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چکيده
هدف از حتقیق ،تعیین ارتباط بین اسرتس شغلی و
رضایت شغلی روزنامهنگاران ورزشی میباشد .روش
حتقیق مهبستگی ،نوع حتقیق کاربردی ،روش اجرا به
صورت پیمایشی و روش گردآوری دادهها میدانی است.
جامعه آماری شامل روزنامهنگاران و خربنگاران
نفر که به روش
ورزشی ایران ،حجم منونه آماری 1
غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد .از آمار توصیفی
مهچون میانگین ،احنراف معیار ،فراوانی % ،فراوانی
و از آمار استنباطی مهچون آزمونهای مهبستگی
پیرسون ( ،)rحتلیل واریانس ( )Fو آزمون ( )tبرای
جتزیه و حتلیل دادهها استفاده شد .گروه مورد
مطالعه از نظر میزان اسرتس و رضایت شغلی با دو
گروه دیگر که دارای شغل مشاهبی بودند مقایسه و
مورد حتلیل ررار گرفتند .حتلیل واریانس نشان داد
بین گروهها از نظر رضایت از کار (،)P<1/118
رضایت از مسئول (  )P<1/11و رضایت از حقوق و
مزایا ( )P<1/1 1تفاوت معنادار وجود دارد و
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مهچنین آزمون شفه تفاوت بین گروههای مورد نظر را
مشخص منود .بطور کلی به نظر میرسد که مسئولیت
کاری روزنامهنگاران و خربنگاران ورزشی با توجه
به حساسیت شغل آهنا باال باشد به دلیل اینکه
ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در
انعکاس اخبار و اطالعات باید حق انصاف را رعایت
کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده
و مهچنین اصول اخالری عینیت و استقالل را نادیده
نگیرند .مهین امر روزنامهنگاران را در معرض
تنیدگی و اسرتس ررار می دهد.
واژگان کليدی :دوگانگي نقش ،رضایت شغلي ،اسرتس
شغلي ،تنیدگي.

مقدمه
اسرتس به معنای در آغوش گرفنت ،فشردن و باز فشردن
است .در علم پزشکی امروز معادالت و برداشتهای
خمتلفی از آن میشود «اضطرار» و «اجبار» نسبت به
حمرکها ،هیجان نسبت به واکنشهای روانی که ایجاد
میگردد ،اضطرار و اجبار نسبت به تغییرات
فیزیولوژیک ناشی از آن ،از این برداشتها هستند
(دویل  .) 11 ،به طور کلی مراد از اسرتس نیرویی
است که در مورع اعمال بر یک نظام موجب برخی
تغییرات رابل توجه در آن میگردد .این اصطالح به
نیروهای فیزیکی ،روانشناختی ،اجتماعی و فشارها
اطالق میشود .در این صورت اسرتس به این مفهوم یک
علت است و مقدمه بعضی معلولها است .از سوی
دیگر ،اسرتس نوعی حالت تنش روانشناختی است که به
وسیله انواع نیروها یا فشارهای فوق الذکر بوجود
میآید و از این رو اسرتس در مفهوم دوم یک معلول
است (مرزآبادی .) 86 ،فشار و اسرتس ممکن است در
نظر مردم به شکل متفاوتی ادراک شود .نظریه-
پردازان نیز دیدگاههای متفاوتی پیرامون فشار و
0. Doyle
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اسرتس دارند .عدهای دیدگاهی منفی نسبت به اسرتس
دارند ،عدهای دیگر فشار را به عنوان یک عامل
مثبت در نظر میگیرند زیرا که آهنا را با انرژی
رابل توجهی به منظور مقابله با نیازهای بیرونی
آماده میکند (دویل.) 11 ،
اسرتس شغلی (تنیدگی) را میتوان روی هم مجع شدن
عاملهای اسرتسزا و آنگونه وضعیتهای مرتبط با شغل
دانست که بیشرت افراد در فشارزا بودن آن اتفاق
نظر دارند .به بیان دیگر اسرتس ناشی از شغل
اسرتسی است که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش
آن میشود .بررسی اسرتس شغلی در بافت روابط فرد
با حمیط صورت میگیرد و سه عامل کانون توجه است،
ویژگیهای فردی شاغل ،شرایط کار و برآیند بر هم
کنشی آن دو که نقش تعیین کننده در بروز اسرتس
شغلی دارد .این دیدگاه با الگوی تبادلی الزاروس
سازگار است .عمدهترین نشانههای رفتاری نارضایتی
شغلی عبارتند از غیبت از کار ،رها کردن شغل،
حادثههای ناشی از کار و فقدان هبرهوری .از دیگر
پیامدهای اسرتس شغلی میتوان به نارضایتی شغلی و
رها کردن حرفه و ختصص اشاره کرد .حالت دیگر این
است که کارکنان در انتظار رسیدن بازنشستگی
روزمشاری میکنند .چنین سازمانی با نیروی انسانی
بیهبره و بیمصرف دست به گریبان است (مک لین،
.) 118
بیس ر و نیوم ن ( ) 178سه دسته از نشانههایی
را که در شرایط اسرتس شغلی بروز میکند ،نام برده-
اند که عبارت از نشانههای روانی ،جسمانی و
رفتاری است .نشانههای روانی آن دسته از مشکلهای
عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتیهای
ناشی از اسرتس شغلی بروز میکنند .نارضایتی از
0. Lazarous
0. Biser
. Neouman
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شغل یکی از رایجترین پیامدهای اسرتس شغلی است.
ً با بی-
شخصی که از شغل خود نارضایتی دارد ،معموال
میلی و تأخیر سر کار خود حاضر میشود و متایلی
برای آنکه کارش را به خوبی اجنام دهد ،در خود منی-
بیند .دیگر نشانههای روانشناختی اسرتس عبارتند
از :افسردگی ،اضطراب ،احساس ناکامی ،انزوا،
بیزاری؛ بعضی از این نشانهها خود به عنوان یک
مشکل مطرح هستند و تا جایی که ممکن است موجب
وخیمتر شدن اسرتس شغلی میشوند (جویز و استنتون،
.) 118
نشانههای جسمانی را مشکلتر میتوان تشخیص داد،
زیرا در حالی که شرایط کاری با بعضی بیماریها و
ناراحتیهای جسمانی معینی مهراه هستند ،به دشواری
میتوان فهمید که این ناخوشیها تا چه اندازه
ً معلول شغل و چه اندازه نتیجه دیگر جنبههای
صرفا
زندگی هستند .اغلب پژوهشهای سالهای اخیر به
بررسی اسرتس حرفهای ختصص یافتهاند و هدف اکثر آهنا
رانع کردن مؤسسات خصوصی و سازمانهای دولتی
درباره پیامدهای این پدیده بر هبداشت روانی و
جسمانی افراد بوده است .هزاران پژوهشگر کوشیده-
اند تا هزینههای مربوط به خسارات اسرتس را در
مؤسسات و مهچنین در سطح جامعه ختمین بزنند.
اینگونه مطالعات خنست مشاغل با خطر زیاد را مورد
بررسی ررار دادهاند تا سودمندی چنین پژوهشهایی
را ثابت کند و سپس به تدریج توجه را به سوی
حرفههای دیگر معطوف کردهاند .بر اساس آمار
منتشر شده توسط سازمان هبداشت جهانی ،انگلستان،
فنالند ،اسکاتلند و ایرلند از حلاظ مرگ و میر به
علت بیماریهای رلبی در رأس کشورهای دیگر ررار
دارند .نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماریها در
آمریکا ،ژاپن ،اتریش و نروژ برای خنستین بار از
آغاز ررن سیر نزولی خود را آغاز کرده است و این
کاهش به طور عمده به علت اجرای برنامههای
ً در رلمرو صنعت به
پیشگیری از اسرتس است که اخیرا
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کار برده شده است .پژوهشها نشان میدهند که حمیط
شغلی و اسرتسهای شغلی میتوانند باعث ایجاد
بیماری روانی در کارکنان شوند و یا روند ایجاد
بیماری روانی را تسریع منایند .به دنبال جتربه
شغلی فرد ،به بیماری روانی مبتال و از کار
افتاده و ناتوان میگردد (مک لین 118 ،؛ جویز و
استنتون.) 118 ،
براساس مطالعات دیگری تأثیر اسرتسهای شغلی بر
سالمت روان و جسم کارکنان مورد تأکید ررارگرفته
است ،براساس این مطالعات مشخص شده است که حمیط
شغلی و اسرتسهای شغلی اثرات منفی بر سالمت جسم و
روان دارد .بروزسک ی (  ) 18بر پایه جتارب 8
ساله و مطالعه بیش از  111بیمار ،اثر اسرتسهای
شغلی را اضطراب ،ترس ،بیخوابی ،حتریک پذیری،
خستگی و ناتوانی در مترکز و بیماریهای جسمانی
مانند اختالالت رلبی ،عروری و معدی ،رودهای می-
داند .گرین لون د و مهکاران ( ) 111و تئوری ل و
کاراس ک ( ) 116رابطه بین اسرتس شغلی و اختالالت
6
رلبی -عروری را تأکید کردند .شنکر 1و فامویاوا
(  ) 11گزارش کردهاند که سطح پایین هبداشت روان
با میزان باالی اسرتس شغلی و میزان اندک محایت
اجتماعی رابطه داشت (اسکوکیت.) 116 ،
نارسایی کیفی کار ،عامل تنیدگیزای دیگری است
که به کارهای تکراری ،بدون جاذبه و یکنواخت
وابسته است .بیحوصلگی و یا بیعالرگی به کار نیز
اغلب به کاهش ظرفیت واکنش کارگران و کارمندان
در مورعیتهای اضطراری و پیشبینی نشده منجر می-
شود .در حالیکه تنیدگی کارمندان اداری و مشاغل
0. Beruzeski
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ً مورد بررسی ررار گرفته ،درباره
آزاد غالبا
تنیدگی کارگران صنایع در معرض خطر باال ،پژوهش-
های اندکی اجنام شدهاند .کارگران سکوهای نفتی،
منونه بارزی از گروه اخیرند .حمیط کار این دسته
از کارگران خطرناک و باعث انزوای اجتماعی و در
ً
نتیجه عامل آسیب پذیری روانشناختی است .تقریبا
نفر در سکوهای نفتی دریای مشال مشغول به
111
کارند .گرچه نتایج این شیوه زندگی هنوز مورد
بررسی ررار نگرفته اما سوانح و درماندگی روانی
چنین کارگرانی در مشغولی مدیران را برانگیخته
 7نفر از کارگران سکوهای نفتی
است .حتقیقی روی
صورت گرفت که نتایج آن در «جمله پزشکی حرفهای»
منتشر شده است .منونهها در طبقه سنی  1تا 11
سال ررار داشته و  % 6متأهل و  % 6آنان بیشرت
از  1سال در سکوهای نفتی سابقه داشتهاند .گروهی
از کارگران یک هفته مشغول به کار و یک هفته در
مرخصی بودند و گروه دیگر به طور متناوب مدت کار
روز و ساعات روزانه آنان
و مرخصیشان حدود
%شان دچار سوانح ناشی
ساعت بود .از این گروه
از کار شده بودند .در این گروه رفتار ریخت  Aکه
با شتابزدگی ،بیحوصلگی ،روحیه ررابت ،سخن گفنت
انفجاری ،فزون تنشی و میل مفرط به موفقیت مشخص
میشد ،مشاهده شد و نتایج نشان داد که کارگرانی
که از محایت حمیط خانوادگی برخوردار نیستند ،بیشرت
در معرض خطر ررار دارند و وجود رفتار ریخت A
یکی از عوامل آسیب پذیری کارگران بوده است
(استورا.) 87 ،
براساس نتایج به دست آمده در حتقیق دیگری که
روی کارکنان نظامی اجنام گرفت مشخص شد که % 8/6
افراد در بعد تنیدگی ناشی از مسئولیت دارای
تنیدگی در حد زیاد بودهاند و در عامل تنیدگی
 % 6/افراد دارای تنیدگی
ناشی از حمیط فیزیکی
متوسط و  % 8آنان دارای تنیدگی زیاد بودهاند
(آزاد مرزآبادی .) 88 ،در مطالعه دیگری که
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توسط حمقق مذکور اجنام شد نتایج مشاهبی به دست
آمد .در این حتقیق نیز میزان تنیدگی ناشی از
مسئولیت در حد متوسط  % 16افراد و تنیدگی ناشی
از حمدوده نقش در حد متوسط  % 8/8بوده است .هر
چند در این زمینه به نظر می رسد که تنیدگی ناشی
از حمدوده نقش در پرسنل سپاه واحد مذکور بیشرت
بوده است (آزاد مرزآبادی .) 88 ،در حتقیق دیگری
در زمینه عوامل اسرتس زا در گروهی از کارکنان
نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس اجنام گرفت
نتایج نشان داد که در بین عوامل خمتلف اسرتس زا،
عوامل مربوط به منطقه حمل سکونت و خدمت مانند
گرما و شرایط جغرافیایی باالترین میزان اسرتس
زایی را داشتهاند (آزاد مرزآبادی.) 86 ،
به طور کلی به نظر میرسد روزنامهنگاری و
ً با اسرتس
خربنگاری از مجله مشاغلی هستند که معموال
زیاد مهراه هستند و این مسأله سبب اسرتس دائمی در
افراد شاغل در این گروه میشود که بالتبع
روزنامهنگاری ورزشی از آن مسثتنی نیست .با توجه
به مطالب باال این حتقیق به دنبال شناخت رابطه
بین میزان فشارهای شغلی با رضایت شغلی افراد
شاغل در گروه مورد مطالعه میباشد .هدف از این
بررسی تعیین ارتباط بین اسرتس شغلی کارکنان و
رضایت شغلی در بین آنان بوده است.

روش شناسی
روش حتقیق مهبستگی ،نوع حتقیق کاربردی ،روش اجرا
به صورت پیمایشی و روش گردآوری دادهها میدانی
و
روزنامهنگاران
شامل
آماری
جامعه
است.
نفر
خربنگاران ورزشی ایران ،حجم منونه آماری 1
که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد .از
معیار،
احنراف
میانگین،
مهچون
توصیفی
آمار
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فراوانی % ،فراوانی و از آمار استنباطی مهچون
آزمونهای مهبستگی پیرسون ( ،)rحتلیل واریانس ( )Fو
آزمون ( )tبرای جتزیه و حتلیل دادهها استفاده شد.
به منظور مجع آوری اطالعات در حتقیق حاضر از سه
پرسشنامه زیر استفاده شده است:
 پرسشنامه سنجش اسرتس (حمقق ساخته) به منظورسنجش اسرتس کارکنان؛
 پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو؛ پرسشنامه رضایت شغلی به منظور سنجش میزانرضایت شغلی افراد.

پرسشنامه تعيين عوامل اسرتسزا (حمقق ساخته)
به منظور تعیین منره اسرتس و عوامل اسرتسزا از
پرسشنامه حمقق ساخته استفاده شد .روایی صوری و
نفر از اساتید دانشگاه
حمتوایی پرسشنامه توسط
و متخصصان روانشناسی شغلی تأیید شد و پایایی کل
پرسشنامه پس از توزیع در یک مطالعه مقدماتی بین
نفر از منونه آماری و گردآوری آهنا ،به وسیله
آزمون آلفای کرونباخ  α=1/1تعیین شد .پرسشنامه
سؤال بوده است و اسرتسهای مربوط به
دارای 1
کار ،خانواده و مهچنین مشکالت پرسنل را بررسی می-
مناید .این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت و از -
 1منره گذاری شده است .بر اساس این روش افراد
مورد بررسی از نظر اسرتس به  1درجه بدون اسرتس،
اسرتس کم ،متوسط ،زیاد و اسرتس شدید طبقهبندی
شدند.
طبق نتایج ،مهبستگی بین عوامل تنیدگیزا و
تنیدگی ناشی از حمیط کار برابر  %1بوده که این
نکته مبین پایایی پرسشنامه مورد استفاده بوده
است .مهچنین در مطالعه حاضر نیز به منظور سنجش
پایایی (مهسانی درونی) پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است که نتایج آن و سایر
آزمونها در جدول ( ) آمده است که دال بر این
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نکته است که ابزار مورد استفاده دارای اعتبار
درونی رابل ربولی میباشد.
جدول

 .حماسبه مهبستگی درونی پرسشنامههای حتقیق

پرسشنامهها
پرسشنامه عوامل تنیدگیزا

میزان پایایی (مهبستگی)
1/8

پرسشنامه تنیدگی ناشی از نقش
پرسشنامه رضایت شغلی

1/81
1/1

پرسشنامه تنيدگی ناشی از نقش :برای سنجش میزان
اسرتس شغلی از خبش خنست پرسشنامه نقشهای شغلی
اسیپو استفاده شد .پرسشنامه یاد شده در  6بعد،
 بیکفایتی نقش؛ بعد بار کاری نقش؛دوگانگی نقش؛  -حمدوده نقش؛  -1مسئولیت ،و -6
حمیط فیزیکی میباشد .بعد بار کاری نقش وضعیت شخص
را نسبت به تقاضاهای حمیط کار مورد بررسی ررار
میدهد .تناسب میزان مهارت ،حتصیالت و ویژگیهای
آموزشی و جتربی فرد با نیازهای حمیط کار در بعد
بیکفایتی نقش مورد بررسی ررار میگیرد .در بعد
دوگانگی نقش آگاهی فرد از اولویتها ،چشمداشتهای
حمیط کار و معیارهای ارزشیابی ،در بعد حمدوده نقش
تقاضاهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی
که از او در حمیط کار انتظار میرود ،در بعد
مسئولیت ،احساس مسئولیت فرد از نظر کارایی و
رفاه دیگران در حمیط کار بررسی و در بعد حمیط
فیزیکی شرایط نامساعد حمیط فیزیکی کار فرد مورد
سنجش ررار میگیرد .امروزه این پرسشنامه در
آمریکا به عنوان یک آزمون معترب برای اندازهگیری
اسرتس شغلی به کار گرفته میشود .این پرسشنامه در
سال  18معرفی شده و تا کنون چندین بار مورد
جتدید نظر ررار گرفته است (اسیمپا.) 118 ،
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی :به منظور سنجش رضایت
شغلی پرسشنامهای ساخته شده است که از  1رسمت
تشکیل شده است ،هدف از این ابزار هتیه فهرستی از
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پنج جنبه خمتلف شغل است که رضایت شغلی افراد را
در ابعاد ،سرپرست ،مهکار ،ارتقاء و پرداخت مورد
مطالعه ررار میدهد .در این مقیاس نیز افراد به
پنج طبقه بدون رضایت ،رضایت کم ،رضایت متوسط،
رضایت زیاد ،رضایت خیلی زیاد طبقهبندی شدهاند.
این پرسشنامه در مطالعات خمتلفی در ایران مورد
استفاده ررار گرفته است.

یافتهها
 %کمرت از  1سال % 6 ،بین
براساس نتایج،
 7سال و  % 1باالتر از%
سال،
- 6
سال سن داشتهاند ،مهچنین  % 7منونه مرد و % 8
دیگر زن بودند % 6 .متأهل و  % 6جمرد بودند و
 1- 1 %سال،
سابقه کاری  % 7کمرت از  1سال،
 %باالتر از  6سال
سال و
 % 8بین - 6
بود.
جدول

 .توزیع میانگین و احنراف معیار منونه مورد بررسی
در عوامل خمتلف اسرتس
میانگین
7/ 1
6/16
6/1
1/8
1/
6/ 8
/17
1 /
11/ 1

اسرتس
بار کاری نقش
بی کفایتی نقش
دوگانگی نقش
حمدوده نقش
حمیط فیزیکی
مسئولیت
خانواده
کار
کار و خانواده

احنراف معیار
1/1
1/
/16
1/ 6
1/1
6/61
/
/ 7
/

نشان داده شده است و
مهانطور که در جدول
دوگانگی نقش ،باالترین میانگین و تنیدگی ناشی از
حمیط فیزیکی کار پایینترین میانگین را داشتهاند.
جدول

 .توزیع منونه مورد بررسی در عوامل رضایت از شغل

رضایت
رضایت از نوع کار
رضایت از مسئول

رضایت کم
%8/ 6
%1/ 8

رضایت متوسط
%8
%8

رضایت زیاد
%8/
%8/
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رضایت از مهکاران
رضایت از ارتقاء
رضایت از حقوق
مزایا
رضایت شغلی

%7/ 1
% 8/

%8 /
%6 /

% 1/

%8 /

%8/1

% 1 /7

%77/8

% /1

و

%8/
% 7/

از نظر وضعیت رضایت شغلی بر اساس نتایج حاصله
 ،در بعد رضایت از نوع کار % 8/6
در جدول
روزنامهنگاران دارای رضایت کم %8 ،دارای رضایت
در حد متوسط بوده و  % 8/رضایت زیادی داشته-
اند .در بعد رضایت از مسئول % 1/8 ،روزنامه-
نگاران دارای رضایت کم % 8 ،دارای رضایت در حد
متوسط بوده و  % 8/رضایت زیادی داشتهاند .در
بعد رضایت از مهکاران  % 7/1روزنامهنگاران دارای
رضایت کم % 8 / ،دارای رضایت در حد متوسط بوده
و  % 8/رضایت زیادی داشتهاند ،در عامل رضایت
از وضعیت ارتقاء  % 8/منونه مورد مطالعه دارای
رضایت کم بوده % 6 / ،دارای رضایت در حد متوسط
بوده و  % 7/رضایتمندی زیادی از وضعیت ارتقاء
داشتهاند .در عامل رضایت از حقوق و مزایا 1/
 %دارای رضایت کم % 8 / ،دارای رضایت در حد
متوسط و  % 8/1دارای رضایتمندی زیاد بودهاند.
به طور کلی در عامل رضایتمندی کلی (رضایت
شغلی) % 1/7 ،دارای رضایت کم % 77/8 ،دارای
رضایتمندی متوسط و  % /1دارای رضایتمندی زیاد
بودهاند.
جدول
عوامل
رضایت
کار
رضایت
مسئول

 .حتلیل واریانس بین اسرتس با عوامل تشکیل دهنده
رضایت شغلی
جمموع جمذورات

از

نوع
از

6/
7161/1

df
و7
و8

M
7 /
8/6

F
/
61/ 17

Sig
1/118
1/11
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رضایت از حقوق
و مزایا

11 /8

و1

1

7 /

/17

1/1 1

با توجه به نتایج حاصله از جدول ( ) ،گروه
مورد مطالعه از نظر میزان اسرتس و رضایت شغلی با
دو گروه دیگر که دارای شغل مشاهبی بودند مقایسه
و مورد حتلیل ررار گرفتند .حتلیل واریانس نشان
داد بین گروهها از نظر رضایت از کار (،)P<1/118
رضایت از مسئول (  )P<1/11و رضایت از حقوق و
مزایا ( )P<1/1 1تفاوت معنادار وجود دارد و
مهچنین آزمون شفه تفاوت بین گروههای مورد نظر را
مشخص منود .به عبارت دیگر بین گروهها از نظر
میزان اسرتس و رضایت از نوع کار ،رضایت از مسئول
و رضایت از حقوق و مزایا در واحدهای مورد نظر
تفاوت وارعی وجود دارد که منیتوان آن را ناشی از
شانس دانست.

حبث و نتيجه گيری
به طور کلی به نظر میرسد که مسئولیت کاری
روزنامهنگاران و خربنگاران ورزشی با توجه به
حساسیت شغل آهنا باال باشد به دلیل اینکه ارتباط
مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار
و اطالعات باید حق انصاف را رعایت کنند تا به
حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و مهچنین
اصول اخالری عینیت و استقالل را نادیده نگیرند.
مهین امر روزنامهنگاران را در معرض تنیدگی و
اسرتس ررار می دهد.
در حتقیق کوپر و اسلن ( ) 111روی منابع حرفهای
و خانوادگی مشخص شد که خلبانان دارای اسرتس باال
از محایت خانوادگی کمرتی برخوردارند و یا در حتقیق
راین هارد ( ) 116روی خلبانان مشخص شد که
خلبانانی بیشرت دچار ساحنه میشوند که به جای بیان
مشکالت و سرخوردگی از خود به آسانی وارد عمل می-
شوند و در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی خود
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و

شکستهای

بیشرتی

دارند

(ریتهارت،

اشتباهات
.) 116
در مقایسه نتایج حاضر در خصوص اسرتس کار و
خانواده مشاهده میشود که اکثر حتقیقات به نتایج
مشاهبی دست یافتهاند ،از مجله در حتقیق روی عوامل
موجد فشارهای عصبی در مدیران کارخانه ماشینسازی
اراک مالحظه شد که مهبستگی میان عوامل سازمانی با
فشارهای مدیران  % 86بوده و این مهبستگی بین
 % 6بوده است
عوامل حمیطی و فشارهای عصبی
(رفیعی ) 88،و یا در حتقیق در فشارهای عصبی و
روانی ناشی از حمیط کار بر روی عملکرد نیروی
انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مشاهده شد که بیشرت افراد ( )% 78حمیط کار را به
عنوان حمیط فشارزا ذکر کردهاند (حیدری گرجی،
.) 88
این نتایج در حتقیق روی خلبانها که توسط
اتکین ( ) 111اجنام شد ،مورد تأیید ررار گرفت.
در این حتقیق اتکین مشاهده میکرد که  %7خلبانها
را دچار اسرتس بودند ،به عالوه فارل ( ) 111در
مطالعه اسرتس شغلی خلبانان مشاهده میکرد که بعضی
از آنان مشکالتی مانند تعارض در نقش ،عدم ترفیع
و ارتقاء شغلی و پایین بودن جایگاه شغلی داشتند
و این گروه در مقایسه با سایر گروهها ،تنیدگی
بیشرتی داشتند .نتیجه حتقیق کوپر ،دیویدسون و
رابینسون روی افراد پلیس مؤید این مطلب است که
افسردگی مورت افسران پلیس ناشی از کار مفرط
آنان است (استورا ) 87 ،و جونیور و بارترام
( ) 118در خصوص اسرتس و رضایت شغلی در پرستاران
بین این دو رابطه معنادار یافتند (جویز و
استنتون.) 118 ،
به طور کلی در بررسی نتایج مهیشگی بین عوامل
خمتلف مشاهده میشود که مهبستگی بین اسرتس کل
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کلی

و

رضایت

شغلی

(خانواده و کار) با اسرتس
معنادار و در حد باالست.
نتایج فوق در حتقیقات خمتلفی که در ایران و
سایر کشورها اجنام شد ،مورد تأیید ررار گرفته
است؛ به عنوان مثال در حتقیق مدیران خبش صنعت
کشور (ابطحی و الوانی ،) 86 ،در حتقیق روی
مدیران دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (آزاد
مرزآبادی ،) 86 ،در حتقیق روی کارکنان کارخانه
 ،) 8در حتقیق روی
ماشین سازی اراک (رفیعی،
فشارهای عصبی و روانی ناشی از حمیط کار روی
عملکرد نیروی انسانی سازمان امور اداری و
استخدامی کشور (حیدری گرجی ) 88 ،مورد تأیید
ررار گرفته است.
به طور کلی در بین عوامل مربوط به رضایت
کمرتین میزان رضایتمندی مربوط به رضایت از
ارتقاء بوده است که  % 8/رضایت کمی از وضعیت
ارتقاء (ترفیع ،ارزشیابی ،درجات و )..داشتهاند
و به طور مشاهبی در عامل رضایت از حقوق و مزایا
که  % 1/روزنامهنگاران نیز در مقایسه با سایر
عوامل رضایتمندی کمرتی داشتهاند ،و در این خصوص
نیز بین وضعیت رضایتمندی از واحد مربوطه با
بعضی از واحدهای همسنخ مشاهبت وجود دارد .در
حتقیق فوق نیز افراد در عامل رضایت از ارتقاء و
حقوق و مزایا در مقایسه با سایر عوامل منره
پایینتری داشتهاند (آزاد مرزآبادی.) 88 ،
در مطالعات خمتلف مهبستگی بین اسرتسهای شغلی و
رضایت شغلی حماسبه شده است .از مجله در حتقیقی در
مورد رابطه بین اسرتسهای شغلی و رضایت شغلی
رابطه معناداری به دست آمد (ملکوتی .) 8 ،در
حتقیق حاضر نیز مهبستگی بین اسرتس و رضایت از کار
و رضایت از مسئول معنادار بوده است .یعنی بین
اسرتس و فشار روانی با سطح رضایت از کار و رضایت
از مسئول و مهچنین رضایت از حقوق و مزایا
ارتباطی معنادار به دست آمده است و این ارتباط
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در سطح  % 11اطمینان معنادار میباشد .به این
ترتیب مالحظه میشود که خبشی از علت فقدان و یا
کاهش سطح رضایتمندی شغلی در کار در گروه مورد
مطالعه به نوعی مربوط به وجود اسرتسها و فشارهای
روانی است .البته این نتیجه در حتقیقات دیگر نیز
مورد تأیید ررار گرفته است ،به عنوان مثال در
حتقیق مهبستگی روی اسرتسهای کارکنان یک واحد
امنیتی نشان داد که بین اسرتس و رضایت از شغل،
رضایت از مسئول ،رضایت از حمیط فیزیکی حمل کار
ارتباط معناداری وجود داشته است .معنی این مطلب
آن است که این عامل (اسرتس کلی) و رضایت شغلی با
هم مهبسته هستند و با افزایش یکی دیگری افزایش
مییابد و با کاهش یکی دیگری کاهش مییابد (آزاد
مرزآبادی .) 88 ،در مطالعات دیگر نیز اثرات
شرایط و اسرتسهای کار روی رضایت شغلی کارکنان
مورد تأیید ررار گرفته است ،و بر این اساس مشخص
شده است که حمیط شغلی و اسرتسهای شغلی اثرات منفی
بر رضایتمندی و مهچنین سالمت جسم و روان دارد.
ساله خود روی
روزسکی (  ) 11بر پایه جتارب 8
نفر از بیماران ،اثر اسرتسهای شغلی را
111
اضطراب ،ترس ،بیخوابی ،حتریک پذیری ،ناتوانی در
مترکز و بیماریهای جسمی مانند اختالالت رلبی و
عروری و معده ای-رودهای میداند (ملکوتی.) 8 ،
به عالوه تئوریل و کاراسک ( ) 116نیز رابطه بین
اسرتسهای شغلی و اختالالت را تأیید منودند (کاسدی و
تونی .) 111 ،حمققان دیگری (رودس و امسیت) 111 ،
 %کاربران یک مؤسسه دارای
گزارش منودند که
مشکالت روانی از مجله اضطراب ،اختاللهای خواب و
افسردگی بودهاند .به طور کلی سطح پایین هبداشت
روانی با میزان باالی اسرتس شغلی و میزان اندک
محایت اجتماعی ارتباط دارد (مک لین.) 118 ،
مهچنین گزارشها حاکی است که کارگرانی که مشکالت
ارتصادی ،حقوری و خانوادگی (به ویژه ،مشکل در
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ازدواج) داشتند ،بیشرت از سایرین دچار غیبت از
حمل کار ،کاهش کارایی ،اختالل در شغل ،از کار
افتادگی و پیشآمدهای شغلی شدند .به عالوه،
مطالعات نشان داده است که وجود اسرتس باعث روی
آوردن به سوء مصرف مواد میشود(بوگارد و مهکاران،
 11؛ پاول و پکنر.) 111 ،
وجود مهبستگی بین اسرتس و رضایت شغلی در ابعاد
خمتلف در کشور نیز در مطالعات متعددی مورد تأیید
ررار گرفته است .از مجله ملکوتی و مهکاران
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