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 چکیده

نیروی انسانی از جمله مهم ترین منبع هر سازمانی می باشد و بایستی توجه ویژه ای به آن داشت و عوامل موثر بر 

روی بهره وری وی را شناسایی کرد. استرس نوعی فرسودگی جسمی و روان شناختی است که بر اثر مشکالت محیط 

با توانایی های فرد وجود دارد بروز می کند. استرس از مسائل کار که به دلیل عدم تطابق نیازها و خواسته های کار 

سازمان های امروزی است و می تواند هزینه های سنگینی برای سازمان ایجاد کند. استرس شغلی بر زندگی شخصی 

عث و شغلی فرد تاثیر دارد. استرس شغلی نشانه های مختلفی دارد که عبارتند از جسمانی، روانی، رفتاری. استرس با

به هم خوردن تعادل روان شناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد. از جمله پیامدهای روانی استرس شغلی کاهش 

رضایت شغلی است که به ترک خدمت و رها کردن شغل منجر می شود و تعهد فرد به سازمان را کاهش می دهد. 

ره وری فرد را افزایش می دهد و او را رضایت شغلی به رضایت شغلی نوعی نگرش است که فرد به کار خود دارد.

نسبت به سازمان متعهد می کند، سالمت جسمی و روحی فرد را در پی دارد و خشنودی را در زندگی فردی به 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی است. روش این تحقیق مطالعه  ارمغان می آورد.

درصد تحقیقات انجام یافته استرس  99انجام گرفته تا کنون است. در بیش از  مروری و کتابخانه ای بر روی تحقیقات

 شغلی بر رضایت شغلی تاثیر منفی و معکوس داشته است.

 

 .استرس، استرس شغلی، رضایت شغلیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

از مهم ترین و قابل توجه ترین سرمایه ی هر سازمانی نیروی انسانی آن است که سبب ایجاد بهره وری باال و کارایی در سازمان 

می شود. هر انسانی بیشترین ساعات عمر خود را در محیط کار می گذراند و محیط کار و جو آن می تواند بر زندگی شخصی 

نارضایتی می توانند فرد را بیمار بکنند. استرس نوعی بیماری روانشناختی است و هدف  فرد نیز تاثیر بگذارد. استرس شغلی و

این تحقیق بررسی اثرات استرس شغلی بر رضایت شغلی است. استرس شغلی نوعی حالت اضطراب و افسردگی است که بخاطر 

اه دارد. استرس از مسائل سازمان های حضور در محل کار به وجود می آید و پیامدها و نتایج مختلفی را برای فرد به همر

امروزی است و می تواند هزینه سنگینی بر سازمان تحمیل کند. از جمله این پیامدهای استرس شغلی، نارضایتی شغلی است 

که منجر به ترک محیط کار، غیبت، کم کاری، عدم حضور به موقع در محیط کار و ... است. این عوامل موجب بروز بهره وری 

نیروی کار شده است و سازمان از کارایی خوبی برخوردار نخواهد بود. هرچه سازمانی بتواند بهتر محیط کار را از استرس  پایین

پاک سازد و نگرش مثبت در افراد نسبت به کار خودشان ایجاد کند و بتواند شرایط مناسبی را در راستای رضایت شغلی ایجاد 

رضایت شغلی به گفتة بسیاری از کارشناسان، ه وری و کارایی باال است دست پیدا کند. کند بهتر می تواند به هدف خود که بهر

ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری  سازمانی و پایة بسیاری از سیاست یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم

 وکارایی سازمان می باشد.

 (.Bottonari et al , 2007)رس را تجربه می کنند التری از استافراد افسرده با دلبستگی باال سطوح با

 (.2831تگی، هوش یجانی و استرس شغلی است )موسوی نژاد،رضایت شغلی تحت تاثیر سبک های دلبس

بین سبک دلبستگی اضطرابی و رضایت شغلی همبـستگی منفـی  .شغلی بیشتری دارند ،افراد با دلبستگی اضطرابی استرس

 طح استرس بیشتر باشد رضایت از شغل کمتر است.یعنی هرچه س ارد.وجـود د

بینـی  هوش هیجانی اسـت کـه در پـیش ةبینی کند. خودکنترلی تنها مؤلف توانـد رضایت شغلی را پیش استرس شغلی می

 (.Ahsan et al, 2009)د رضایت شغلی نقش دار

  ( .2831مرز آبادی، )بین استرس و رضایت از کار، رضایت از مسؤول و رضایت از حقوق و مزایا رابطه معنادار وجود دارد 

میزان باالی استرس شغلی و میزان اندک حمایت  اند که سطح پایین بهداشت روان با گزارش کرده( 2992) شنکر و فامویاوا

 .رابطه داشت اجتماعی

 کارکنان نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس انجام گرفت گروهی ازبین  زمینه عوامل استرس زا دردر که تحقیق دیگری 

 محل سکونت و خدمت مانند گرما و شرایط ةمربوط به منطق زا، عوامل نتایج نشان داد که در بین عوامل مختلف استرس

 (.2831)مرز آبادی،  اند جغرافیایی باالترین میزان استرس زایی را داشته

های مسلح عالوه بر کاهش حوادث شغلی، در افزایش رضایت شغلی و بهره وری نیز تاثیر کاهش استرس شغلی کارکنان نیرو

)مسیح آبادی ز موثر است قابل توجهی داشته است هم چنین در کاهش بیماری های شغلی که با استرس شغلی مرتبط هستند نی

 (.2898و رجایی، 

ز طریق رضایت همچنین استرس شغلی ا شغلی و عملکرد سازمانی دارای رابطه منفی است.سطح استرس شغلی با رضایت 

 (.2898)مسیح آبادی و رجایی، ی اثر منفی بر عملکرد شغلی دارد شغل

 

برخی از محدودیت های سازمان مانند شرایط فیزیکی محیط کار مانع عملکرد مطلوب کارکنان می گردد. حقوق بعنوان 

 (. 2891زینعلی و همکاران، ضایت شغلی رابطه کمی وجود دارد)ضایت شغلی کارکنان است. بین سطح حقوق و ربزرگترین مانع ر
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 (.2891رجایی و همکاران، غلی بین پزشکان متخصص زنان است )استرس شغلی یکی از عوامل تاثیر گذار منفی در رضایت ش

 ةرابط کرده که بین استرس و رضـایت شـغلی در ایـن افـرادمشخص  ها درباره استرس و رضایت شغلی در کادر درمان پژوهش

 (.Bartram et al, 2004) داری وجود دارد معنی

سطح رضایت  با کاهش ابعاد مختلف استرس شغلی مانند روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و عالقه مندی به کار می توان

 (.2833)قضاوتی و همکاران، شغلی را افزایش داد 

 (.2891)حسین زاده و همکاران، مرتبط با آن ارتباط وجود دارد  شغلی و استرس شغلی و عواملبین رضایت 

 استرس شغلی

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عوامل استرس زا و شرایط مشابه آن دانست و بیشتر افراد روی استرس زا بودن 

است که فرد در محیط کار تحمل می کند. استرس شغلی زمانی به آن اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر استرس شغلی استرسی 

 وجود می آید که شرایطی که محیط کار از فرد انتطار دارد بیشتر از توانایی و منابع فرد باشد و فشار روی فرد را افزایش دهد.

 می تواند به ضعف سالمت و حتی آسیب دیدن فرد منجر شود.استرس 

زبان التین گرفته شـده و به معنی تحمیل، فشار و خسته شدن می باشد این واژه بـه سرعت فراگیر واژه استرس مستقیماً از 

ایـن اصطالح را چنین تعریف  Roschاخیر تبـدیل گردیـده اسـت. اولـین بـار  ةیکی از اصطالح های رایج پـنج ده شده و به

 ,Rosch) هـر تقاضـا یـا تغییـر در شرایط فیزیکی می باشدکرد کـه اسـترس پاسـخی غیـر اختصاصی از ارگانیسم در مقابل 

1984.) 

است. استراتژی ما باید در جهت به حداقل  استرس مبـدل شـدهۀ متداول و روزمر ةبر اثر حذف به کلم لغت قدیمی دیسترس

 (.2831)گملچ و واترچ، استرس مثبت باشد  رساندن استرس منفی و بـه حـداکثر رسـاندن

 (.2831)اپستاین،  به معنای تحت فشار  stressedبه معنای دسر را برعکس هجی کنید، می شود  dessertsهرگاه کلمه 

کند که موجب تغییراتی در  تعریف می فشار روانی را نـوعی فـشار جـسمی یـا روانـی (1973)نامه علوم رفتاری ولمان  واژه

حد و حصر بـر فـرد تحمیـل  نوعی وضعیت فشارزا است که مطالبات بی نـیشـود. فـشار روا دستگاه عصبی خود مختار مـی

 ةروانشناسی، کلم اوقات ممکن است فشار روانی بیش از توان سازگاری موجود زنده باشد. در کتاب فرهنگ کنـد. بعـضی مـی

کار رفته  و فشار به )صدا(تنش، فشار روحی، تکیه  به معنی فشار روانی، تنیدگی، استرس، فشار هیجانی، (stress)استرس 

 (.2839)خداپرست،  است 

 (.2833)اشتاین، است « میزان استهالک جسمانی » از نظر پزشکی، استرس، 

استرس درواقع نوعی اضطراب، فشار روحی، خستگی، نگرانی، وحشت و ترس است. استرس موجب بروز انواع بیماری ها، 

 (.2838نایک، )ج می شود حتی و رنافسردگی، نارا

چه در محیط خانواده و چه در اجتماع و  روحی و روانی، استرس حالتی است که اکثر ما در زندگی روزانـه ۀعنوان یک پدید به

 (.2833)اشتاین،  گردد منجر به نتایج گاه مثبت و گاه منفی می نمـاییم و ایـن تجربـه، محیط کار آن را تجربه می

هایی که  که بدن در مقابل درخواست اختصاصی اسـت استرس یک پاسخ غیر» کند :  را چنین تعریف میهانس سلیه استرس 

 (.2832هنری لو، )«  دهد شود از خود نشان می با آن مواجه می

های  جدید یا تهدید کننده در محیط هـای افـراد نـسبت بـه عوامـل فشار عصبی شغلی را واکنش( 2939)ارنولد و فلدمن 

 (.2838)نایک،  کنند ان تعریف میکارش

های  ای که خواست گونه شاغل به ویژگی های فرد واکنش متقابـل بـین شـرایط کـار و اتعریف استرس شغلی، آن ررندال در 

 (.2831)دبلیو،  کند آنها برآید تعریف می ۀاز آن باشد که فرد بتواند از عهدبا آن بیش  محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط

اسـترس شـغلی هزینـه هـای زیـادی را بـر دولـت هـا تحمیـل کـرده و غیبت از کار، سازمان بهداشت جهانی می گوید که 

 ,WHO) هر این پدیده می دانداتقاضاهای مکـرر کـارگران بـرای تغییـر شغل و کاهش تولید و ایفای نقش در تولیـد را مظ

2007.) 
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 نشانه های استرس شغلی

استرس شغلی بروز می کند ما سه نوع نشانه خواهیم داشت: نشانه های جسمانی، نشانه های روانی و نشانه های زمانی که 

 رفتاری.

نشانه های جسمانی: به راحتی قابل تشخیص نیستند و نمی توانیم بگوییم کدام یک مرتبط با کار و کدام مرتبط با زندگی 

عروقی هستند. پژوهش -بیماری جسمانی استرس شغلی بیماری های قلبیشخصی افراد هستند. از عمومی ترین نشانه های 

-بیماری های خطرناک قلبی و مثبت میان شرایط استرس زای محیط کار ین رابطه انجام گرفته اند و رابطةهای معتبری در ا

د انواع حساسیت ها و عروقی را تایید کرده اند. از دیگر بیماری هایی که ممکن است نتیجه استرس های مداوم شغلی باشن

بیماری های پوستی، اختالل در خواب، ناراحتی های تنفسی و سردرد، درد پشت شانه ها و گردن، فشار خون باال، کلسترول 

 (.Ablard, 2003) را نام برد باال

پیامدهای  نشانه های روانی: ناراحتی های عاطفی و شناختی که بخاط ناراحتی های استرس شغلی بروز می کنند. از جمله

استرس شغلی نارضایتی از شغل است. فرد ناراضی از شغل خویش با تاخیر سر کار خود حاضر می شود و دلیل موجهی برای 

غیبت و عدم حضور منظم از جمله نشانه های نارضایتی شغلی هستند. از دیگر  انجام دادن کارهای خود به درستی، نمی بیند.

انزوا  موارد زیر اشاره کرد: افسردگی، اضطراب، ماللت، احساس ناکامی و ناخرسندی، هوان بنشانه های روانی استرس شغلی می ت

 و بیزاری، بی طاقتی، کسالت، بی حوصلگی، عدم اعتماد به نفس.

 نشانه های رفتاری: این نشانه ها خود دو دسته اند.

رفتارهایی از قبیل خود داری از کار کردن، دسته اول نشانه هایی هستند که مستقیما متوجه خود فرد شاغل هستند مانند 

مصرف بی رویه و روز افزون مشروبات الکلی و دارو، رفتارهای تند و ستیزه جویانه دربرابر همکاران و یا خانواده، پرخوری و یا 

 (.Cameron & Pierce, 2005)و به طور کلی مشکالت میان فردی بی اشتهایی، فراموشی، کاهش تمرکز 

کالتی هستند که اثرات و پیامدهای آن به سازمان برمی گردد مانند رها کردن شغل، غیبت از کار، تاخیر و بهره دسته دوم مش

 (.2833رندل، )وری کم 
 عوامل استرس زا در سازمان:

 وجود تبعیض در محیط کار.2

 عدم امنیت شغلی . 1

 حساسیت بیش از اندازه نسبت به انجام دادن کارها به طور صحیح. 8

 زیاد بودن حجم کار. 1

 عدم امکان ارتقا و پیشرفت. 1

 ازدحام بیش از حد و سرو صدای بسیار زیاد در محیط کار. 1

 نور کم و ناکافی در محیط کار. 3

 عدم وجود بازخورد. 3

 کنترل های بیش از حد و آزاردهنده. 9

 اطالعات غلط . ارائة21

 جابجایی های مکرر و انتظارات نابجا. 22

 و مشکالت اقتصادیمسائل . 21

 طوالنی بودن ساعات کاری. 28

 رضایت شغلی
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ی کنند درحالیکه عده ای دیگر در محیط کار مبرخی افراد از شغل خود لذت می برند و همه نیرو و توان خود را صرف کار 

 دچار استرس و ناراحتی می شوند و دارای نارضایتی شغلی اند.

تعاریف گوناگونی در  کار خود دارد و این نگرش از ادراک فرد نشات گرفته است.رضایت شغلی نگرشی است که فرد نسبت به 

مورد رضایت شغلی وجود دارد. یکی از این تعاریف براساس عامل روانی است. یک فرد راضی از شغل خویش سازگاری و انطباق 

ود به شرط اینکه شغل لذت و عاطفی بیشتری با کار و محیط شغلی خویش دارد یعنی فرد از شغل خویش راضی خواهد ب

مطلوبیت مورد نظر را برای فرد داشته باشد. گروهی دیگر از دانشمندان رضایت شغلی را چند بعدی و چند عاملی می دانند که 

متشکل از عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی هستند یعنی اگر چند عامل باهم وجود داشته باشند و سبب خشنودی و آرامش 

 ل شوند در این صورت فرد از شغل خویش راضی است.خاطر فرد شاغ

مدیران بایستی رضایت شغلی را مورد توجه قرار دهند و آن را مهم تلقی کنند چرا که فرد ناراضی ار کار سازمان را ترک خواهد 

ت به شغل کرد و یا تاخیر و غیبت و کم کاری خواهد داشت اما فرد راضی از شغل بهره وری باالتری خواهد داشت و نسب

کنند. افراد ناراضی  سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می ثابت شده است کارکنان راضی از خویش متعهد خواهد بود.

است که از مرز سازمان و شرکت  ای های قلبی هستند. رضایت شغلی از کار پدیده ها از سردرد تا بیماری مستعد انواع بیماری

 شود. کارمند راضی، شادابی را از سازمان زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده میرود و اثرات آن در  فراتر می

وجود رضایت  ةپولی که در سایهای اجتماعی و مقدار  توان با توجه به مسئولیت کند. بنابراین می به خانه و جامعه منتقل می

 (.2838)مقیمی، ، از این پدیده دفاع کرد شغلی نصیب جامعه خواهد شد

رضایت شغلی بهره وری فرد را افزایش می دهد و او را نسبت به سازمان متعهد می کند، سالمت جسمی و روحی فرد را در پی 

 دارد و خشنودی را در زندگی فردی به ارمغان می آورد.

استعدادها، که با کار مناسب با  رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شـغل خـود در سـازمان اسـت

های موفق و جو سازمانی ارتباط  تجربه میزان موفقیت در شغل، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی،

 (.2833)میرکمالی، دارد 

برخورد یا انجام دادن  کنند که برایشان مطلوب یا نامطلوب است و از همة افراد در زندگی روزمرۀ خود به مسائلی برخورد می

وجود  متفاوتی را در افراد مختلف به های کنند. محیط کار و فعالیت آدمی نیز، احساس آنها احساس رضایت یا نارضایتی می

 (.Lawler, 1997) شود ظاهر می آورد که احساس رضایت یا نارضایتی از مهمترین آنهاست که در شخص می

شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم  مانند رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت به شغل است، زاییدۀ عواملی

گفت رضایت شغلی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی  توان رو می بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی است. ازاین

 (.2831)شفیع آبادی،  پذیرد تأثیر می

 (.Macc et al, 2003) دارد نسبت به شغل خویش فرد ی کهرضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش

 (.2831)سیدجوادین،  گردد مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطالق می به مجموع تمایالت یا احساساترضایت شغلی 

 شغلی دارای دو بعد می باشد که شامل عامل بهداشت رابینز به نقل از هرزبرگ می نویسند: رضایت

(Hygiene factor)  شرایط  های بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط بین فردی، جنبه شغل وکه شامل ویژگیهای محیطی

پیشرفت،  که وابسته به وظایف و محتوای شغلی نظیراهمیت دادن به های کاری است و عوامل انگیزشی است و موقعیت

 (.Rabins, 1998) باشد مسئولیت و رشد می

 سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می نمایند و آن را نوعی ، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد میفیشر و هانا

در مقابل، چنانچه شغل  .اضی استر مورد نظر لذت مطلوب را به فرد بدهد، در این حالت فرد از شغلش یعنی اگر شغل .انگارند

 آید درصدد تغییر آن برمی ونماید  را به فرد ندهد، در این حالت فرد شروع به مذمت شغل می مورد نظر رضایت و لذت مطلوب
 (.2831)شفیع آبادی، 
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با توجه به این که رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عـاملی اسـت که باعث افزایش کارایی و احساس 

 (.2831)خاوری، بیشتری در انجام وظایف دارند  شود، افراد با رضایت شغلی بـاالتر، انگیـزه رضایت فردی می
 عوامل موثر بر رضایت شغلی:

ایجاد زمینه مناسب برای خالقیت و نوآوری کارمندان. میزان نوآوری و ریسک کارمندان بستگی به میزان رضایت شغلی آنها 

 دارد.

 مستقیمی با میزان رضایت شغلی او دارد. دیگر همکاران دریافت می کند رابطةمیزان احترامی که فرد شاغل از 

 خود سازگار شود می تواند به رضایت دست یابد. ند با شغل پر مخاطرۀنیکه فرد بتوازما

 اهمیت دادن به کار افراد.

 عالقه ای که فرد شاغل به کار خود دارد. هرچه میزان عالقه به کار بیشتر باشد میزان رضایت از کار نیز بیشتر خواهد شد.

 شرایط کار که مطابق با اهداف شغلی باشد.

 ری واقعی و از بین بردن تضاد و اختالف بین کارمندان.ایجاد شایسته ساال

 ایجاد روحیة وفاداری و تعهد به سازمان در افراد.

هرچه فرد در کار خود کمتر خسته شود میزان رضایت از شغلش بیشتر خواهد شد. یعنی میزان خستگی در کار با میزان 

 رضایت از کار رابطه معکوس دارد.

 به افراد شاغل.انصاف و عدالت در پرداخت 

 پاداش برای عملکرد فرد منصفانه و مطابق با خواسته فرد باشد.

 عوامل موثر بر رضایت شغلی را به دو دسته تقسیم می کند: (2831کورمن )

 عوامل محیطی: مثل سطح شغل، محتوای شغل، رهبری مالحظه کار، سطح دستمزد، فرصت های ارتقا و ترفیع..2

 سطح تحصیالت و جنسیت.عوامل شخصی: مثل سن، .1

 ولیت و استقالل بیشتری داشته باشد فرد راضی تر خواهد بود.سطح تحصیالت فرد باالتر باشد، مسةهرچه 
 تاثیر رضایت شغلی بر سازمان:

اگر نوع کار با نوع شخصیت و توانایی فرد و روحیة او تناسب  داشته باشد فرد از کار خود راضی خواهد بود. فرد راضی بهره 

وری باالتری دارد و عملکرد بهتری از خود نشان می دهد و نسبت به سازمان تعهد بیشتری حس می کند. عملکرد افراد بر 

ه عملکرد رضایت شغلی تاثیر دارد چراکه عملکرد خوب به دریافت های مالی و معنوی بیشتر منجر می شود اما کارکنانی ک

شایستگی الزم را ندارند و دریافت های آنان کمتر خواهد بود و به طور کنند که توانایی و  ضعیف تری دارند احساس می

. هرچه افراد از شغل خود راضی تر باشند سازمان به صورت (Feldman, 1995)تاثیر منفی دارد طبیعی بر رضایت شغلی آنان 

کمتری را برای سازمان  یک سازمان مفید و اثربخش درخواهد آمد. میزان ترک خدکت و غیبت کم خواهد شد و هزینه های

خواهد داشت. افراد سالمتر خواهند بود و عمر بیشتری خواهند کرد. سوانح مرتبط با کار کمتر خواهد شد و یادگیری آنان در 

آموزش ضمن خدمت بیشتر می شود. در سازمان هایی که افراد نسبت به شغل خود رضایت دارند میزان جابجایی نیز کم 

 خواهد بود. 

 ترس شغلی بر رضایت شغلیتاثیر اس

استرس باعث به هم خوردن تعادل روحی و روان شناختی شده و پیامد های مختلفی در پی دارد مانند نارضایتی از شغل و 

ترک خدمت. استرس شغلی پیامد های بهداشت روانی و جسمانی را داراست. از جمله نشانه های روانی استرس شغلی نارضایتی 

گروهی از تحقیقات تاثیر استرس شغلی بر سالمت روانی و جسمانی تایید شده است و این تحقیقات می از کار می باشد. در 

( با توجه به مطالعات گسترده ای که داشته اثر 2931گویند که استرس تاثیر منفی بر سالمت جسمی و روانی دارد. بروزسکی )
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مرکز، تحریک پذیری، بیماری های جسمی مانند اختالالت استرس شغلی را ترس، اضطرب، بی خوابی، خستگی و ناتوانی در ت

 روده ای، معده ای، قلبی و عروقی می داند.

استرس ها و فشارهای روانی است  علت نبود و یا کاهش یافتن رضایت شغلی در کار در بین کارکنان سپاه مربوط یه وجود
 (.2831)مرزآبادی، 

جسمانی دارد به طور قابل مالحظه ای بر رضایت شغلی اثر دارد و ان را  استرس فیزیولوزیکی یعنی استرسی که نشانه های

 (.2892، و همکاران )آزماننی تاثیری بر رضایت شغلی ندارد کاهش می دهد ولی استرس روا

با کاهش ابعاد مختلف استرس شغلی) شامل روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و عالقه مندی به کار( می توان سطح رضایت 

 .)2833 و همکاران قضاوتی)کارکنان اتاقهای کنترل را افزایش داد شغلی 

در مطالعه ای که در بین کارکنان بهداشتی درمانی صورت گرفته است محقق به این نتیجه رسیده است که با افزایش استرس 

 (.2898)دانیالی، شغلی، رضایت شغلی کاهش می یابد 

ول، و رضایت از حقوق و مزایا رضایت از مسئکه بین استرس و رضایت از کار، در بررسی بین عوامل مختلف مشاهده شده است 

 (.2831)مرزآبادی، ود داشته است ارتباط معناداری وج

مدیران برنامه ریزی سازمان های بهداشتی و درمانی می توانند با بکارگیری استراتژی هایی به منظور کاهش میزان استرس و 

پیشگیری از آثار روانی و جسمانی آن بر شاغلین حرفة مامایی و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی آنان اقدام کنند که این 

ه وری سازمان های بهداشتی درمانی و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده به دو قشر می تواند گامی در جهت افزایش بهر

 (.2891)سابوته و همکاران،آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و نوزادان باشد 

در پژوهشی عوامل استرس زا به سه دسته عوامل فیزیکی، محیطی و روانی تقسیم شده که این عوامل بر استرس شغلی اثر 

 (.Lee & Shin, 2010)ی دار دارند عنمنفی و م

 نتیجه گیری

تاثیر استرس شغلی بر کار و کارمند در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که مهم ترین منبع هر سازمانی نیروری 

د با باالترین انسانی آن می باشد و سازمان ها باید آسایش روحی و روانی و مادی کارکنان خود را فراهم آورند تا فرد بتوان

کارایی کار کند و سازمان نیز به حداکثر بهره وری دست یابد. تا نود و نه درصد تحقیقات انجام گرفته بر روی استرس شغلی و 

رضایت شغلی رابطة این دو باهم را تایید می کنند و استرس شغلی را موثر بر رضایت شغلی می دانند و رابطه و جهت این دو را 

با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توانیم بگوییم که استرس شغلی که تاثیر مستقیم بر روان و عوامل . انندنیز معکوس می د

روانشناختی دارد می تواند بر ابعاد مختلف زندگی شغلی علی الخصوص رضایت شغلی تاثیر بگذارد. طبق مطالعات صورت گرفته 

آن می تواند رضایت شغلی را کاهش دهد و تاخیر و غیبت را در پی  استرس تاثیر منفی بر رضایت شغلی دارد و افزایش در

 داشته باشد و حتی باعث رها کردن شغل و ترک خدمت شود. کاهش استرس شغلی تعهد سازمانی را نیز سبب می شود.

 

 منابع:
 آزمان، اسماعیل، ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان-

 .2831آرامبخش، ترجمة حمید جعفر یزدی و همکاران، تهران، انتشارات جوانة رشد، اپستاین، رابرت، فعالیت های -

 .2833اشتاین، متز، جنی، بر غشارهای عصبی خود غلبه کنید پیش از آنکه او بر شما چیره شود، ترجمة نازلی سید گرگانی، نشر هزاران،چاپ اول، -

زگر، زهره، ارتباط بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل فوریت حسین زاده، مهران، حسین زاده، حامد، رزاقی، نرگس، بر-

 .11-18، 2898پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجلة دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، سال سوم، شمارۀ سه، پاییز 

 .2839 خداپرست، ابوالفضل، فرهنگ روانشناسی دوسویه، انتشارات پیوسته،چاپ اول،-

ت دانیالی، سیده شهر بانو، عمیدی مظاهری، مریم، رابطة بین رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان بهداشتی درمانی، مجلة علمی پژوهشی تحقیقا-

 .2898نظام سالمت، دورۀ ده، شمارۀ یک، 

 .2831پانزده، زمستان دبلیو، دیوید، فشار روانی ناشی از کار کارمند، تهران، فصلنامه تازه های مدیریت، شماره -
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رجایی، مینو، دادی پور، سکینه، فالحی، صغری، سلیمی، مرتضی و همکاران، بررسی رابطة بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان -

 .119-111، 2891متخصص زنان، مجلة پزشکی هرمزگان، سال هفدهم، شمارۀ سوم، تابستان 

 .2833اجه پور، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، رندل، استرس شغلی، ترجمة غالمرضا خو-

زینعلی، شینا، پور تقی یوسفده، رقیه، صیادی، علی، بررسی رابطة بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین -

 .11-81، 2891یستم، تابستان شناختی، شال ششم، شمارۀ ب-کارکنان بهزیستی استان گیالن، فصلنامة روانشناختی تحلیلی

 .2832حیدرعلی، هومن، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، -

 .83، 2831خاوری، لیلی، مقایسة رضایت شغلی اعضای هیئت علمی غیرفعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شمارۀ یک،-

شی سابوته، سحر و همکاران، برسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه های شهر اصفهان، مجلة علمی پژوه-

 .2891تحقیقات نظام سالمت، دورۀ نه، شمارۀ هفت، 

 .2831سید جوادین، رحیم، مدیریت منابع انسانی، انتشارات نگاه دانش، -

 .2831عبداهلل، راهنمایی و مشاورۀ شغلی و تئوذی های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد،  شفیع آبادی،-

 .2831شفیع آبادی، عبداهلل، راهنمایی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات رشد، -

ایت شغلی در بین کارکنان اتاق های قضاوتی محسن، با قرائت، علیرضا، زارع، مهدی، بهجتی اردکانی، مهدی، بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با رض-

 .2833در صنعت نفت و گاز،  HSEکنترل شرکت پاالیش نفت بندر عباس، همایش بین المللی 

کریمی، ام البنین، کیمیایی، سید علی، مهدیان، حسین، بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر  رضایت شغلی دبیران -

 .2892، فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، دورۀ چهارم، شمارۀ ده، بهار 39-91سال تحصیلی مقطع متوسطة مشهد در 

 .181-181، 2831کورمن، آبراهام، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمة حسین شکر کن، تهران، سروش، -

 .2831اول، زمستان گملچ، والترچ، استرس در راه موفقیت، ترجمة مهرداد فیروز بخت، انتشارات ابجد، چاپ  -

رۀ مرزآبادی، اسفندیار، طرخورانی، حمید، بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایت مندی شغلی کارکنان، مجلة علوم رفتاری، دورۀ یک، شما-

 .212-219، 2831دو، زمستان 

عملکرد شغلی حسابرسان، کنفرانس بین المللی مدیریت،  مسیح آبادی، ابوالقاسم، رجایی، علیرضا، اثر استرس شغلی بر تهعد سازمانی، رضایت شغلی و-

 .2898حسابداری و اقتصاد، 

 .831-833، 2831مقیمی، محمد، رفتاری شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شمارۀ یازده،-

(، پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد 32-31ن منطقة خلیل آباد )( با رضایت شغلی دبیراBو  Aموسوی نژاد، علی، برسی رابطة بین تیپ شخصیتی )نوع -
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