایی گفته
میشود که در آنها احتمال روابط علت و معلولی از طریق مشاهده یك موقعیت موردپژوهش
قرار میگیرد و عوامل علی موجه را در زمان گذشته جستجو میکنند) .اگرچه سخت رویی
بهعنوان متغیر مستقل تلقی شده است پژوهشگران تنها بهعنوان متغیر خصیصهای یا ارگانیزمی
به آن مراجعه کرده و هیچگونه دخل و تصرفی در میزان آن نداشتهاند .اما در قالب این طرح
میتوان روابط احتمالی بین سخت رویی ( متغیر مستقل) و متغیر استرس شغلی ( متغیر
وابسته) را مدنظر قرارداد .جامعه موردمطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح
استان تهران تشکیل دادهاند ،از این جامعه بهطور تصادفی تعداد  50نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شده و برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده است:
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برای اندازهگیری استرس شغلی ،از پرسشنامه فلیپ ال راس که مورد تائید انستیتوی بهداشت
امریکا باقابلیت اطمینان  %92است استفاده شد ازاینرو پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار
است؛ این پرسشنامه حاوی  57سؤال ،شامل سه بخش روابط بین فردی شرایط فیزیکی و
عالقهمندی به کار بود که در طیف  5گزینهی لیکرت تکمیل گردید .روش نمره دهی این
پرسشنامه به این صورت است که دامنه پاسخ هر سؤال به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری شد که
در تعدادی از سؤاالت این نمرات معکوس بود سپس نمرات سؤاالت باهم جمع گردید که تعین
کننده نمره استرس شغلی افراد است .همانطور که ذکرشده آلفای کرون باخ تمام ابعاد
پرسشنامه استرس شغلی از مقدار مجاز  /70بیشتر است بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی
باالیی برخوردار است.
پسازآن که نخستین بار کوباسا به مطالعهی نقش سخت رویی در ارتباط بین استرس و
بیماری پرداخت پژوهشگران مختلف از روشهای متفاوتی به ارزیابی سخت رویی پرداختند.
بیشتر پژوهشهای این حیطه از طریق مقیاسهایی صورت گرفتهاند که مبنای آنها گزارش
شخصی بوده است برخی از مطالعات نیز نشانههای عینی و سالمتی جسمانی را مالک
اندازهگیری سخت رویی قرار دادهاند .کوباسا در ساخت پرسشنامه سخترویی سعی کرده است
که ترکیبی از اندازهگیری عینی و گزارش شخصی را مالک قرار دهد .کوباسا برای تهیه این
مقیاس به مدت  12سال نظر متخصصان و صاحبنظران مختلف را جویا شد .مهمترین منابعی
که در تهیه مقیاس بررسی دیدگاههای شخصی مورداستفاده واقع شود عبارتاند از :آزمون
ازخودبیگانگی (مدی ،کوباسا و هوور مقیاس امنیت هان  ،مقیاس مکان کنترل راتر و
همکاران ( ،)1962مقیاس شخصیتی جکسون ( ،)1974به نقل از مدی ( )1990و اس
گرینبرگ ( ))1394درنتیجه نسخه نهایی پرسشنامه سخترویی دو مقیاس برای سنجش
احساس تعهد از آزمون ازخودبیگانگی یادشده اقتباس شد که این دو مقیاس عمال میزان پیوند
یا نزدیکی فرد را با خویش و شغل خودارزیابی میکند .برای سنجش حس چالش از پرسشنامه
ارزیابی اهداف زندگی کالیفرنیا دو مقیاس استخراج گردید که از قرار مقیاسهای فوق جنبههای
درونی و بیرونی رویدادهای چالشبرانگیز را ارزیابی میکنند .باالخره برای سنجش حس کنترل
از دو مقیاس مکان کنترل راتر و آزمون ازخودبیگانگی کوباسا استفاده گردید .بدین ترتیب
نسخه اولیه پرسشنامه سخترویی شامل شش مقیاس مختلف بود که بر روی  269مدیر
اجرایی طبقات اجماعی متوسط و متوسط به باال اجرا گردید .نتایج بهدستآمده مورد تحلیل
عاملی قرار گرفت و سرانجام مؤلفههای متعدد کنترل چالش به دست آمد که مبنای اصلی برای
تدوین پرسشنامههای سخترویی قرار گرفت .
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مدی در سال  1996در پی تحلیل عوامل این مقیاس ،سه عامل یادشده را به دست آورده و
روایی و پایایی قابل قبولی را برای مقیاس سخترویی گزارش مینماید .مطالعات انجامشده
نشان میدهد که مؤلفههای سخترویی یعنی تعهد؛ کنترل و چالش هر یك به ترتیب از ضریب
پایایی  %52 ،% 70و  %52برخوردارند و این ضرایب برای کل صفت سخترویی  %75محاسبه
شده است .قابلذکر است که ارقام یادشده حداقل ضرایبی است که در مطالعات گزارش شدهاند.
یعنی بیشتر ضرایب پایایی ،چه در مورد نمرات فرعی سه مؤلفه سخترویی و چه در مورد کل
آن باالی  %80بوده است .طبق دیگر یافتههای بهدستآمده از سایر پژوهشهای انجامشده
ضرایب پایایی برای مقیاسهای دیگر سخترویی به ترتیب  %78 ،%79و  %64بوده است
(شیرود و کاشانی.) 751: 1991 ،
یافتههای پژوهش
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود که نتایج آن در ادامه خواهد آمد.
جدول -1ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون برای استرس شغلی و سخت رویی
مؤلفهها

روابط بین فردی

وضعیت جسمانی

عالیق شغلی

تعهد

. /26

. /35

. /4

چالش

. /2

. /3

. /16

کنترل

. /21

. /3

. /3

**P<0/01 *P<0/05

بر اساس نتایج جدول فوق میان خرده مقیاسهای استرس شغلی و سخت رویی رابطه
معناداری برقرار است و بهعبارتدیگر فرض صفر  H0رد و فرض خالف  H1تائید میشود .
جدول  -2ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد استرس شغلی و سخت رویی
گامها

متغیر

ضریب

مجذور

مجذور ضریب

خطای

پیش-

همبستگی

ضریب

همبستگی

استاندارد

بین

چندگانه

همبستگی

چندگانه

برآورد

چندگانه

تعدیلیافته

ضریب F

معنی-
داری

1

تعهد

. /26

. /.7

. /.7

6

19

0

2

چالش

. /30

. /.9

. /.8

6

12

0

3

کنترل

. /32

. /1

. /09

6

9/5

0
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جدول -3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیشبینی استرس شغلی از طریق مؤلفههای سخت رویی
در رگرسیون گامبهگام
گامها
1

2

3

مقدار t

مقادیر ثابت و

ضریب بنای

خطای

ضریب خطای

پیشبین

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

مقدار ثابت

26

2

. /3

تعهد

. /5

. /1

3/4

مقدار ثابت

23

2/6

8/ 6

0

تعهد

. /4

. /1

. /2

3/7

0

چالش

. /3

. /1

. /14

2 /2

. /02

مقدار ثابت

20

3

7

0

تعهد

. /4

. /1

. /2

3

. /001

چالش

. /3

. /1

. /13

2

. /003

کنترل

. /3

. /12

. /13

2

. /..4

12/3

معنیداری
0

چنانکه نتایج ارائهشده در جدولهای 2و  3نشان میدهد ،از بین مؤلفههای سخت رویی  ،بعد
تعهد در گام اول با توان تبیین واریانس  7درصد و چالش با توان تبیین واریانس انحصاری
افزوده معنادار  2درصد در گام دوم و کنترل نیز با توان تبیین واریانس انحصاری افزوده معنادار
1درصد در گام سوم ،قادر به پیشبینی نمره استرس شغلی هستند .براین اساس ،سؤال پژوهش
حاضر به این شکل پاسخ داده میشود که در گام اول ،تعهد با ضریب بتای استاندارد  ، 0/3در
گام دوم تعهد به همراه چالش با ضرایب بتای استاندارد  -0/2و  0/14و در گام سوم نیز تعهد
به همراه چالش و کنترل با ضرایب بتای استاندارد  -0/2و  0/13و  0/13قادر به پیشبینی
استرس شغلی کلی هستند .بر اساس نتایج ارائهشده در جدول 7و  8معادله رگرسیون
پیشبینی گامبهگام در گام سوم برای پیشبینی استرس شغلی کلی به شرح زیر است:
( +20تعهد)(( -)0/4چالش) (+0/3کنترل)( =)0/3استرس شغلی
بحث و نتیجهگیری
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که میان دو متغیر سخت رویی و استرس شغلی
رابطه معناداری وجود دارد .در نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که استرس شغلی را با
توجه به سخت رویی میتوان پیشبینی نمود .
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در تبیین این نتایج بهدستآمده میتوان گفت که برای روشن شدن نسبی هر یك از مؤلفههای
سخت رویی که عبارتاند از تعهد ،کنترل و چالش ،از مدل تحلیل رگرسیون چندمنظوره
استفاده شده است .یافتههای پژوهشی حاضر با پیشبینیهای پژوهشگر و بسیاری از مطالعات
انجامشده همسویی دارند .ازجمله نتایج یافتههای این فرضیه با یافتههای ای سندرسون
( ،)1392زئیر( ،)1994ویزوپرفسون ( ،) 2002روح الهی و مطلق ( ، )1393دهقانی و کج باف
( )1392و وثوقی نیری و همکاران ( ،)1395همسو است.
با توجه به یافتهها میتوان چنین استنباط کرد که ویژگی سرسختی نگرش درونی خاصی را
ایجاد میکند که شیوه رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد .صفت
مبارزهجویی ،فرد سرسخت را قادر میسازد تا حتی حوادث ناخوشایند را برحسب امکانی برای
یادگیری و نه تهدیدی برای ایمنی در نظر بگیرد و تمامی این جنبهها باعث پیشگیری شده و یا
موجب کوتاه شدن مدت پیامدهای منفی حوادث فشارزا خواهد شد (دکتر محمد حاتمی ،
مهناز فدایی .)23 :1396
همانطور که در پژوهش حاضر مطرح شد .ویژگیهای دیگری چون عزتنفس  ،خوشبینی ،
خودکارآمدی و عواملی چون حمایت اجتماعی ازجمله مواردی هستند که افراد را در مقابل
اثرات منفی استرس مقاوم میکند .به همین منظور توصیه میشود پژوهشگران یا دانشجویان
عالقهمند عالوه بر بررسی رابطه مفاهیم یادشده با سخت رویی به دنبال مفاهیم دیگری که
ممکن است با سخت رویی همپوشی دارند فعالیت پژوهشی انجام دهند.
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