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  چكيده

استرس  نوعي فرسودگي جسمي و يا روان شناختي است كه  :مقدمه
هم   استرس باعث به. آيد بر اثر مشكالت واقعي و يا خيالي بوجود مي

پيامدهاي . خوردن تعادل رواشناختي شده و پيامدهاي مختلفي دارد
استرس شغلي منجر به نارضايتي شغلي و رها كردن حرفه و تخصص 

اين تحقيق درصدد يافتن ميزان رضايت از شغل و رابطه آن با  .است
  .گروهي از كاركنان سپاه استهاي شغلي در  استرس
مقطعي است و جامعه  -اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي :روش

مورد مطالعه در اين تحقيق كليه كاركنان يكي از واحدهاي سپاه 
نفر از  146نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از . باشند مي

انتخاب  گيري تصادفي كاركنان واحد مورد مطالعه كه به روش نمونه
ابزار تحقيق پرسشنامه سنجش استرس كاركنان، پرسشنامه . شدند

 .سنجش تنيدگي شغلي اسپيو و پرسشنامه رضايت شغلي كاركنان بود
نتايج تحليل واريانس بين استرس كار و خانواده و تنيدگي كلي   :نتايج

باشد،  نشان داد بين اين دو رابطه وجود دارد و اين ارتباط معني دار مي
چنين رضايت از كار و تنيدگي ارتباط معني داري نداشتند، بين هم

استرس خانواده و تنيدگي كلي تحليل واريانس انجام و در نتيجه 
مشخص شد كه ارتباط بين اين دو معني دار بوده است، همچنين 
ارتباط بين تنيدگي كلي، استرس ناشي از كار و رضايت از مسؤول معني 

  .دار بوده است
بطور كلي در بررسي نتايج بين عوامل مختلف مشاهده  :يگير نتيجه

شود كه بين استرس با  رضايت از كار،رضايت از مسئول و رضايت  مي
اين نتايج در . از حقوق و مزايا  ارتباط معني دار وجود داشته است

  .مطالعات ديگر نيز مورد تائيد قرار گرفته است
 

تمندي، سالمت رضاي استرس، استرس شغلي، :ي كليديها واژه
  .روان، كاركنان نظامي
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Abstract 
Introduction: Stress is a psychological and 
physical burnout that produce objective  or 
subjective problem for people. This 
investigation designed to study the relation 
between job stress and job satisfaction in Sepah 
personnel.  
Methods: The method of the study was 
descriptive and cross sectional. One hundred 
and forty six personnel were selected randomly 
from Sepah in Iran. The “JDI” (Job Descriptive 
Index) and “Osipow’s job stress questionnaire” 
were given to participants and asked them to 
complete them. The data collected was analyzed 
by descriptive statistics and correlation 
coefficient of two variables. 
Results: The results demonstrate there is a 
significant relation between job stress and job 
satisfaction, boss satisfaction, and salary  
satisfaction. And also there is a significant 
relation between job satisfaction and total stress. 
Conclusion: By evaluating the results of 
different factors, we conclude that there is a 
significant relationship between stress and job 
satisfaction, being satisfied with one’s superior 
at work and with income. These results are also 
in line with other studies.  
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  مقدمه 
استرس از كلمه التين استرينگر مشتق شده است كه به 

در . معناي در آغوش گرفتن، فشردن و باز فشردن است،
علم پزشكي امروز معادالت و برداشتهاي مختلفي از آن 

نسبت به محركها، هيجان » اجبار«و » اضطرار« شود مي
گردد، اضطرار و  نسبت به واكنشهاي رواني كه ايجاد مي

نسبت به تغييرات فيزيولوژيك ناشي از آن از اين اجبار 
  .]1[ برداشتها هستند

به طور كلي مراد از استرس نيرويي است كه در موقع اعمال 
بر يك نظام موجب برخي تغييرات قابل توجه در آن 

اين اصطالح به نيروهاي فيزيكي، روانشناختي، . گردد مي
استرس  در اين صورت. شود اجتماعي و فشارها اطالق مي

. به اين مفهوم يك علت است و مقدمه بعضي معلولها است
از سوي ديگر، استرس نوعي حالت تنش روانشناختي است 

آيد  كه بوسيله انواع نيروها يا فشارهاي فوق الذكر بوجود مي
  و از اين رو استرس در مفهوم دوم يك معلول 

  .]5،2،1[ است
متفاوتي  فشار و استرس ممكن است در نظر مردم به شكل

نظريه پردازان نيز ديدگاههاي متفاوتي پيرامون . ادراك شود
اي ديدگاهي منفي نسبت به  عده. فشار و استرس دارند

اي ديگر فشار را به عنوان يك عامل  استرس دارند، عده
آنها را با انرژي قابل توجهي   گيرند زيرا كه مثبت در نظر مي

  .]1[ كند اده ميبه منظور مقابله با نيازهاي بيروني آم
توان روي هم جمع شدن  را مي) تنيدگي(استرس شغلي 

هاي مرتبط با شغل  زا و آنگونه وضعيت عاملهاي استرس
. دانست كه بيشتر افراد در فشارزا بودن آن اتفاق نظر دارند

به بيان ديگر استرس ناشي از شغل استرسي است كه فرد 
  .شود معين بر سر شغل معيني دستخوش آن مي

ررسي استرس شغلي در بافت روابط فرد با محيط صورت ب
هاي فردي  ويژگي. گيرد و سه عامل كانون توجه است مي

شاغل، شرايط كار و برآيند بر هم كنشي آن دو كه نقش 
اين ديدگاه با . تعيين كننده در بروز استرس شغلي دارد

  .الگوي تبادلي الزاروس سازگار است
نارضايتي شغلي عبارتند از هاي رفتاري  ترين نشانه عمده

هاي ناشي از كار و  غيبت از كار، رها كردن شغل، حادثه

توان  از ديگر پيامدهاي استرس شغلي مي. وري فقدان بهره
. به نارضايتي شغلي و رها كردن حرفه و تخصص اشاره كرد

حالت ديگر اين است كه كاركنان در انتظار رسيدن 
ن سازماني با نيروي چني. كنند بازنشستگي روز شماري مي

  .و بي مصرف دست به گريبان است  بهره انساني بي
هايي را كه در  سه دسته از نشانه) 1978( بيسر و نيومن

هاي  نشانه. اند كند نام برده شرايط استرس شغلي بروز مي
هاي رواني آن دسته از  نشانه. رواني، جسماني و رفتاري

هاي  ثر ناراحتيهاي عاطفي و شناختي هستند كه بر ا مشكل
نارضايتي از شغل يكي . كنند ناشي از استرس شغلي بروز مي

شخصي كه از  .از رايج ترين پيامدهاي استرس شغلي است
ميلي و تأخير بر سر  معموال با بي ،شغل خود نارضايتي دارد

شود و تمايلي براي آنكه كارش را به  كار خود حاضر مي
هاي روان  يگر نشانهد. بيند خوبي انجام دهد، در خود نمي

افسردگي، اضطراب، احساس : شناختي استرس عبارتند از
ها خود به عنوان  ناكامي، انزوا و بيزاري، بعضي از اين نشانه

يك مشكل مطرح هستند و تا جايي كه ممكن است موجب 
  . ]26،27،2[ شوند  مي تر شدن استرس شغلي وخيم
داد، زيرا  توان تشخيص تر مي هاي جسماني را مشكل نشانه

هاي  در حالي كه شرايط كاري با بعضي بيماريها و ناراحتي
توان فهميد  مي به دشواريجسماني معيني همراه هستند، 

ها تا چه اندازه صرفاً معلول شغل و چه  كه اين ناخوشي
  .هاي زندگي هستند اندازه نتيجه ديگر جنبه

اي  اغلب پژوهشهاي سالهاي اخير به بررسي استرس حرفه
و هدف اكثر آنها قانع كردن موسسات  دان صص يافتهتخ

هاي اين پديده بر  خصوصي و سازمانهاي دولتي درباره پيامد
هزاران پژوهشگر . است بوده بهداشت رواني و جسماني افراد

هاي مربوط به خسارات استرس را در  اند تا هزينه كوشيده
اينگونه . موسسات و همچنين در سطح جامعه تخمين بزنند

طالعات نخست مشاغل با خطر زياد را مورد بررسي قرار م
اند تا سودمندي چنين پژوهشهايي را ثابت كند و سپس  داده

. ندا ههاي ديگر معطوف كرد به تدريج توجه را به سوي حرفه
بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان بهداشت جهاني، 
ر انگلستان، فنالند، اسكاتلند و ايرلند از لحاظ مرگ و مي
. بعلت بيماريهاي قلبي در رأس كشورهاي ديگر قرار دارند
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نرخ مرگ و مير ناشي از اين بيماريها در آمريكا، ژاپن، 
اتريش و نروژ براي نخستين بار از آغاز قرن سير نزولي خود 
را آغاز كرده است و اين كاهش به طور عمده به علت 

در هاي پيشگيري از استرس است كه اخيراً  اجراي برنامه
  .قلمرو صنعت بكار برده شده است

هاي  دهند كه محيط شغلي و استرس ها نشان مي پژوهش
 ايجاد بيماري رواني در كاركنان شوندتوانند باعث  شغلي مي

بدنبال تجربه . و يا روند ايجاد بيماري رواني را تسريع نمايند
شغلي فرد، به بيماري رواني مبتال و از كار افتاده و ناتوان 

  .]27،26[دد گر مي
هاي شغلي بر  بر اساس مطالعات ديگري تاثير استرس

سالمت روان و جسم كاركنان مورد تأكيد قرار گرفته است، 
بر اساس اين مطالعات مشخص شده است كه محيط شغلي 

هاي شغلي اثرات منفي بر سالمت جسم و روان  و استرس
ساله و مطالعه  18بر پايه تجارب ) 1984(بروزسكي . دارد

هاي شغلي را اضطراب،  بيمار، اثر استرس 2000بيش از 
خوابي، تحريك پذيري، خستگي و ناتواني در  ترس، بي 

تمركز و بيماريهاي جسماني مانند اختالالت قلبي، عروقي و 
و ) 1995(گرين لوند و همكاران  .داند اي مي معدي، روده

هاي شغلي و  رابطه بين استرس) 1996(تئوريل و كاراسك 
شنكر و فاموياوا . عروقي را تأكيد كردند- الالت قلبياخت

اند كه سطح پايين بهداشت روان با  گزارش كرده) 1991(
ميزان باالي استرس شغلي و ميزان اندك حمايت اجتماعي 

  .]4[رابطه داشت 
زاي ديگري است كه به  نارسايي كيفي كار، عامل تنيدگي

 .ه استكارهاي تكراري، بدون جاذبه و يكنواخت وابست
عالقگي به كار نيز اغلب به كاهش  حوصلگي و يا بي بي

ظرفيت واكنش كارگران و كارمندان در موقعيتهاي 
  .شود بيني نشده منجر مي اضطراري و پيش

در حاليكه تنيدگي كارمندان اداري و مشاغل آزاد غالباً مورد 
بررسي قرار گرفته، درباره تنيدگي كارگران صنايع در معرض 

كارگران . اند ، پژوهشهاي اندكي انجام شدهخطر باال
محيط كار اين . سكوهاي نفتي، نمونه بارزي از گروه اخيرند

دسته از كارگران خطرناك و باعث انزواي اجتماعي و در 
 34000تقريباً . نتيجه عامل آسيب پذيري روانشناختي است

گرچه . نفر در سكوهاي نفتي درياي شمال مشغول بكارند
يوه زندگي هنوز مورد بررسي قرار نگرفته اما نتايج اين ش

 يسوانح و در ماندگي رواني چنين كارگراني دل مشغول
  .مديران را برانگيخته است

نفر از كارگران سكوهاي نفتي صورت  742تحقيقي روي 
منتشر شده » اي مجله پزشكي حرفه«گرفت كه نتايج آن در 

 61داشته و  سال قرار 50تا  20ها در طبقه سني  نمونه. است
سال در سكوهاي  5درصد آنان بيشتر از  26درصد متاهل و 
گروهي از كارگران يك هفته مشغول . اند هنفتي سابقه داشت

 به طورو گروه ديگر ندبه كار و يك هفته در مرخصي بود
ساعات كار  وروز 14متناوب مدت كار و مرخصي شان حدود 

درصدشان دچار  24از اين گروه . بودساعت  12روزانه آنان 
 Aدر اين گروه رفتار ريخت  .سوانح ناشي از كار شده بودند

كه با شتابزدگي، بي حوصلگي، روحيه رقابت، سخن گفتن 
انفجاري، فزون تنشي و ميل مفرط به موفقيت مشخص 

نتايج نشان داد كه كارگراني كه از  وشد، مشاهده شد، مي
در معرض حمايت محيط خانوادگي برخوردار نيستند، بيشتر 

يكي از عوامل آسيب  Aخطر قرار دارند وجود رفتار ريخت
  .]5[پذيري كارگران بوده است 

در  1980تا  1975پژوهشهاي مختلفي كه بين سالهاي 
آمريكا توسط انجمن دندانپزشكان صورت گرفته نشان داده 
است كه بيماريهاي قلبي بخصوص عروقي، تنفسي و 

. ندانپزشكان بوده استخودكشي از علل اصلي مرگ و مير د
در بين منابع مختلف تنيدگي بايد بر انتقادهاي دائمي كه 

، ]6[اين متخصصان با آنها مواجه هستند تأكيد شود 
كه به دندانپزشك به عنوان شخصي   بخصوص هنگامي

همچنين . شود كه عامل ايجاد درد و رنج است نگريسته مي
رفت پژوهش ديگري كه به دنبال اين پژوهش صورت گ
هايي  نشان داد كه برقراري رابطه با بيماران دشوار و تنش

شوند از جمله عوامل  كه به دليل افراط، در كار ايجاد مي
ايجاد تنيدگي در اين حرفه هستند و آن گروه از 
دندانپزشكاني در معرض خطر باال دارند كه داراي ريخت 

 حاصل اين پژوهش. باشند اضطرابي و ناپايداري هيجاني مي
) 1984فريدمن و اولمر، (بر خالف نتايج تحقيقات پيشين 

شخصيتهايي كه در ( Aهاي رفتاري ريخت  وجود خصيصه
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را در دندانپزشكان تاييد ) معرض بيماريهاي عروقي هستند
نكرده و مويد اين نكته است كه اين گروه از پزشكان داراي 

هاي  افزون بر اين، وهله. ناپايداري هيجاني و اضطرابند
كاهش درآمد به عنوان يك عامل تنيدگي پر اهميت در نظر 

  .]5[گرفته شده است 
بر اساس نتايج بدست آمده در تحقيق ديگري كر روي 

درصد  62/8كاركنان نظامي انجام گرفت مشخص شد كه 
افراد در بعد تنيدگي ناشي از مسئوليت داراي تنيدگي در حد 

محيط فيزيكي اند و در عامل تنيدگي ناشي از  زياد بوده
درصد آنان  28درصد افراد داراي تنيدگي متوسط و  22/6

در مطالعه ديگري كه . ]18[اند  داراي تنيدگي زياد بوده
در . توسط محقق مذكور انجام شد نتايج مشابهي بدست آمد

اين تحقيق نيز ميزان تنيدگي ناشي مسئوليت از در حد 
دوده نقش درصد افراد و تنيدگي ناشي از مح 56متوسط در 

هر چند در اين زمينه . درصد بوده است 88/4در حد متوسط 
رسد كه تنيدگي ناشي از محدوده نقش در پرسنل  به نظر مي

  . ]18[ سپاه واحد مذكور بيشتر بوده است
در تحقيق ديگري در زمينه عوامل استرس زا در گروهي از 
كاركنان نظامي مستقر در منطقه خليج فارس انجام گرفت 

، عوامل  زا ج نشان داد كه در بين عوامل مختلف استرسنتاي
مربوط به منطقه محل سكونت و خدمت مانند گرما و شرايط 

  .  ]16[ اند جغرافيايي باالترين ميزان استرس زايي را داشته
بطور كلي بنظر مي رسد مشاغل نظامي از جمله مشاغلي 

اله و اين مس هستند هستند كه معموال با استرس زياد همراه
. سبب استرس دائمي در افراد شاغل در اين گروه  مي شود

با توجه به مطالب باال اين تحقيق به دنبال شناخت رابطه 
بين ميزان فشارهاي شغلي با رضايت شغلي كارمندان شاغل 

هدف از اين بررسي تعيين . باشد در گروه مورد مطالعه مي
ي در هاي شغلي كاركنان و رضايت شغل ارتباط بين استرس
  .بين آنان بوده است

  
  روش 

اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است و جامعه مورد 
مطالعه آن كليه كاركنان شاغل در يكي از مراكز سپاه 

نفر از  146نمونه مورد مطالعه تحقيق عبارتند از . باشند مي

گيري تصادفي   كاركنان سپاه مورد مطالعه كه به روش نمونه
حجم نمونه با استفاده از  .ي قرار گرفتندانتخاب و مورد بررس

به منظور . ]8[ بدست آمد) 1976(مقاله كرسي و مورگان 
انتخاب نمونه ليست كاركنان مورد نظر تهيه و بر اساس 

هاي مورد مطالعه  از بين  جدول اعداد تصادفي نمونه
به منظور . كاركنان واحد مورد مطالعه انتخاب گرديدند

هاي آمار توصيفي  تحقيق از روش تجزيه و تحليل نتايج
و ) فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، همبستگي(

 .استفاده شده است) tتحليل واريانس، آزمون (استنباطي 

  ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق
به منظور جمع آوري اطالعات در تحقيق حاضر از سه 

  .پرسشنامه استفاده شده است
به منظور ) حقق ساختهم(پرسشنامه سنجش استرس 

  .سنجش استرس كاركنان
  .پرسشنامه سنجش تنيدگي شغلي اسپيو -1
پرسشنامه رضايت شغلي به منظور سنجش ميزان  -2

  رضايت شغلي افراد
  )محقق ساخته(پرسشنامه تعيين عوامل استرس زا 

به منظور تعيين نمره استرس و عوامل استرس زا از 
به منظور محاسبه  .پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

ي محقق ساخته از دو روش روايي محتوا و  روايي پرسشنامه
نفري  50پرسشنامه در سطح يك نمونه . سازه استفاده شد

كه به طور تصادفي از بين جامعه آماري انتخاب شدند اجرا 
شد و پس از تحليل عوامل و بدست آوردن همبستگي 

اعتبار آن باشد،  تواند بر آورد كننده دروني پرسشنامه كه مي
به عنوان پرسشنامه محقق ساخته براي ارزيابي و تعيين 

اين . زاي شغلي مورد استفاده قرار گرفت عوامل استرس
هاي مربوط  و استرس است سؤال بوده 40پرسشنامه داراي 

به كار، خانواده و همچنين مشكالت پرسنل را بررسي 
 0- 4و از اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت . نمايد مي

اين روش افراد مورد  سبر اسا. نمره گذاري شده است
درجه بدون استرس، استرس  5بررسي از نظر استرس به 

  .بندي شدند زياد و استرس شديد طبقه كم، متوسط،
همبستگي بين عوامل تنيدگي زا و تنيدگي  ،طبق نتايج

بوده كه اين نكته مبين روايي % 88ناشي از محيط كار برابر 
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همچنين در مطالعه . امه مورد استفاده بوده استپرسشن
حاضر نيز به منظور سنجش هماهنگي دروني تست از 
ضريب آلفاي كرانباخ استفاده شده است كه نتايج آن و بقيه 
تستها در جدول يك آمده است كه دال بر اين نكته است 
كه ابزار مورد استفاده داراي اعتبار دروني قابل قبولي 

  .باشد مي
  

  هاي تحقيق محاسبه همبستگي دروني پرسشنامه .1ل جدو
  

 ميزان همبستگي پرسشنامه ها
  زا پرسشنامه عوامل تنيدگي

  پرسشنامه تنيدگي ناشي از نقش
 پرسشنامه رضايت شغلي

84/0  
85/0  
92/0 

  
براي سنجش . پرسشنامه تنيدگي ناشي از نقش

هاي  ميزان استرس شغلي از بخش نخست پرسشنامه نقش
 -1بعد،  6پرسشنامه ياد شده در . پو استفاده شدشغلي اسي

دوگانگي  -3بي كفايتي نقش،  -2بعد بار كاري نقش، 
محيط فيزيكي  - 6ومسئوليت،  - 5محدوده نقش،  -4نقش، 

بعد بار كاري نقش وضعيت شخص را نسبت به . باشد مي
تناسب  .دهد تقاضاهاي محيط كار مورد بررسي قرار مي

و ويژگيهاي آموزشي و تجربي ميزان مهارت، تحصيالت 
فرد با نيازهاي محيط كاردر بعد بي كفايتي نقش مورد 

در بعد دوگانگي نقش آگاهي فرد از  .گيرد بررسي قرار مي
  هاي محيط كار و معيارهاي ارزشيابي ها، چشم داشت اولويت

بعد محدوده نقش تقاضاهايي را كه فرد از نظر وجدان  در ،
رود، در بعد  محيط كار انتظار مي كاري و نقشي كه از او در

مسئوليت، احساس مسئوليت فرد از نظر كارايي و رفاه 
ديگران در محيط كار بررسي و در بعد محيط فيزيكي 
شرايط نامساعد محيط فيزيكي كار فرد مورد سنجش قرار 

كا به عنوان يك امروزه اين پرسشنامه در آمري. گيرد مي
گيري استرس شغلي بكار گرفته  آزمون معتبر براي اندازه

معرفي شده و تا  1981اين پرسشنامه در سال . شود مي
  .]9[ كنون چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است

به منظور  .پرسشنامه سنجش رضايت شغلي
اي ساخته شده است كه از  سنجش رضايت شغلي پرسشنامه

كيل شده است، هدف از اين ابزار تهيه قسمت تش 5
فهرستي از پنج جنبه مختلف شغل است كه رضايت شغلي 
افراد را در ابعاد، سرپرست، همكار، ارتقاء و پرداخت مورد 

در اين مقياس نيز افراد به پنج طبقه . دهد مطالعه قرار مي
بدون رضايت، رضايت كم، رضايت متوسط، رضايت زياد، 

اين پرسشنامه در . اند بقه بندي شدهرضايت خيلي زياد ط
  .مطالعات مختلفي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است

  
  :نتايج

بر اساس نتايج ميانگين نمونه مورد مطالعه مورد مطالعه 
-40درصد  43سال،  31-35درصد  5/19سال،  30كمتر از 

  اند، سال سن داشته 40درصد باالتر از  26و  36
درصد را زنان  13ونه را مردان و درصد نم 85همچنين

سال،  5درصد كمتر از  10سابقه كاري  .تشكيل داده بودند
 46سال و  11-15درصد بين  17سال،  5-10درصد  20

  .سال سابقه بود 16- 20درصد بين 
  

توزيع، ميانگين و انحراف معيار نمونه مورد  . 2جدول 
  بررسي در عوامل مختلف استرس

  
ف انحرا  ميانگين  استرس

  معيار
  31/6  25/29  نقش يبار كار

  65/5  96/28  بي كفايتي نقش
  75/4  54/35  دوگانگي نقش
  18/5  81/31  محدوده نقش
  76/6  93/37  محيط فيزيكي
  93/7  93/20  مسووليت
  37/4  97/23  خانواده
  34/13  87/94  كار

  57/15  81/118  كار و خانواده
 

محيط نشان داده شده است  2همانطور كه در جدول 
باالترين ميانگين و تنيدگي  ،فيزيكي كار و دوگانگي نقش

  .اند ناشي از مسئوليت پايينترين ميانگين را  داشته
 86از نظر وضعيت رضايت شغلي براساس نتايج حاصله 
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درصد افراد در بعد رضايت از نوع كار داراي رضايت در حد 
  اند، در  درصد رضايت زيادي داشته 4/13و   متوسط بوده

درصد داراي رضايت كم،  6/11عامل رضايت از مسؤول 
  .)3جدول (اند  درصد داراي رضايت متوسط بوده 8/84
  

  توزيع نمونه مورد بررسي در عوامل رضايت از شغل . 3جدول 
  

  رضايت زياد  رضايت متوسط رضايت كم رضايت
  4/13%  86% 0% رضايت از كار

 4/2% 8/84% 6/11% رضايت از مسئول
 2/1% 4/88% 8/9% از همكارانرضايت

 1/20% 6/16% 1/17% رضايت از ارتقاء
 4/13% 2/72% 8/12% رضايت از حقوق و مزايا

 8/1% 3/71% 2/12% رضايت شغلي
  

  تحليل واريانس بين استرس با عوامل تشكيل دهنده رضايت شغلي  . 4جدول 
  

  df M F Sig مجموع مجذورات عوامل
  008/0  223  265/84 156و2 530/168  رضايت از نوع كار 

  0001/0  257/60  718/172 158و2   056/20815  رضايت از مسئول
  019/0  072/4  456/83 159و2 622/679 رضايت از حقوق و مزايا

  
درصد نمونـه مـورد    1/17در عامل رضايت از وضعيت ارتقاء 

درصد داراي رضـايت   6/61،  مطالعه داراي رضايت كم بوده
درصد رضايتمندي زيـادي از   1/20اند و  وسط بودهدر حد مت

در عامل رضايت از حقـوق و مزايـا   . اند وضعيت ارتقاء داشته
درصد داراي رضـايت   2/72درصد داراي رضايت كم،  4/13

ــط و  ــد متوس ــاد   4/13در ح ــايتمندي زي ــد داراي رض درص
درصد  3/12به طور كلي در عامل رضايتمندي كلي . اند بوده

درصد داراي رضايتمندي متوسط و  3/71كم، داراي رضايت 
  .)3جدول (اند  درصد داراي رضايتمندي زياد بوده 6/14

گروه مورد مطالعه از نظر ميزان استرس و رضايت شغلي بـا  
دو گروه ديگر كه داراي شغل مشابهي بودند مقايسه و مورد 

تحليل واريانس نشان داد بين گروهها از . تحليل قرار گرفتند
 ، رضـــايت از ســـئول)>P /008(يت از كـــارنظـــر رضـــا

)0001/0P< (و رضايت از حقوق و مزايا )019/P< (  تفـاوت
دار وجـود دارد و همچنـين آزمـون شـفه تفـاوت بـين        معني
به عبارت ديگـر بـين   .  هاي مورد نظر را مشخص نمود گروه
ها از نظر ميزان استرس و رضايت از نوع كار، رضـايت   گروه

حقوق و مزايا در واحدهاي مورد نظـر  از مسئول و رضايت از 

تفاوت واقعي وجود دارد كه نمي توان آن را ناشي از شـانس  
  ).4جدول (دانست 

  
  بحث 

رسـد كـه مسـئوليت ناشـي از امنيـت و       بطور كلي بنظر مي
تواند حساسيت زيـادي بـراي افـراد داشـته      حفاظت خود مي

يل باشد و اين حساسيت  به دليل احتمال وقوع حوادثي از قب
هاي فردي و جمعي در هر لحظه افراد را  درگيري و خشونت

  .دهد در معرض تنيدگي و استرس قرار مي
ــابع حرفــه) 1985(در تحقيــق كــوپر و اســلن  اي و  روي من

خانوادگي مشخص شد كـه خلبانـان داراي اسـترس بـاال از     
ــق    ــا در تحقي ــد و ي ــري برخوردارن ــانوادگي كمت ــت خ حماي

انان مشخص شـد كـه خلبانـاني    روي خلب) 1986(هارد  راين
شوند كه به جـاي بيـان مشـكالت و     بيشتر دچار سانحه مي

شوند و در زندگي  سرخوردگي از خود به آساني وارد عمل مي
شخصـــي و اجتمـــاعي و خـــانوادگي خـــود اشـــتباهات و  

  .]13[ هاي بيشتري دارند شكست
در مقايسه نتايج حاضر در خصوص اسـترس كـار و خـانواده    
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ود كه اكثر تحقيقات به نتايج مشـابهي دسـت   ش مشاهده مي
اند، از جمله در تحقيـق روي عوامـل موجـد فشـارهاي      يافته

سازي اراك مالحظـه شـد    عصبي در مديران كارخانه ماشين
كه همبستگي ميان عوامل سـازماني بـا فشـارهاي مـديران     

بوده و اين همبستگي بين عوامل محيطي و فشارهاي % 86
و يـا در تحقيـق در   ) 1372فيعـي،  ر(بوده است % 61عصبي 

فشــارهاي عصــبي و روانــي ناشــي از محــيط كــار بــر روي 
عملكرد نيـروي انسـاني سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي      

محـيط كـار را بـه    %) 78(كشور مشاهده شد كه بيشتر افراد 
  .]14[ اند زا ذكر كرده عنوان محيط فشار

) 1969( نها كه توسط اتكي اين نتايج در تحقيق روي خلبان
در اين تحقيق اتكين . مورد تاييد قرار گرفت ،انجام شد

خلبانها را دچار استرس بودند، % 71كه  كرد مشاهده مي
در مطالعه استرس شغلي خلبانان  ) 1990(بعالوه فارل 
كه بعضي از آنان مشكالتي مانند تعارض  كرد مشاهده مي

يگاه در نقش، عدم ترفيع و ارتقاء شغلي و پائين بودن جا
شغلي داشتند و اين گروه در مقايسه ساير گروههاي تنيدگي 
بيشتري داشتند و يا نتيجه تحقيق كوپر و ديويدسون و 

ن مطلب است كه يد ايرابينسون روي افراد پليس مو
 افسردگي موقت افسران پليس ناشي از كار مفرط آنان است

در خصوص استرس و ) 2008( و جونيور و بارترام ]5[
 غلي در پرستاران بين اين دو رابطه معني دار يافتندرضايت ش

]27[.  
بطور كلي در بررسي نتايج هميشگي بين عوامل مختلف 

خانواده و (شود كه همبستگي بين استرس كل  مشاهده مي
با استرس كلي و رضايت شغلي معني دار و در حد ) كار

  .باالست
ورها نتايج فوق در تحقيقات مختلفي كه در ايران و ساير كش

به عنوان مثال در  ؛انجام شد، مورد تاييد  قرار گرفته است
در تحقيق روي  ]15[تحقيق مديران بخش صنعت كشور 

، در تحقيق روي ]16[اهللا  مديران دانشگاه علوم پزشكي بقيه
، در تحقيق روي ]17[سازي اراك  كاركنان كارخانه ماشين

كرد فشارهاي عصبي و رواني ناشي از محيط كار روي عمل
 ]14[نيروي انساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

بعالوه تحقيقات در مورد  ؛مورد تاييد  قرار گرفته است

، در )1994(زا در خانواده،  عملكرد سربازان در شرايط استرس
) 1986(هارد روي خلبانان در معرض سانحه  تحقيق راين 

ترس و در باره اثر متقابل اس) 1973(در تحقيق بوگار 
خستگي و افسردگي و در تحقيق و پيرامون ارتباط بين 

به نوعي نتيجه فوق را ) 1996(استرس و رضايت شغلي
هاي  زا بودن محيط كار و خانواده در محيط مبني بر استرس

  .]13[ اند نظامي و غير نظامي مورد تاييد  قرار داده
به طور كلي در بين عوامل مربوط به رضايت كمترين ميزان 

 1/17ضايتمندي مربوط به رضايت از ارتقاء بوده است كه ر
ترفيع، ارزشيابي، ( درصد رضايت كمي از وضعيت ارتقاء

اند و به طور مشابهي در عامل رضايت  داشته...)  درجات و 
درصد پرسنل نيز در مقايسه با  8/13از حقوق و مزايا كه 

در اين  و اند، ساير عوامل رضايتمندي كمتري داشته
ص نيز بين وضعيت رضايتمندي از واحد مربوطه با خصو

در تحقيق  .بعضي از واحدهاي همسنخ مشابهت وجود دارد
الذكر نيز افراد در عامل رضايت از ارتقاء و حقوق و مزايا  فوق

  ]18[اند  تري داشته در مقايسه با ساير عوامل نمره پايين
هاي شغلي و  در مطالعات مختلف همبستگي بين استرس

از جمله در تحقيقي در . ت شغلي محاسبه شده استرضاي
يت شغلي رابطه شغلي و رضا يمورد رابطه بين استرسها

در تحقيق حاضر نيز همبستگي . ]19[ داري بدست آمد معني
دار  بين استرس  و رضايت  از كار و رضايت از مسئول معني

يعني بين استرس و فشار رواني با سطح رضايت . بوده است
رضايت از مسئول و همچنين رضايت از حقوق و از كار و 

مزايا  ارتباط معني دار بدست آمده است و اين ارتباط در 
به اين ترتيب . باشد دار مي درصد اطمينان  معني 95سطح 

شود كه بخشي از علت فقدان و يا كاهش سطح  مالحظه مي
رضايتمندي شغلي در كار در گروه مورد مطالعه به نوعي 

اين  البته . ها و فشارهاي رواني است د استرسمربوط به وجو
نتيجه در تحقيقات ديگر نيز مورد تاييد  قرار گرفته است 
بعنوان مثال در تحقيق همبستگي بين ميزان استرس و 

هاي كاركنان  رضايت از شغل  نتايج تحقيق روي استرس
يك واحد امنيتي نشان داد كه بين استرس و رضايت از 

ول، رضايت از محيط فيزيكي محل شغل، رضايت از مسئ
 آنمعني اين مطلب . داري وجود داشته است كار ارتباط معني
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و رضايت شغلي با هم ) استرس كلي(است كه اين عامل 
يابد و  و با افزايش يكي ديگري افزايش مي هستند همبسته

در مطالعات  ]18[يابد  با كاهش يكي ديگري كاهش مي
هاي كار روي رضايت  سديگر نيز اثرات شرايط و استر

بر اين اساس  وشغلي كاركنان مورد تاييد قرار گرفته است،
هاي شغلي  مشخص شده است كه محيط شغلي و استرس

اثرات منفي بر رضايتمندي و همچنين سالمت جسم و روان 
ساله خودروي  18بر پايه تجارب ) 1984(روزسكي . دارد

ا اضطراب، هاي شغلي ر اثر استرس،نفر از بيماران  2000
ناتواني در تمركز و   پذيري، خوابي تحريك ترس، بي

بيماريهاي جسمي مانند اختالالت قلبي و عروقي و 
بعالوه تئوريل و . ]19[ داند اي مي روده-اي معده

هاي شغلي و  نيز رابطه بين استرس) 1966(كاراسك
 ]21[ محققان ديگري .]20[ اختالالت را تاييد نمودند

درصد  كاربران يك مؤسسه داراي  33 گزارش نمودند كه
مشكالت رواني از جمله اضطراب، اختاللهاي خواب و 

 با به طور كلي سطح پايين بهداشت رواني. اند افسردگي بوده
ميزان باالي استرس شغلي و ميزان اندك حمايت اجتماعي 

همچنين گزارشها حاكي است كه   .]22[ارتباط دارد 
بويژه، ( خانوادگيو، حقوقي كارگراني كه مشكالت اقتصادي

بيشتر از سايرين دچار غيبت از  ، داشتند )مشكل در ازدواج
محل كار، كاهش كارآيي، اختالل در شغل، از كار افتادگي و 

بعالوه، مطالعات نشان داده است . آمدهاي شغلي شدند پيش
كه وجود استرس باعث روي آوردن به سوء مصرف مواد 

  .  ]23- 25[گردد  مي
و رضايت شغلي در ابعاد   همبستگي بين استرسوجود 

مختلف در كشور نيز در مطالعات متعددي مورد تاييد  قرار 
رابطه بين  ]19[از جمله ملكوتي و همكاران . گرفته است

دار ذكر كرده  هاي شغلي و اختاللهاي رواني را معني استرس
هاي  همچنين عطار رابطه بين سالمت رواني و استرس. ندا

  ).26عطار، (ا تاييد  كرده است شغلي ر
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