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 بطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در کارکنان شرکتهای مهندسی مشاورابررسی ر

 مطالعه موردی: شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان -اهواز شهر در سطح 
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منابع انسانی در هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن سازمان محسوب می شوند. در صورت وجود رضایت : چـکـیـده

شغلی، در کاری که بخش عمده زندگی فرد را شامل می شود، این سرمایه ارزشمند انگیزه دوچندان یافته و تاثیر نامالیمات 

سازمان را افزایش می دهد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر محیط کاری را تا حدی کمتر کرده و بهره وری نیروی انسانی در 

رضایت شغلی، میزان استرس های شغلی است که خود تابع عوامل گوناگونی می باشد. بدیهی است در محیطی که عوامل 

به وجود آورنده استرس های شغلی کاهش یابند، کارکنان یک سازمان با آرامش بیشتر و در نتیجه با رضایت بیشتری 

ظایف محوله را انجام می دهند. در بین کارکنان یک سازمان، نوع عملکرد کارکنان ستادی که وظیفه ی پشتیبانی از و

عملیات اصلی سازمان را بر عهده دارند با عملکرد کارکنان فنی که عملیات اصلی سازمان را انجام می دهند تا حدودی 

ارده بر آنان متفاوت باشد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل متفاوت است. همین امر منجر می شود که نوع استرس و

استرس زای شغلی بر کارکنان شرکت های مهندسی مشاور در سطح شهر اهواز صورت گرفته، و این فرضیه را دنبال می 

قیق از دو حکند که آیا بین استرس شغلی کارکنان و سطح رضایت شغلی آنها ارتباطی وجود دارد یا خیر. برای انجام این ت

استفاده شد، بعد از جمع آوری داده  (HSE) یمنیا و سالمت موسسه یشغل استرسو (JDI) رضایت شغلیپرسشنامه ی 

نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.در این ارتباط از آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین  Spssها به وسیله نرم افزار 

 رابطه احتمالی بین دو فاکتور استفاده شده است.

 و فنیغلی، رضایت شغلی، کارکنان ستادی استرس ش واژگان کلیدی:
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 هـمـقـدم

کار صرف می شود که این امر، گاه تنش و حساسیت های مثبت در عصر حاضر، زمان قابل توجهی از زندگی افراد در محیط 

(. به طور مسلم، در زندگی همه ی افرادی که دارای شغل 0909و منفی را می تواند به همراه داشته باشد)لطفی زاده و دیگران، 

غییرات سازمانی، تغییر وارد می کند. تحوالت شغلی مانند ت هستند، استرس وجود دارد و به گونه های مختلف بر آن ها فشار

حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی موضوع هایی هستند که به شکلی 

بر فرد فشار آورده و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویق و اضطراب می نماید. در نتیجه، چنانچه استرس کاری زیادی بر فرد 

طور حتم، سالمت جسمی و روحی وی را تحت تاثیر قرار می دهد که هم بر عملکرد فرد در سازمان و هم بر تحمیل شود، به 

 کیفیت زندگی خانوادگی وی تاثیر خواهد گذاشت.

استرس شغلی را می توان به صورت یک وضعیت روانشناختی تعریف کرد که از عدم تعادل بین نیازهای شغلی و توانایی 

. پژوهش ها نشان می (Stranks, Jeremy, 5992نایی فرد جهت غلبه بر نیازهای شغلی منتج می شود)های فرد و عدم توا

دهد که محیط شغلی و استرس های شغلی می توانند باعث ایجاد بیماری روانی در کارکنان شوند و یا روند ایجاد بیماری روانی 

 ,Jennifer McLeanی مبتال و از کار افتاده و ناتوان می گردد)را تسریع نمایند. به دنبال تجربه شغلی فرد، به بیماری روان

(. عمده ترین نشانه های رفتاری نارضایتی شغلی عبارتند از غیبت از کار، رها کردن شغل، حادثه های ناشی از کار و فقدان 5992

خصص اشاره کرد. حالت دیگر این بهره وری. از دیگر پیامدهای استرس شغلی می توان به نارضایتی شغلی و رها کردن حرفه و ت

است که کارکنان در انتظار رسیدن به بازنشستگی روز شماری می کنند. چنین سازمانی با نیروی انسانی بی بهره دست به گریبان 

 (.0921است)مرزآبادی، 

. نشانه های روانی، ( سه دسته از نشانه هایی که در شرایط استرس شغلی بروز می کند را نام برده اند0092بیسر و نیومن )

جسمانی و رفتاری. نشانه های روانی آن دسته از مشکل های عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتی های ناشی از استرس 

شغلی بروز می کنند. نارضایتی از شغل، یکی از رایج ترین پیامدهای استرس شغلی است. شخصی که از شغل خود نارضایتی 

یلی و تاخیر بر سر کار خود حاضر می شود و تمایلی برای آنکه کارش را به خوبی انجام دهد، در خود نمی دارد، معموالً با بی م

بیند. دیگر نشانه های روان شناختی استرس عبارتند از: افسردگی، اضطراب، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری. بعضی از این نشانه 

که ممکن است موجب وخیم تر شدن استرس شغلی می شوند. نشانه های ها خود به عنوان یک مشکل مطرح هستند و تا جایی 

جسمانی را مشکل تر می توان تشخیص داد، زیرا در حالی که شرایط کاری با بعضی بیماری ها و ناراحتی های جسمانی معینی 

اندازه نتیجه دیگر جنبه های همراه هستند، به دشواری می توان فهمید که این ناخوشی ها تا چه اندازه صرفاً معلول شغل و چه 
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در قرن حاضر اهمیت استرس در رفتار سازمانی مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است و به بررسی استرس  زندگی هستند.

و آثار و عواقب آن در سازمان و کارکنان پرداخته شده است. اما در عین حال استرس ماهیتاً بد و مخرب نمی باشد، زیرا مقداری 

(. 0920ترس برای تالش و تحرک و پیشرفت کاری نیاز می باشد و روی عملکرد کارکنان و بازده آنان تاثیر می گذارد)الوانی، از اس

از سوی دیگر استرس زیاد در محیط کار موجب کاهش رضایت شغلی کارکنان می گردد. رضایت شغلی آن حدی از احساسات و 

اشتغال است که در اشتغال موفق نقش به سزایی دارد. وقتی یک شخص می  نگرش کلی و مثبت فرد، نسبت به شغل و شرایط

گوید دارای رضایت شغلی باالیی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش 

رای هر سازمانی، حیاتی می باشد، در دارد و برای شغلش ارزش زیادی قایل است. از آنجایی که نیروی کار پر انرژی و با انگیزه ب

راستای رسیدگی به نیازهای پرسنل، افراد به بهداشت فیزیکی و روانی نیاز دارند تا بتوانند با کمال آرامش وظایف محوله را به 

 نحو احسن انجام دهند.

 هدف از مطالعه

شرکت های مهندسی مشاور در سطح  در کارکنانبررسی ارتباط بین استرس روانی و رضایت شغلی با هدف این مطالعه 

 که شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان به عنوان نمونه انتخاب شده است. شهر اهواز انجام گرفته،

 ادبیات موضوع

 رضایت شغلی

رضایت شغلی، بیش از چهار دهه است که به صورت گسترده در تحقیقات سازمانی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک 

هانی و همچنین مفهوم چند بعدی که از اجزای متعددی تشکیل شده است، شناخته می شود. میزان ارتباط مشاهده سازه ی ج

شده بین آنچه یک فرد از شغلش مطالبه می کند با آنچه که شغل و سازمان به او ارزانی داشتته است، رضایت شغلی تعریف شده 

 (.Lund,5999است)

ای فههای حرنی و مشاوره شغلی رضایت شغلی را کنشی از هماهنگی بین نیازها و ارزشصاحبنظران حیطه روانشناسی سازما

اند. برخی نیز رضایت شغلی را تفاوت بین آنچه فرد داراست در برابر آنچه خواستار آن است فرد و نظام تقویت کننده کار دانسته

ن حوزه نحوه سنجش رضایت شغلی و در نهایت ارتقای آن های متخصصان ایکنند. در این راستا همواره یکی از دغدغهتعریف می

 .بوده است
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پرسشنامه رضایت استفاده شده است. (JDI) رضایت شغلیدر این پژوهش، جهت سنجش رضایت شغلی، از پرسشنامه 

 Job Descriptive) شود در اصل یک شاخص توصیفی شغلکه گاهاً پرسشنامه خشنودی شغلی نیز نامیده می (JDI) شغلی

Index) توسط اسمیت، کندال و هیولین  0010رود. این پرسشنامه در سال است اما برای سنجش رضایت شغلی نیز به کار می

شش جنبه از کار و  (JDI) شغلی رضایت پرسشنامه شود.موسسه و شرکت برجسته استفاده می 0999ساخته شد و در بیش از 

های ترفیع و ارتقاء، حقوق، همکاران و شرایط محیط کار. در ایران نسخهسنجد: ماهیت کار، سرپرستی، رضایت شغلی را می

متعددی از این پرسشنامه وجود دارد که گاهاً سبب سردرگمی پژوهشگران شده است. همچنین قابل ذکر است که در فرم ایرانی 

 .ن ایجاد شده استاین پرسشنامه که توسط دکتر شکرکن و همکارانش تهیه شده است تغییراتی در نمره گذاری آ

 استرس شغلی

استرس عبارت است از موقعیت هیجانی و عاطفی ناخوشایند که فرد تجربه می کند، به گونه ای که الزامات کاری و غیر 

کاری به اندازه ای است که توانایی های شخصیت کفایت مواجه و پاسخگویی به این الزامات را ندارد. برای واکنش به این خطر و 

 (.Halkas & et al, 5909غییراتی عاطفی در فرد ایجاد می شود)شرایط، ت

شود و وجه موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل میمی توان بیان کرد که، استرس شغلی در خصوص 

حراف جویند. استرس کند تا از نحوه عمل بهنجار خود انها را وادار میدهد و آنمشخصه آن تغییراتی است که درون افراد رخ می

شود: هرگونه واکنش غیرمفید روانی یا جسمانی که در نتیجه عدم تطابق فرد با توانایی هایش شغلی به این صورت تعریف می

تواند سبب بروز رفتارهای پرخاشگرانه، صدمات شغلی، اختالالت روانی یا جسمانی، و حتی مرگ شود. شود، که میحاصل می

ا های ناشی از کار ردهد و احتمال وقوع مصدومیتگذارد، کیفیت زندگی را کاهش میافراد تاثیر می استرس شغلی بر سالمتی

آوری بر سالمت فیزیکی و روانی )مانند فشارخون باال، حمالت قلبی، تواند تاثیرات زیانکند. تجربه کردن استرس میبیشتر می

یری گس و به خصوص استرس شغلی، نیاز به ابزاری مناسب جهت اندازهافسردگی و اضطراب( وارد آورد. با توجه به اهمیت استر

ابعاد مختلف استرس شغلی همواره احساس شده است. این نیاز باعث شده که پژوهشگران در مقاطع مختلف به ساخت 

استرس شغلی  پرسشنامهدر این پژوهش به منظور اندازه گیری استرس از پرسشنامه .های استرس شغلی اقدام کنندپرسشنامه

 استفاده شده است.(HSE) موسسه سالمت و ایمنی
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 پیشینه تحقیق

( با کارمندان اداری و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نشان داده شد که استرس 0999در مطالعه ملکوتی و همکاران )

ی داشتند. تری نسبت به کارکنان ادارشغلی باالتر با اضطراب و افسردگی بیشتری همراه است. کارکنان درمانی استرس شغلی بیش

این محققین نتیجه گیری نمودند که استرس شغلی تاثیر مستقیمی بر پیدایش مشکالت روانی دارد. آن ها معتقدند وقتی که 

 نفرد همواره از وقوع احتمالی اشتباه در کار در اضطراب و تشویش دائم بوده و فکر میکند که نمی تواند مشکالتش را با مسئولی

باالتر مطرح کند، اعتماد به نفس خویش در انجام وظایف محوله را از دست داده و در پی احساس حقارت، دچار افسردگی می 

 گردد، که آن نیز به نوبه ی خود بر چرخه معیوب استرس شغلی و کاهش کارایی دامن خواهد زد.

ر، اثر استرس های شغلی را اضطراب، ترس، بی بیما 5999ساله و مطالعه بیش از  02( بر پایه تجارب 0021بروزسکی)

 خوابی، تحریک پذیری، خستگی و ناتوانی در تمرکز و بیماری های جسمانی مانند اختالالت قلبی، عروقی و روده ای می داند.

ه د ک( از حسابداران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عمل آورد به این نتیجه رسی0909در مطالعه ای که خاتونی )

شدت استرس شغلی دراکثریت حسابداران در حد شدید می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط معنادار بین میزان استرس 

شغلی تجربه شده و جنس، سن و سابقه کار کارکنان بود. به طوری که زنان شاغل در این حرفه و نیز کارکنانی که دارای سن و 

 باالتری را تجربه می کردند. سابقه کار کمتری بودند شدت استرس

( با بررسی بین رضایت شغلی، تعهد حرفه ای، تعهد سازمانی حسابدارن شاغل در 0905ابراهیمی رومنجان و اشرفی )

دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی فعال در شهر بیرجند به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی در کل و در ابعاد 

 ای در کل و مقیاس های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. مختلف با تعهد حرفه

عوامل موثر بر روی رضایت شغلی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین  0905دستجردی و همکاران در سال 

قوق، حجنسیت و رضایت شغلی و همچنین بین کاکرنان با سطح تحصیالت مختلف در پنج جنبه شغلی شامل ماهیت کار، 

 سرپرست، همکاران و شیوه ارتقاء تفاوت معناداری وجود دارد.

به بررسی عوامل فردی، محیطی و شغلی بر روی اعضای هیات علمی  0909در پژوهش دیگری صافی و همکاران در سال 

 ی صورت گرفت.رتبه بنددانشگاه علوم بهزیستی پرداخته و بر اساس نتایج حاصله باالترین عامل رضایت و نارضایتی تعیین شده و 
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 فـرضـیـات

 با مطالعه ادبیات تحقیق فرضیه های زیر مورد آزمون قرار خواهند گرفت:

 بین رضایت شغلی و استرس کارکنان شرکت های مهندسی مشاور رابطه معنی داری وجود دارد. -0

 دارد.و استرس شغلی کارکنان شرکت های مهندسی مشاور رابطه معنی داری وجود  کارکنان بین سن -5

 روش پـژوهـش

این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه آن کلیه کارکنان شرکت مهندسی مشاور سازآب 

نفری بصورت تصادفی و  29نفر از کارکنان این شرکت که نمونه  059پردازان می باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق عبارتند از 

نظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( و آمار ساده انتخاب شدند به م

 ( استفاده خواهد شد.tاستنباطی )آزمون همبستگی، آزمون

 ابزار پژوهش 

 (JDI) یشغل تیرضا پرسشنامه -1

 دانشگاه  در 0010 سال در نیولیه و کندال تیاسم توسط بار نینخست و سوال 99 شامل JDI شغل فیتوص شاخص

 نیولا یبرا پرسشنامه نیا. است گرفته قرار استفاده مورد مختلف یکشورها در پس آن از و است شده نیتدو کایآمر کرنل

 یها پژوهش در و است شده آماده یفارس زبان به( 0910)یارشد و شکرکن توسط اهواز چمران دیشه دانشگاه در بار

یز ه گاهاً پرسشنامه خشنودی شغلی نک پرسشنامه رضایت شغلی .است گرفته قرار استفاده مورد اریبس یسازمان و یصنعت

( است اما برای سنجش رضایت شغلی نیز Job Descriptive Indexشود در اصل یک شاخص توصیفی شغل )نامیده می

سرپرستی، -9ماهیت کار، -5حقوق، -0سنجد: جنبه از کار و رضایت شغلی را می پنجرود. پرسشنامه رضایت شغلی به کار می

( طی پژوهشی بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب روایی محتوایی 0910ارشدی و همکاران) .ترفیع و ارتقاء -2و  همکاران-1

/. و برای خرده 90این پرسشنامه را بسیار مطلوب گزارش کرده اند و پایایی کلی پرسشنامه را به شیوه ضریب آلفای کرونباخ 

/. محاسبه و گزارش نموده اند. پایایی این پرسشنامه به شیوه ضریب آلفای کرونباخ در این تحقیق 22/. تا 99ها بین آزمون 

 به دست آمد. 9.91نیز 
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 (HSE) یمنیا و سالمت موسسه یشغل استرس رسشنامهپ -2

 سال نیب دهد یم گزارش Health and Safety Executive (HSE) انگلستان بهداشت و یمنیا ییاجرا سازمان

 یها استرس خاطر به را خسارت پوند ونیلیم  9.2 از شیب انهیسال و یروزکار ونیلیم 09.1 از شیب 5990 تا 5999 یها

 Work related)   یشغل حوادث ،یشغل استرس که اند کرده ثابت یادیز مطالعات یطرف از.است نموده ینیب شیپ ،یشغل

accidents) انگلستان بهداشت و یمنیا ییاجرا سازمان .دهند یم شیافزا را (Health and Safety 

Executive=HSE )فاکتور  1و این باشد داشته نقش یشغل استرس جادیا در تواند یم فاکتور سکیر شش که است معتقد

 گزینه لیکرت می باشد تقاضا،بار کاری ، الگوی 2سوال توزیع شدند و پاسخگویی براساس طیف  99به صورت پراکنده در 

فاکتور هستند. در اولین بار اعتبار پرسشنامه با استفاده از ارزیابی ثبات داخلی  1کار،محیط کار،کنترل ، حمایت ، ارتباط این 

پرسشنامه  وارد تحلیل شدند. ضریب آلفای کرونباخ تقریباً  910حیطه های چند سوالی تعیین شد. داده های کل نمونه 

ب این پرسشنامه داللت دارد. همچنین با استفاده از روش دو نیمه کردن و با استفاده از بود که بر اعتبار مطلو 92/9برابر 

برای کل پرسشنامه حاصل گشت.در این  12/9براون برای محاسبه ضریب همبستگی، این ضریب برابر  –فرمول اسپیرمن 

، HSE امه استرس شغلیپرسشنبدست آمد.پس  9.95تحقیق پایایی این پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ 

  باشد.ای روا و معتبر برای بررسی استرس شغلی میپرسشنامه

جهت انجام این مطالعه پس از تهیه و تکثیر پرسشنامه های مذکور، با مراجعه به محل کار کارکنان، ضمن ارایه توضیحات، 

 پرسشنامه در اختیار کارکنان قرار گرفت.

 افزار نرم توسط اطالعات ،داده ها آوری جمع از بعد SPSS آزمون از ارتباط این در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 .شد هاستفاد شغلی رضایت و شغلی استرس مختلف ابعاد بین احتمالی رابطه بررسی جهت پیرسون همبستگی ضریب

 یافته های پژوهـش

 یافته های توصـیـفی

رضایت شغلی و استرس شغلی و همچنین سن افراد شرکت کننده  این یافته های شامل میانگین و انحراف معیار امتیازهای

 نشان داده شده است. 0ها در پژوهش می باشند که در جدول 

 



13-818، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
  

711 
 

 آماره های داده های توصیفی – 1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین داده کمترین داده تعداد 

 02.099 001.21 099 25 29 رضایت شغلی

 9.912129 5.2105 9.01 0.59 29 استرس شغلی

 9.059 92.19 20 55 29 سن افراد

یافته توصیفی دیگر فروانی متغیر های کیفی مدرک تحصیلی )دیپلم،کارشناسی،کارشناسی ارشد( و وضعیت تاهل ) مجرد،متاهل( 

 نشان داده شده است .  5و  9می باشد . که در جدول 

 جدول فراوانی وضعیت تاهل – 2جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

ل
اه

ت ت
عی

ض
و

 

 91.9 91.9 09 مجرد

 099.9 11.9 99 متاهل

  099.9 29 مجموع

 

 جدول فراوانی مدرک تحصیلی -3جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فروانی فراوانی 

ی
صیل

تح
ک 

در
م

 

 52.9 52.9 01 دیپلم

 21.9 21.9 52 کارشناسی

 099.9 01.9 2 کارشناسی ارشد

  099.9 29 مجموع
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را نشان می دهد که در دسته  001.21همانطور که در جدول یک مشاهده شد ، میانگین رضایت شغلی در بین کارکنان نمره 

 در حد متوسط می باشد .  1بندی امتیاز شغلی با توجه به جدول 

 

 

 

 

 

نشان دهنده استرس متوسط رو به  2بود که طبق جدول  5.2105همچنین میانگین شاخص استرس شغلی کارکنان برابر

 باال می باشد . زیرا این حدود را حد بحرانی استرس می گوییم.

 

 

 

 

 

 

می باشد طبق بررسی ها کارکنان در این  92.1یافته توصیفی دیگر از فراوانی سن جامعه نمونه حاصل شده که برابر با 

درصد جامعه  11حدود سن شناخت کافی نسبت به ابعاد کار خود دارند و صحه ای بر تجزیه و تحلیل درست نتایج می باشد. 

ی را مجرد ها تشکیل دادند. الزم به ذکر است بنابر تفسیر های روانشناسی افراد درصد باق91نمونه را افراد متاهل شامل شدند و 

درصد جامعه نمونه ما دارای مدرک کارشناسی  21متاهل شاغل تحت استرس روانی بیشتری قرار دارند. نتایج نشان می دهد که 

 توصیف امتیاز رضایت شغلی -4جدول

 امتیاز توصیف

 <78 رضایت شغلی پایین

 78<     <131 شغلی متوسطرضایت 

 131< رضایت شغلی باال

 توصیف امتیاز استرس شغلی -1جدول

 امتیاز توصیف

 0-1 استرس مطلوب

 1-2 استرس مطلوب

 2-3 استرس متوسط

 3-4 استرس شدید
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ن یافته صحه می گزارند که توزیع مدرک در درصد کارشناسی ارشد بوده اند ، بررسی ها هم بر ای 2درصد دیپلم و  01بوده ، 

 بین شرکت ها مهندسی مشاور لیسانس )کارشناسی( می باشد.

 تحقیق های فرضیه به مربوط های یافته

استفاده شده   پیرسون همبستگی ضریب روش از آنها رد یا تأیید درباره گیری تصمیم و تحقیق های فرضیه آزمون منظور به

 است و شدت همبستگی را نشان داده ایم .

بیان شده  1فرض اول به دنبال اثبات همبستگی بین رضایت شغلی و استرس شغلی بود که نتایج این فرضیه در جدول  

 درصد انجام گرفته است. 02است. فرض صفر در این آزمون عدم همبستگی می باشد . این آزمون در سطح اطمینان 

 

همبستگی بین رضایت شغلی و استرس شغلی – 6جدول   

 استرس شغلی رضایت شغلی 

 Pearson Correlation 1 -0.794 رضایت شغلی

Sig.   0.000 

N 10 10 

 Pearson Correlation -0.794 1 استرس شغلی

Sig.  0.000  

N 10 10 

 

درصد بوده که باعث رد فرض شده 2کوچکتر از سطح خطای  Sig= 9مشخص شده است مقدار  1همانطور که در جدول 

شده  -9.201پس بین دو متغیر همبستگی معنی داری وجود دارد . سپس ضریب همبستگی پیرسون را مشاهده می کنیم که 

 و است و وجود همبستگی قوی و منفی را ثابت می کند . به این معنی که با افزایش رضایت شغلی استرس شغلی کاهش یافته

 همچنین عکس این شرایط نیز صادق است . 
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فرض دوم این پژوهش به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین دو فاکتور سن و استرس شغلی بوده و در پی آن بودیم که آیا 

نان یسن کارکنان بر استرس ناشی از کار آنها تاثیر دارد یا خیر . برای این فرض  نیز از آزمون همبستگی پیرسون در سطح اطم

 مشخص شده است.فرض صفر عدم وجود همبستگی است .  9درصد استفاده شد که نتایج در جدول 02

 

 همبستگی بین سن کارکنان و استرس شغلی – 8جدول

 استرس شغلی سن کارکنان 

 Pearson Correlation 1 01012 سن کارکنان

Sig.   01931 

N 10 10 

 Pearson Correlation 01012 1 استرس شغلی

Sig.  01931  

N 10 10 

 

درصد ما می باشد پس فرض صفر که عدم وجود 2که بزرگتر سطح آلفای  Sig=9.092مشاهده می کنیم  9بنابر آنچه در جدول 

همبستگی بود رد نمی شود و مشخص می شود که فاکتور سن بر استرس ناشی از کار در بین کارکنان جامعه نمونه آماری ما بی 

 کامال بی معنی است .  9.905تاثیر می باشد . بنابراین ضریب همبستگی پیرسون 

 گیریبحث و نتیجه 

در حد متوسط بوده و  JDIاین پژوهش نشان داد که رضایت شغلی کارکنان شرکت های مهندسی مشاور طیق پرسشنامه 

غالب کارکنان نسبت به کار خود به خصوص در شاخص های رفاهی ناراضی هستند که این فاکتور سبب می شود رضایت شغلی 

می  HSEتقریبا باالیی قرار دارد که عوامل مهم آن را طبق پرسشنامه  آنها افت پیدا کند . استرس شغلی این کارکنان در حد

توان مهم ترین عوامل آن را حجم زیاد کار ، عدم وجود حاشیه امنیت شغلی و تعامل کم مدیران باالتر با کارکنان دانست . یافته 
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کنان شرکت های مهندسی مشاور مهم دیگر این مقاله وجود همبستگی شدید و منفی بین رضایت شغلی و استرس شغلی کار

می باشد که می تواند تلنگری برای مدیران ارشد باشد تا برای بهبود رضایت شغلی و کاهش استرس وارده به کارکنان و همه 

منابع انسانی شرکت ، تدابیری بیاندیشند تا این سرمایه شکل گیری شرکت ها که منابع انسانی هستند برای بقای شرکت حفظ 

 جمله از عمومی تعامالت و تشویق نبود ضعیف، حمایت و مدیریت داد نشان نیز( 5900)  بادر توسط گرفته انجام العهمطشوند . 

. مدیران باید دقت داشته باشند با کاهش استرس کارکنان دارند کارکنان عملکرد روی بر منفی اثر که هستند زا استرس عوامل

خود می توانند عملکرد سازمانی آنها را برای نیل به اهداف کالن سازمان، افزایش دهند. همچنین کاهش استرس در محیط کار 

 میتوان مطالعه این در استرس کننده ایجاد اصلی فاکتورهای به توجه باسبب آرامش روانی کارکنان در محیط خانواده می شود . 

 در افراد با کافی و صحیح ارتباطات برقراری تغییرات، کنترل برای افراد به الزم اختیارات و قدرت اعطای قبیل از اقداماتی انجام با

 فعالیت به مربوط مداخالت اداری، و سازمانی فرهنگ در تغییر ایجاد ارتباطات، زمینه در آموزشی های برنامه اجرای مناسب، زمان

ارگونومی  و کار دانش اصول از گیری بهره اختیارات، و ها مسئولیت وظایف، شرح نمودن مشخص قبیل از افراد شغل با مرتبط های

در واگذاری افراد به کارها و اجرای برنامه های مدیریت تنش باعث کاهش استرس و بهبود رضایت شغلی می شود . در این تحقیق 

م که افزایش یا کاهش سن کارکنان تاثیر چشمگیری بر میزان استرس ناشی از کار ندارد ولی باال رفتن نیز به این نتیجه رسیدی

سن  باعث وجود رضایت نسبی از شغل می شود زیرا فرد رفته رفته  به  شغل خود عادت کرده و از نظر روانی همبستگی زیادی 

( نشان داد که بین 5999یکند . مطالعه کوین دانیال و همکاران )با کار خود و راضی بودن از کاری که انجام می دهد احساس م

 افزایش سن کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی آنها و رضایتی شغلی رابطه مستقیم و نزدیکی وجود دارد . 

 توانند می سازمانی موضوعات به عالقمند پژوهشگران و دانشجویان که میشود پیشنهاد حاضر پژوهش های یافته به توجه با

 متغیرهایی آتی،سایر های پژوهش در و بپردازند حاصله نتایج مقایسه به و درآورند اجرا به هم دیگر سازمانهای در را پژوهش این

 دهـند. قرار ارزیابی کنند،مورد می بینی پیش را کارکنانو ابعاد مختلف رضایت اجتماعی و رفاه  شغلی خشنودی که

 زاریـگـاسـسپ

 پژوهش این در که ستادی و کارشناسان پروژه های شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان پرسنل کلیه از میدانم الزم

 .نمیگردید میسر پژوهش این انجام آنان همکاری بدون که نمایم قدردانی و تشکر نمودند شرکت
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 عـابـمن

سومین کنفرانس ملی ، "بررسی رابطه بین رضایت و استرس شغلی در حسابداران"ابراهیمی رومنجان، مجتبی.  -0

 .0909حسابداری، مدیزیت مالی و سرمایه گذاری، 

بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در بین کارکنان اتاق های  "قضاوتی، محسن؛ باقرائت، علیرضا.  -5

 ."کنترل شرکت پاالیش نفت بندر عباس

 .0905همایش ملی مدیریت کسب و کار، بهمن ، اولین"رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی "شفیع زاده، حمید.  -9

، مجله علوم رفتاری، "بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایت مندی شغلی کارکنان "مرزآبادی، اسفندیار.  -1
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