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 چکیده
بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم  مؤثراهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل  به دلیل

 .شده است تأکیدبر نقش عوامل انسانی بسیار  ، که در این میان شود میصنعت هوانوردی محسوب 
به وجود استرس و فشارهای روحی و  توان میعواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است  ازجمله

هدف از پژوهش حاضر، مراقبت پرواز اشاره کرد.  ازجملهروانی متخصصین مختلف صنعت هوایی 
منظور   نیاست. بد روازمراقبت پ کارکنان نیدر ب یو استرس شغل ییسخت رو نیشناخت رابطه ب

از  ،داده  لیپژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشک نیا لعهموردمطاجامعه 
اطالعات از  آوری جمعانتخاب شدند. جهت  یتصادف گیری نمونهروش  ، بهنفر 50جامعه تعداد  نیا

با استفاده از مدل ستفاده شد. سخت رویی کوباسا او پرسشنامه استرس شغلی فلیپ پرسشنامه 
 موردبررسیجداگانه با استرس شغلی  طور بهکنترل ، چالش و تعهد  های مؤلفهرابطه بین  گام به گام

رابطه معنادار سخت رویی و  استرس شغلی ریدو متغ انیکه م داد پژوهش نشان جینتاقرار گرفت. 
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  مقدمه
و تغییرات و تحوالت فراوانی که در دنیای مشاغل و  فنّاوریدامنه علوم و  روزافزونگسترش 

افزاید.  لذا این وضعیت بر پیچیدگی وظایف و شرایط شاغلین می روز روزبهدهد، اشتغال رخ می
های گوناگون علما و دانشمندان علوم انسانی را بر آن داشته است تا با مطالعه و بررسی روش

فرد بتواند در شغلش  که طوری بهعلمی و تجربی روند انتخاب و ادامه اشتغال را تسهیل نمایند 
 بیشترین خالقیت و رضایت شغلی  و کمترین استرس شغلی را داشته باشد .

جسمی و روانی ارتباط داشته و یا در  های بیماریامروزه مشخص شده که استرس با بسیاری از 
بشر به مطالعه استرس  مندی عالقهبعد دیگری که باعث  .ل و گسترش آن نقش داردایجاد تحو

از استرس تصویری منفی در ذهن  عموما  ، اگرچه .شده است، ارتباط بین استرس و عملکرد است
مردم وجود دارد ولی برای انجام بهینه وظایف، انسان به سطح متعادلی از استرس نیازمند است؛ 

 هرچندانجام امور از خود نشان نخواهد داد  منظور بهسترس افراد تالش الزم را زیرا بدون وجود ا
  شود میکارکنان در سازمان  وری بهرهکه استرس زیاد از حد باعث اختالل در عملکرد و کاهش 

و بررسی قرار  موردمطالعهاسترس یکی از موضوعاتی است که در حوزه رفتار سازمانی  رو ازاین
خود توجه زیادی به مطالعه، کنترل و کاهش استرس در  ریزی برنامهدر  ها زمانسا؛ لذا گیرد می

مربوط به آسیب جسمی و روانی استرس  های هزینهمحیط کار نموده تا از این طریق هم از 
 (.22: 1397، نقاش تهرانی دکتر سعید پوروری کارکنان خود شوند )بکاهد هم باعث ارتقای بهره

هایی را در اخیر در حوزه استرس شغلی زمینه بسط و گسترش نظریه های سالمطالعات 
ی استرس شغلی، پیامد ادراک عدم توازن نظر ازلحاظخصوص رفتار کاری فراهم ساخته است. 

(. 10: 1387است )فالح زاده،  فشارزابین عوامل فشارزا و توانایی فرد برای مقابله با این عوامل 
یکسان  های موقعیتماهیت پدیدار شناختی و ذهنی استرس، این پدیده در شرایط و  به دلیل

د توان میاسترس شغلی  هرحال بهنگذارد.  جای بهممکن است، اثرات مشابهی بر افراد متفاوت 
 (.5: 1391تبعات جسمی و روانی متعددی برای افراد به بار آورد) گل رو، 

فرد دانسته شود  های انگیزشترکیبی از اعمال ، افکار ، هیجانات و  عنوان بهاگر شخصیت 
 ها مؤلفهن سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشند. یکی از ای های مؤلفه

و  ، کنترلاند که شامل تعهدفرض کرده ای مؤلفهسرسختی را یك ساختار چند سرسختی است. 
ی افراد به سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه روان پویایی، ازلحاظشود. چالش می

درجاتی از آن برخوردارند و همچون سایر ساختارها )یا صفات( شخصیتی همواره در تغییر و 
حسی و  های فردی،تفاوت تجارب رشدی، تأثیرمیزان و پویایی سرسختی تحت  ل است.تحو

به علت خواستگاه نظری آن و شیوه پژوهش)روش تحلیل(  سرسختیمفهوم  عصبی است.

http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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( بر 1982( و مدی )1979خواستگاه نظری مفهوم سرسختی به پژوهش کوباسا) است. تأمل قابل
توجه به هستی یعنی توجه به فرد  "وجود"های نظریه در .گردد برمی "وجودی"اساس دیدگاه

، توجه به فردیت و یگانه   حال بااین و اصیل برخوردار است. تیدر شرایط انسانی از اهمیت حیا
جستجوی معنای  تجربه شخصی، ،مسئولیت، انتخاب بودن آن اصل آزادی و بازگشت به خود

سرسختی میزان تمایل فرد  (. 18: 1396 ،نیز دارای اهمیت است )پروین یابی هویتزندگی و 
یك سختی صرف یا تحمل استرس  مسئلهاین  به ایجاد ارتباط با خود و جهان اطراف است.

نیست، بلکه توان مقاومت و شکوفا ساختن خود در شرایط سخت و رفتن به دل حوادث 
بلکه توان ادراک شرایط اطراف خود و ، نیست پروا بیو این امر مانند یك حمله  .زاست استرس
 .  است خودارزیابیتوان 

. اصطالح استدر کاهش اضطراب  تأثیرگذار یرهایمتغ ازجمله شناختی روان یسرسخت
و  ترند مقاوم یکه در برابر فشار روان شود میبکار برده  یدر مورد افراد شناختی روان یسرسخت

 افتیو در یبر تجربه درون شناختی روان یسختهستند. سر یماریکمتر مستعد ب هیبه نسبت بق
( کنترل )در یگانگیشامل تعهد )در برابر ب یکند و سه مؤلفه سرسختیم تأکیدانسان  یذهن

 شناختی روان ازلحاظکه  یافراد .(1982،کوباسا و همکاران) است جویی مبارزه( و یبرابر ناتوان
کنند، نسبت به آنچه انجام یاحساس م یشتریکنترل ب ،خود یبر زندگ معموال  سخت هستند، 

نشان داده  قاتیکنند. تحقیاستقبال م دیجد راتییو تغ دیدارند و از عقا یشتریدهند تعلق بیم
به  دیو ام تیسطح رضا شیو افزا یموجب بهبود سالمت روان شناختی روان یاست سرسخت

قمری  )و(67:  2010و خوشابا،  یمد(، )21: 1391و همکاران،  دیشود )حمیدر فرد م یزندگ
 (.11: 1386محمد،

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 نظری مبانی

عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و  های واکنشاسترس به مجموعه طبق نظریه کندال 
بدین گونه که هرگاه تعادل داخلی و خارجی از  گردد میداخلی و خارجی اطالق  نشده بینی پیش

محققان در مورد منابع استرس با یکدیگر توافق دارند اما درک  .آید میمیان برود استرس پدید 
کرده است. دو نظریه  گیری چشماسترس بر سالمتی در طول زمان تغییر  تأثیرما از چگونگی 

کنون و نظریه  وگریز جنگنظریه  شود میفیزیولوژی  های واکنشاسترس موجب  درزمینه
، افراد مطرح گردید 1932ون که در سال . طبق دیدگاه کناستنشانگان عمومی انطباق سلیه 

 شود میشخص تهدید  که هنگامیدر یك حالت تعادل فیزیولوژیکی درونی قرار دارند  معموال 
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برای جایگزین  واکنش فوری او حمله بردن به محرک و یا فرار از آن است  جهت آماده شدن
ی که باید به چالش واکنش نشان های سیستمبدن به  غیراساسی های سیستمدیگر، انرژی از 
و همچنین  شود می ریز درونکه باعث تحریك سیستم سمپاتیك و غدد  شود میدهند منتقل 

در افزایش سطوح این دو هورمون  شود میافزایش  دو هورمون اپی نفرین و نوراپی نفرین منجر 
، تنفس، فشارخونخون به واکنش فیزیولوژی دیگری شامل افزایش ضربان قلب،  یانجر

 .گردد میمردمك چشم و ....  گشادشدن
بنام مدل نشانگان عمومی انطباق که  1956در سال  نظریه دیگر استرس توسط هانس سلیه

اد کند و در هیجانی، فیزیولوژی ، شناختی و رفتاری ایج تأثیراتد توان میاسترس  دهد مینشان 
 : افتد میسه مرحله مشخص اتفاق 

و ارگانیسم برای حمله و تهاجم  شود میفیزیولوژیکی در مغز ثبت  ازنظر ،واکنش اخطار : اتفاق
 شود مییا فرار آماده 

و اگر برای مدت طوالنی  شود میمقاومت: بدن طی چند ساعت تا چند روز برای مبارزه بسیج 
 .شود میتخلیه  تدریج بهبه همین صورت بماند ذخایرش 

. شود میو بیماری ظاهر  پذیر آسیبو اعضا  شده تخلیهفرسودگی : جایی که انرژی بدن 
 گذارد می تأثیرسندرسون سلیه استرس را پاسخ غیر مشخص بدن به هر فشاری که روی بدن 

به این  داند، خواه این موقعیت خوب تصور شود مانند ترفیع شغل یا بد مانند بیکاری، پاسخمی
 ها شبیه هم استمحرک

 های ویژگیاز  اند عبارتکار  طیدر مح یبر استرس شغل مؤثرعوامل  ریراس و آلت ما ازنظر
 یماد اتیو خصوص آوری فنو  یجو و ساختار سازمان یفرد نیشغل ، روابط ب یژگینقش، و

 توان میکه از آن  دانند می یکار را روش طیمح شناختی رواننقش: شناخت عوامل  یژگی( والف
 .به دست آورد یاز استرس شغل یدرک درست

با استرس  مؤثریکار، همواره رابطه  طی: روابط کارکنان در محیفرد انی( روابط کار و مب
 (کاران، روابط درون گروه کار و روابط با رهبرانباهم روابط می)سه نوع روابط دار دارد یشغل
به کارکنان خود  یشتریب گیری تصمیمکه قدرت  ییساختارها ؛جوسازمانی( ساختار و ت
در صورت مناسب بودن منجر  زین ندهای، ساختار و فراکنند می جادیا یاسترس کمتر دهند می

 .خواهد شد یبه استرس شغل
که  دهد میرخ  یاسترس زمان ،یماد متغیرهایدر رابطه با  ؛یماد اتیو خصوص ی( فناورث

 .حفظ نشده باشد یجسمان یمنیو ا یستیز طیحداقل شرا
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است ، سخت رویی  قرارگرفته بسیار موردتوجهکه  گرا مثبتمهم در روانشناسی  از مباحثکی ی
تر شود که در برابر فشار روانی مقاوممی کاربرده بهاصطالح سخت رویی در مورد افرادی . است

افرادی که دارای این ویژگی  ند.هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هست
دهند ، نسبت به آنچه انجام میکنند میکنترل بیشتری احساس  ،بر زندگی خود معموال هستند 
تر تحقیقات جدید .بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند خاطر تعلق

. استطول عمر  و سخت روییو بیماری بلکه بین  سخت روییبین  تنها نهپیوندی  نشانگر
بلکه باعث افزایش طول  کند میها ایمن ما را در قبال بیماری تنها نهبنابراین داشتن این ویژگی 

 .شودعمر نیز می
دهد: سرسختی ترکیبی از باورها و از سرسختی تعریفی درست می 1979در سال کوباسا
تار در مرحله اول یك با دستگاه شناختی فرد ارتباط دارد باید گفت که این ساخ ها برداشت
 جادیبا ا شناختی روان یی خاص ارزیابی شناختی خود ، جهان و رویدادها است. سرسختشیوه

 یزندگ مشمئزکننده یدادهایمقابله با اضطراب و رو یبرا ید منبع خوبتوان می  یدر زندگ دیام
 (.4: 1389 ،ینیو حس یباشد )نادر

 

 پژوهش پیشینه

فوردل  فنّاوریدر سویس توسط انستیتو  ،1994در سال  توسط زئیر  شده انجامدر بررسی 
سایکوفیزیولوژیك استرس  عالئمسوئیس و بخش علوم رفتاری زوریخ اثرات متقابل بارکاری و 

کنترل فرودگاه زوریخ و ژنو بررسی شد قبل  و بعد از هر  های برجنفر از مراقبین پرواز  205در 
گردید. در این بررسی  آوری جمعسی میزان ترشح کورتیزول جلسه کاری نمونه بزاق جهت برر

 های اندازهدرصد مراقبین  15تا  10در دامنه طبیعی قرار داشتند و حدود  عالئممیانگین  طور به
سایکوتیك استرس را نشان دادند. بررسی جلسات کاری نشان داد که عوارض  عالئمباالیی 

واضح با پاسخ کورتیزول و بارکاری مطابقت دارند. پیشنهاد این  طور بهموجود در مراقبین پرواز 
 قرار گیرد. موردتوجهباید  ازحد بیشبررسی بر این استوار بود که شکایت کارکنان از کار 

مراقبت پرواز  های برجنشان داده شد که مراقبین پرواز  2002در تحقیق ویزوپرفسون، 
د سبب توان می  ها استرسزیادی هستند که این  زای استرسدر معرض  روزه همه ها فرودگاه

 ایجاد اضطراب در این افراد شود.

، استرس موردبررسیالهی و مطلق  نشان داد که اغلب کارکنان مراقبت پرواز  پژوهش روح
( و میانگین نمرات کلی استرس شغلی در کارکنان مراقب پرواز 9/69شغلی باالیی دارند )
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توان نتیجه گرفت که شغل مراقبین پرواز می بنابراینقرار دارد است که در سطح باال  30/161
  (.21: 1386، ریاحی سیمین، اهلل حبیبیعقوبی است ) پراسترسبسیار 

( مبنی بر  رابطه سخت رویی با سبك مقابله با 22: 1392،کج بافدهقانی و )در تحقیق 
 آورد میی را به وجود است که ویژگی سرسختی ، نگرش درونی خاص شده گرفتهاسترس نتیجه 

که  شود میو باعث  دهد میقرار  تأثیرکه شیوه رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را تحت 
 قرار دهد. موردتوجهو با باند نظری  بینانه واقع صورت بهفشارهای روانی را 

استرس شغلی بر سالمت  تأثیر(، در خصوص 32: 1395، وثوقی نیری و همکاران)پژوهش 
منفی استرس بر عملکرد شغلی و  تأثیرعمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز نشان داد 

ای سالمت عمومی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی در کارکنان همچنین نقش واسطه
ت مراقبت پرواز است اجرای برنامه جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنان، ارتقا سالم

عمومی به همراه رسیدگی به وضعیت ارتقا و امنیت شغلی و فراهم کردن امکانات مشارکت 
بهبود عملکرد کارکنان ضروری بوده و بایستی در اولویت قرار  باهدف، ها گیری تصمیمدر  ها آن

 گیرد.
 یکاربرد شتریب یکردیبا رو یعلم قیها و مطالعات دق، انجام پژوهشذکرشدهبا توجه به موارد 

کمك به ارتقاء سطح  نی، در عکارکنان مراقبت پروازدر  شناختی روانمختلف  های در زمینه
 هجامعه به همراه داشت یرا برا یاریبس های سودمندید توان می، این افراد بهداشت روان در

 شناختی رواننقش عوامل  یبه بررس ی اولیه،امطالعه عنوان بهپژوهش در نظر دارد  نیباشد. لذا ا
 بپردازد.در کاهش استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز  شناختی روان یسرسخت ازجمله

 

  روش پژوهش  
هایی گفته پس رویدادی به پژوهشهای پس رویدادی است )پژوهش حاضر در حوزه پژوهش

 موردپژوهشاحتمال روابط علت و معلولی از طریق مشاهده یك موقعیت  ها در آنشود که می
 سخت رویی اگرچهد(. کننو عوامل علی موجه را در زمان گذشته جستجو می گیرد میقرار 
ای یا ارگانیزمی متغیر خصیصه عنوان بهمتغیر مستقل تلقی شده است پژوهشگران تنها  عنوان به

اند. اما در قالب این طرح دخل و تصرفی در میزان آن نداشته گونه هیچبه آن مراجعه کرده و 
) متغیر مستقل( و متغیر استرس شغلی ) متغیر  سخت روییط احتمالی بین رواب توان می

این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح  موردمطالعه. جامعه قرارداد مدنظروابسته( را 
نمونه انتخاب  عنوان بهنفر  50تصادفی تعداد  طور بهاند، از این جامعه استان تهران تشکیل داده

 اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده است:  آوری جمعشده و برای 
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بهداشت  انستیتوی تائیداسترس شغلی، از پرسشنامه فلیپ ال راس که مورد  گیری اندازهبرای 
پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار  رو ازاینشد  است استفاده% 92اطمینان  باقابلیتامریکا 

بخش روابط بین فردی شرایط فیزیکی و ، شامل سه سؤال 57است؛ این پرسشنامه حاوی 
ت تکمیل گردید. روش نمره دهی این ی لیکر گزینه 5به کار بود که در طیف  مندی عالقه

شد که  گذاری نمره 5تا  1به ترتیب از  سؤالکه دامنه پاسخ هر  استپرسشنامه به این صورت 
تعین  گردید کهجمع  باهم سؤاالتاین نمرات معکوس بود سپس نمرات  سؤاالتدر تعدادی از 

تمام ابعاد  کرون باخآلفای  ذکرشدهکه  طور همان. استکننده نمره استرس شغلی افراد 
/  بیشتر است بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی 70پرسشنامه استرس شغلی از مقدار مجاز 

 باالیی برخوردار است.
استرس و بین در ارتباط  یینقش سخت رو ی بار کوباسا  به مطالعه نیکه نخست ازآن پس

پرداختند.  ییسخت رو یابیبه ارز یمتفاوت یهاپرداخت پژوهشگران مختلف از روش یماریب
گزارش  ها آن یاند که مبنا صورت گرفته ییها اسیمق قیاز طر حیطه نیا یهاپژوهش شتریب

را مالک  یجسمان یو سالمت ینیع یها نشانه زیاز مطالعات ن یرخاست ب بوده یشخص
کرده است  یسع ییرو . کوباسا در ساخت پرسشنامه سختاند قرار داده ییسخت رو گیری اندازه

 نیا هیته یبرا کوباسا .را مالک قرار دهد یو گزارش شخص ینیع گیری اندازهاز  یبیکه ترک
 یمنابع ترین مهم. شد ایمختلف را جو نظران صاحبسال نظر متخصصان و  12به مدت  اسیمق

از: آزمون  اند عبارتواقع شود  مورداستفاده یشخص یها دگاهید یبررس اسیمق هیکه در ته
مکان کنترل  راتر  و  اسیهان ، مق   تیامن اسیکوباسا و هوور   مق ،ی)مد  ازخودبیگانگی

اس و  (1990) ی، به نقل از مد(1974)جکسون   یتیشخص اسی(، )مق1962همکاران 
سنجش  یبرا اسیدو مق ییرو سشنامه سختپر یینها هنسخ درنتیجه( (1394) گرینبرگ

 وندیپ زانیعمال  م اسیدو مق نیاقتباس شد که ا یادشده ازخودبیگانگیاحساس تعهد از آزمون 
سنجش حس چالش از پرسشنامه  ی. براکند یم خودارزیابیو شغل  شیفرد را با خو یکینزد ای

 یها فوق جنبه های مقیاسکه از قرار  دیگرد اجاستخر اسیدو مق ایفرنیکال یاهداف زندگ یابیارز
سنجش حس کنترل  ی. باالخره براکنند یم یابیرا ارز برانگیز چالش یدادهایرو یرونیو ب یدرون

 بیترت نی. بددیکوباسا استفاده گرد ازخودبیگانگیمکان کنترل راتر و آزمون  اسیاز دو مق
 ریمد 269 یبود که بر رو لفمخت اسیشامل شش مق ییرو پرسشنامه سخت هینسخه اول

 لیمورد تحل آمده دست به جی. نتادیمتوسط و متوسط به باال اجرا گرد یطبقات اجماع ییاجرا
 یبرا یاصل یمتعدد کنترل چالش به دست آمد که مبنا های مؤلفهقرار گرفت و سرانجام  یعامل
 .قرار گرفت  ییرو سخت یها پرسشنامه نیتدو
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را به دست آورده و  یادشدهسه عامل  اس،یمق نیعوامل ا لیتحل یدر پ 1996 در سال یمد
 شده انجام. مطالعات دینما یگزارش م ییرو سخت اسیمق یرا برا یقابل قبول ییایو پا ییروا

 بیاز ضر بیبه ترت كیتعهد؛ کنترل و چالش هر  یعنی ییرو سخت یها که مؤلفه دهد مینشان 
% محاسبه 75 ییرو کل صفت سخت یبرا بیضرا نی% برخوردارند و ا52 و% 52%،  70 ییایپا

اند.  است که در مطالعات گزارش شده یبیحداقل ضرا یادشدهاست که ارقام  ذکر قابلشده است. 
و چه در مورد کل  ییرو سه مؤلفه سخت یچه در مورد نمرات فرع ،ییایپا بیضرا شتریب یعنی

 شده انجام یها پژوهش ریاز سا آمده دست به یها افتهی گری. طبق دبوده است% 80 یآن باال
% بوده است 64% و 78%، 79 بیبه ترت ییرو ختس گرید های مقیاس یبرا ییایپا بیضرا
 (.   751: 1991 ،یو کاشان رودی)ش

 

 پژوهش های یافته
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی از 

 شود که نتایج آن در ادامه خواهد آمد. استفاده میضریب همبستگی پیرسون 
 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون برای استرس شغلی و سخت رویی -1جدول

 عالیق شغلی وضعیت جسمانی روابط بین فردی ها مؤلفه

 / .4 / .35 / .26 تعهد 

 / .16 / .3 / .2 چالش

 / .3 / .3 / .21 کنترل

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

استرس شغلی و سخت رویی رابطه  های مقیاسنتایج جدول فوق میان خرده  بر اساس
 شود . می تائید H1رد و فرض خالف  H0فرض صفر  دیگر عبارت بهمعناداری برقرار است و 

 

 ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد استرس شغلی و سخت رویی -2جدول 
متغیر  هاگام

-پیش

 بین

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور 

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

 یافته تعدیل

خطای 

استاندارد 

 برآورد

-معنی Fضریب 

 داری

 0 19 6 ./ .7 ./ .7 / .26 تعهد 1

 0 12 6 ./ .8 ./ .9 / .30 چالش 2

 0 5/9 6 / .09 / .1 / .32 کنترل 3
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های سخت رویی  مؤلفه از طریقاسترس شغلی  بینی پیش غیراستاندارد و استاندارد ضرایب -3جدول

 گام به گام رگرسیون در

مقادیر ثابت و  هاگام

 بینپیش

ضریب بنای 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب خطای 

 استاندارد

 داری معنی tمقدار 

 مقدار ثابت 1

 تعهد

26 

5. / 

2 

1. / 

3. / 3/12 

4/3 

0 

 

2 

 مقدار ثابت

 تعهد

 چالش

23 

4. / 

3. / 

6/2 

1. / 

1. / 

 

2. / 

14. / 

6/8 

7/3 

2/2 

0 

0 

02. / 

 

3 

 مقدار ثابت

 تعهد

 چالش

 کنترل

20 

4. / 

3. / 

3. / 

3 

1. / 

1. / 

12. / 

 

2. / 

13. / 

13. / 

7 

3 

2 

2 

0 

001. / 

003. / 

4. /.. 

 
های سخت رویی ، بعد  دهد، از بین مؤلفهنشان می 3و  2های جدولدر  شده ارائهچنانکه نتایج 

درصد و  چالش با توان تبیین واریانس انحصاری  7تعهد در گام اول با توان تبیین واریانس 
دوم و کنترل نیز با توان تبیین واریانس انحصاری افزوده معنادار  در گامدرصد  2افزوده معنادار 

اساس، سؤال پژوهش  براینشغلی هستند. نمره استرس  بینی پیشدرصد در گام سوم، قادر به 1
، در  3/0که در گام اول، تعهد با ضریب بتای استاندارد  شود میحاضر به این شکل پاسخ داده 

و در گام سوم نیز تعهد  14/0و  -2/0گام دوم تعهد به همراه چالش با ضرایب بتای استاندارد 
 بینی پیشقادر به  13/0و  13/0و  -2/0به همراه چالش و کنترل با ضرایب بتای استاندارد  

معادله رگرسیون  8و 7در جدول  شده ارائهنتایج  بر اساساسترس شغلی کلی هستند. 
 استرس شغلی کلی به شرح زیر است: بینی پیشدر گام سوم برای  گام به گام بینی پیش

 (= استرس شغلی3/0+)کنترل()3/0)چالش(  -(4/0)(تعهد)+ 20

 

 گیری نتیجه بحث و
که میان دو متغیر سخت رویی و استرس شغلی  دهد میضریب همبستگی پیرسون نشان  نتایج

رابطه معناداری وجود دارد. در نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که استرس شغلی را با 
 بینی نمود .توان پیش توجه به سخت رویی می
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 های مؤلفهشدن نسبی هر یك از توان گفت که برای روشن می آمده دست بهدر تبیین این نتایج 
 چندمنظورهاز تعهد، کنترل و چالش، از مدل تحلیل رگرسیون  اند عبارتسخت رویی که 

پژوهشگر و بسیاری از مطالعات  های بینی پیشهای پژوهشی حاضر با استفاده شده است. یافته
 ای سندرسونهای های این فرضیه با یافتهنتایج یافته ازجملههمسویی دارند.   شده انجام

 کج بافو  یدهقان، ( 1393و مطلق ) یروح اله (، 2002) زوپرفسونیو ،(1994)(، زئیر1392)
 .استهمسو  (، 1395) و همکاران یرین یوثوقو ( 1392)

چنین استنباط کرد که ویژگی سرسختی نگرش درونی خاصی را  توان میها با  توجه به یافته 
. صفت دهد میقرار  تأثیرافراد با مسائل مختلف زندگی را تحت  که شیوه رویارویی کند میایجاد 
امکانی  برای  برحسبتا حتی  حوادث ناخوشایند را  سازد می، فرد سرسخت را قادر جویی مبارزه

باعث پیشگیری شده و یا  ها جنبهیادگیری و نه تهدیدی برای ایمنی در نظر بگیرد و تمامی این 
دکتر محمد حاتمی ، خواهد شد ) فشارزامنفی حوادث  پیامدهایموجب کوتاه شدن مدت 

 (.23: 1396 مهناز فدایی
،  بینی خوش،  نفس عزتدیگری چون  های ویژگیکه در پژوهش حاضر مطرح شد.  طور همان

مواردی هستند که افراد را در مقابل   ازجملهخودکارآمدی و عواملی چون حمایت اجتماعی 
پژوهشگران یا دانشجویان  شود میبه همین منظور توصیه  .کند میاثرات منفی استرس مقاوم 

با سخت رویی به دنبال مفاهیم دیگری که  یادشدهعالوه بر بررسی رابطه مفاهیم  مند عالقه
 .ممکن است با سخت رویی همپوشی دارند فعالیت پژوهشی انجام دهند

 

 

 منابع
 استرس در روانشناسی سالمت: مطالعه (، 1397) حامد کاشانکی، نقاش تهرانی دکتر سعید پور

 ، سال هفتم شماره نهم.مجله علمی ترویجی رویش روانشناسی، مروری

 اثربخشی آموزشیی مبتنیی بیر میدیریت اسیترس بیا  (،1397) محسن گل پرور  ،اصغر آقایی
 مبتالبیهاسیالمی بیر اسیترس، اضیطراب و افسیردگی زنیان  -محتوای معنویت درمانی ایرانی

 .27، شماره 7، دوره  مجله علمی پژوهشی علوم تربیتی روانشناسی، فیبرومیالژیا

  شناسیی دالییل اسیترس شیغلی  آسیب(، 1393) احیدی مطلیق؛ احسیان اللهی روحاحمدعلی
 .14، شماره 4، دوره فصلنامه مطالعات منابع انسانی .کارکنان مراقبت پرواز

   ،مقابله با اسیترس در دانشیجویان های سبكرابطه سخت رویی با  ،(1392) کج بافدهقانی ،
 .3، شماره8دوره ، و تندرستیفصلنامه دانش 

http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://frooyesh.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
http://frooyesh.ir/article-1-1053-fa.pdf
http://frooyesh.ir/article-1-1053-fa.pdf
http://frooyesh.ir/article-1-1053-fa.pdf
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=17126&_au=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=12905&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%DA%AF%D9%84+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://www.jhrs.ir/article_65732.html
http://www.jhrs.ir/article_65732.html
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  مجلیه غلبیه بیر آن در پیرواز،  هیای راه( ، استرس و 1386، ریاحی سیمین )اهلل حبیبیعقوبی
 ، سال دهم شماره دوم.سینا ابنعلمی 

  ،استرس شغلی  تأثیر(، بررسی 1395،حسینی حمید )احمدعلی روح الهیوثوقی نیری عبداهلل
، دوره سیالمت کیار اییرانسیالنامه بر سالمت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز، 

 .1شماره  13
 ( مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطیه ایین متغیرهیا در مییان 1386قمری محمد ،)

 .21، شماره 6، جلد های مشاورهها و پژوهشتازهدانشگاه آزاد،  علمی هیئتاعضای 
 ترجمیه دکتیر فرهیاد جمهیری و دکتیر   ،روانشناسی سالمت کاترین(، 1392) ی سندرسونا

 .فرحناز مسچی
 ترجمه دکتر محسن دهقانی  ،کنترل فشار روانی جرالد (،1394) اس گرینبرگ. 
 مقابلیه بیا آن هیای راهفشارروانی ، اضطراب و (، 1387) تروورجی . پاول سیمون جی ، انرایت، 

 .ترجمه عباس بخشی پور
 روانی بر اساس شناسی آسیب (،1396) دکتر محمد حاتمی ، مهناز فدایی  DSM 5،  انتشارات

   آکادمی.
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