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 دهیچک
های فرد و عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهای شغلی،  استرس شغلی از عدم تعادل بین نیازهای شغلی و توانایی :مقدمه
یین این مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی و تع. تواند منجر به عدم رضایت شغلی شود استرس شغلی می. شود منتج می

های نفت جنوب کشور  های کنترل یکی از پاالیشگاه ارتباط بین ابعاد استرس شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان اتاق
 .انجام شد

های کنترل پاالیشگاه مورد مطالعه قرار  حلیلی تمام صد نفر کارکنان شاغل در اتاقت - در این مطالعه توصیفی: هاوش ر
ه از پرسشنامه انستیتوی بهداشت روانی آمریکا و رضایت شغلی با پرسشنامه استاندارد استرس شغلی با استفاد. گرفتند

تجزیه و تحلیل شد و از آزمون  SPSS 16 افزار شده توسط نرم یآور اطالعات جمع. رابینز مورد ارزیابی قرار گرفت
 .ایت شغلی استفاده شدضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه احتمالی بین ابعاد مختلف استرس شغلی و رض

در ارتباط با . درصد از افراد مورد مطالعه در سطح استرس باال قرار دارند83/72نتایج این مطالعه نشان داد که  :نتایج
راضی، راضی، نه  الًکامافراد مورد مطالعه به ترتیب به عنوان  درصد از 1/43و  7/26 ،6/23، 4/47، 2/3رضایت شغلی 

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رضایت شغلی با . بندی شدند ناراضی طبقه و کامالً ناراضیراضی و نه ناراضی، 
 (.=84/8P) کلیه ابعاد استرس شغلی همبستگی دارد

توان با تمرکز بر ابعاد مختلف استرس شغلی و بهبود  با توجه به ارتباط بین رضایت و استرس شغلی می :گیری تیجهن
مندی به کار در بین کارکنان، سطح استرس شغلی را کاهش و به دنبال  شرایط فیزیکی و عالقه وضعیت روابط بین فردی،

 .آن سطح رضایت شغلی را افرایش داد

 های کنترل، پاالیشگاه نفت ، کارکنان اتاقیاسترس شغلی، رضایت شغل :ها کلیدواژه
 03/8/49: پذیرش مقاله    19/8/49: اصالح نهایی     21/8/49: دریافت مقاله

 

 : مقدمه
توان به صورت یک وضعیت  استرس شغلی را می

روانشناختی تعریف کرد که از عدم تعادل بین نیازهای شغلی و 
های فرد و عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهای شغلی  توانایی
اهمیت استرس در رفتار  ،در قرن حاضر(. 4) شود منتج می

ر گرفته است و به سازمانی مورد توجه متخصصان امر قرا
بررسی استرس و آثار و عواقب آن در سازمان و کارکنان 

استرس ماهیتاً بد و مخرب  ،اما در عین حال. پرداخته شده است
زیرا مقداری از استرس برای تالش و تحرك و  .باشد نمی

باشد و روی عملکرد کارکنان و بازده کار  پیشرفت کاری نیاز می
 .(2) گذارد ثیر میأت

س باال هم برای افرادی که با آن درگیرر هسرتند و هرم    استر
برای مؤسسات و واحردهای تولیردی کره ایرن افرراد در آن کرار       

در ایراالت متحرده   . کنند و همچنین اقتصاد ملی پرهزینه اسرت  می
میلیرارد دالر غرامرت ناشری از اسرترس در      288ساالنه حردود  

ری، های ناشری از بیمرا   بخش صنایع به صورت پرداخت غرامت
غیبت از کار، حوادث و مرگ ناشی از سوانح و بیماریهای مرزمن  
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شرود   هزینه مری  رسو مرگ زود ییوری و جابجا و کاهش بهره
 (. 9) شود که نزدیک به ده درصد تولید ناخالص ملی برآورده می

استرس زیاد در محیط کرار موجرب کراهش     ،از سوی دیگر
حردی از   رضرایت شرغلی آن  . گرردد  رضایت شغلی کارکنان می

شررایط   مثبت فرد، نسبت به شرغل و  نگرش کلی و احساسات و
وقتری  . اشتغال است که در اشتغال موفق نقرش بره سرزایی دارد   

کند که دارای رضایت شغلی براالیی اسرت ایرن     شخصی بیان می
شغلش را دوست دارد، احساسرات   بدان مفهوم است که او واقعاً

ش زیرادی قایرل   خوبی درباره کارش دارد و بررای شرغلش ارز  
ارتبراط   در یک تحقیق، شریف و بهجرت نشران دادنرد کره    . است
 داری بین اجزای استرس و رضایت شغلی و حقوق و مزایا، معنی

روابط اجتماعی و کسرب احتررام    امنیت شغلی، سیاست مدیریت،
همچنین بسیاری از بیماریهای مرتبط با استرس برر  . وجود دارد

ناکرافی و   اری شلوغ، صدا، نرور اثر عوامل محیطی نظیر مناطق ک
تهویه ضعیف و همچنرین وجرود استرسرورهای فیزیولرو،یکی،     
ارتباطات پرخاشگرانه، عدم وجود ارتباط بین کارکنان و مدیریت 

جهت ایجراد و یرا   (. 1،3) شود و عدم وجود ایمنی شغلی ایجاد می
. ارتقای سطح رضایت شغلی باید به عوامل موثر بر آن پرداخرت 

تباط هرزبرگ عقیده دارد که تنها یک فاکتور نیسرت کره   در این ار
بره عقیرده   . کند تعیین می یا عدم وجود رضایت شغلی را وجود و

وی قبل از اینکه به ارتقای سطح رضایت شرغلی پرداختره شرود    
در . پرداخت ،شوند باید به عواملی که موجب نارضایتی شغلی می
در محرریط کررار  ایررن ارتبرراط بایررد گفررت کرره افررراد انتظررار دارنررد

اگرر  . فاکتورهای بهداشتی موجود و در حد رضایت بخش باشند
طرور ضرعیفی مردیریت    ه چنین فاکتورهایی موجود نبوده و یا بر 

هرر   ،از طررف دیگرر  . شوند باعث عدم رضایت شغلی می ،شوند
شرود امرا در    چند عوامل انگیزشری باعرث رضرایت شرغلی مری     

از . شروند  یباعث عردم رضرایت شرغلی نمر      صورت عدم وجود،
عبارتنرد   ،جمله فاکتورهایی که در عدم رضایت شغلی نقش دارند

شرایط فیزیکی، میرزان دسرتمزد، ایمنری، امنیرت، فاکتورهرای       :از
آنچه از مطالعرات هرزبررگ نتیجره     .اجتماعی و روابط بین فردی

شود این است که اگر مدیریت قصد انگیرزش کارکنران جهرت     می
باید در  ،یش عالقه به شغل را داردپذیرش مسئولیت بیشتر و افزا

کننرد شرامل    ابتدا به فاکتورهایی که ایجاد عدم رضایت شغلی می
 .(4) فاکتورهای مرتبط با ایمنی و بهداشت بپردازد
ارتباط برین تعهرد   »مطالعه کوی یون و همکاران تحت عنوان 

« شغلی، رضایت شغلی و استرس شغلی در پرستاران در تایوان
افزایش سرطح اسرترس میرزان رضرایت شرغلی       نشان داد که با

همچنین مطالعه ناکاتا و همکاران که در ارتباط (. 7)یابد  کاهش می
با اثر استرس شغلی بر مشکالت تنفسی در هنگام خرواب انجرام   

تواند به عنوان عامرل برروز    نشان داد که استرس شغلی می ،شد
برالقوه  اثررات   (.6)اختالالت تنفسی در هنگام خواب مطرح باشرد  

بره   .را نیز شامل شود DNAهای  تواند آسیب استرس شغلی می
که مطالعره آکیرومی و همکراران نشران داد کره اسرترس        طوری
  (.3) باشد مرتبط DNAتواند با آسیب اکسیداتیو  شغلی می

مطالعه هانا و همکاران نیز نشان داد که استرس شغلی و بره  
 خواب در ارتبراط باشرد   تواند با اختالالت ویژه بار کاری زیاد می

در صورت باال بودن سطح استرس در یک سازمان مواردی  (.3)
غیبرت از کرار،   : عبارتند از ،طور معمول مشاهده خواهد شده که ب

استفاده غیربهینه از زمان کار، افزایش میزان ترك شغل کارکنان، 
وری کرم و مقاومرت در    افزایش نرخ غیبت به دلیل بیماری، بهرره 

همچنرین مطالعرات نشران    (. 4) ییرات فرآینردهای کراری  برابر تغ
دهند که استرس زیاد و یا طوالنی مدت باعث برروز تغییررات    می

استرس . گردد فیزیولو،یکی منجر به بیماری و یا مرگ و میر می
با فشارخون باال، بیماری قلبی عروقی، اختالل در سیستم ایمنری،  

 (.48) ارتباط دارد چاقی، افسردگی و اختالالت اسکلتی عضالنی
های شغلی که با توجه به نوع وظایف، احتمال  یکی از گروه

دارد سطح استرس شغلی در آنها باال و سطح رضایت شغلی در 
در  .باشند های کنترل می کارکنان شاغل در اتاق ،آنها پایین باشد

ها  های کنترل پاالیشگاه پایش تجهیزات، توجه به کنترل کننده اتاق
ها و انجام تصمیمات الزم جهت حفظ عملکرد تجهیزات و نشانگر
همچنین پایش و کنترل میانگین دمای راکتورها، . گیرد صورت می

اصالح مشخصات محصوالت با نظر آزمایشگاه، انجام 
بخار و هوا از جمله  برق، تصمیمات الزم در مواقع قطع آب،

با توجه . باشد های کنترل پاالیشگاه می های کارکنان اتاق فعالیت
تواند بر  که استرس شغلی و عدم رضایت شغلی می به این

ثیر داشته أهای بحرانی ت عملکرد کارکنان در انجام چنین فعالیت
ررسی استرس شغلی و رضایت باین پژوهش با هدف  .باشد

شغلی و نیز تعیین ارتباط بین ابعاد مختلف استرس شغلی و 
رل یکی از های کنت رضایت شغلی در بین کارکنان اتاق

 .های نفت جنوب کشور انجام شد پاالیشگاه

 
 :روش کار

تحلیلری اسرت کره در     - مطالعه حاضر یک پژوهش توصریفی 
های نفت واقرع در جنروب کشرور     های کنترل یکی از پاالیشگاه اتاق

های کنترل  جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان اتاق. انجام شد
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گیری بره صرورت    بنابراین نمونه. نفر بود 488بودند که تعداد آنها 
کلیره افرراد مرورد مطالعره مررد بودنرد و       . سرشماری انجام گرفت

میانگین سنی این . مدرك تحصیلی آنها دیپلم و یا باالتر از دیپلم بود
، صربح )شریف   1سال برود و بره صرورت چرخشری در      27افراد 
جهت بررسی اسرترس  . کردند فعالیت می( استراحتو  شب ،عصر

هایی تهیه شده و پر  از توضریحات    پرسشنامه ،شغلیو رضایت 
 488از . الزم جهت تکمیل در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفرت 

پرسشرنامه تکمیرل شرده و     36 ،پرسشنامه ارائه شده به کارکنران 
بررای تعیرین میرزان اسرترس از     . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

آمریکرا   نری روا بهداشرت  انسرتیتوی  شرغلی  پرسشرنامه اسرترس  
بخش روابط  9سوال شامل  36این پرسشنامه حاوی . استفاده شد
و عالقمندی به ( سئوال 22)، شرایط فیزیکی (سئوال 27)بین فردی 
گزینه  3هر سئوال این پرسشنامه دارای . باشد می( سئوال 3)شغل 
  (.44)به آنها اختصاص داده شد  3تا  4باشد که نمره  می

سرطح اسرترس بره شرکل، اسرترس       بر اساس این پرسشنامه
. پایین، استرس نرمال و استرس براال مرورد ارزیرابی قررار گرفرت     

جهت تعبین استرس سطح باال، پایین و نرمال برا توجره بره امتیراز     
های مختلف و نیز امتیاز کلی بر اساس مرجع  کسب شده در بخش

 .استفاده شد 4شماره  از جدول( 44) مورد استفاده
رابینز ) غلی از پرسشنامه استانداردجهت سنجش رضایت ش

. استفاده شد ،ای است گزینه 3سؤال  43که حاوی ( 4334
پرسشنامه مذکور بر مبنای این تئوری تهیه شده است که 

تواند نشانگر میزان رضایت  احساس فرد نسبت به شغل می
شغلی فرد باشد، از این روی سواالت این پرسشنامه به نحوی 

ضایت شغلی را از طریق بررسی احساس اند که ر طراحی شده
بر اساس (. 42) دهند فرد نسبت به شغل مورد ارزیابی قرار می

شود در ارتباط با شغل خود با  این پرسشنامه از فرد خواسته می
ای که  گزینه ،هایی که مقابل هر جمله نوشته شده توجه به گزینه

غل کنونی به بهترین طریق بیانگر پندار یا عقیده فرد نسبت به ش
 3تا  4های این پرسشنامه نیز از  گزینه. است را انتخاب کند
 . اند امتیازبندی شده

 
 

 تعیین سطح استرس با توجه به امتیاز محاسبه شده از طریق پرسشنامه -1جدول شماره 
 استرس زیاد استرس نرمال استرس کم 

 63 73 72 36 31 34 17 19 93 روابط بین فردی
 76 72 33 33 32 13 11 18 93 شرایط فیزیکی

 26 23 29 24 43 43 46 43 49 مندی به کار عالقه
 476 434 414 491 429 446 444 484 34 استرس کل

 38 38 68 78 38 18 98 28 48 صدک

 
گیری از  در نهایت سطح رضایت شغلی پ  از میانگین

 امتیازات کسب شده بر اساس پرسشنامه، با استفاده از جدول
 (.42) شود تعیین می 2ه شمار

های استرس و رضایت شغلی قبأل  پایایی و روایایی پرسشنامه
توسط حمیدی و همکاران و محمدفام و همکاران مورد تأیید قررار  

همکاران پایرایی   حمیدی و ی قابل ذکر است که مطالعه. گرفته است
و مطالعره محمردفام و همکراران     3/8پرسشنامه رضایت شغلی را 

 (.49،41)اند  گزارش کرده 32/8سشنامه استرس شغلی را پایایی پر
آوری اطالعات با مراجعه به محل کرار کارکنران ضرمن     جهت جمع

بعرد  . ها در اختیار آنها قرار گرفت ارائه توضیحات الزم، پرسشنامه
مورد  SPSS 16 افزار آوری اطالعات، اطالعات توسط نرم از جمع

ضریب همبسرتگی پیرسرون    از آزمون. تجزیه و تحلیل قرار گرفت
جهت بررسی رابطه احتمالی بین ابعاد مختلرف اسرترس شرغلی و    

 .رضایت شغلی استفاده شد

سطح رضایت شغلی بر اساس میانگین  -2جدول شماره 
  امتیاز کسب شده از پرسشنامه مربوطه

 امتیاز وضعیت رضایت

 4-3/4 کامالً ناراضی
 3/4-7/2 ناراضی

 7/2-1/9 بی تفاوت
 2/1-1/9 راضی

 2/1-3 کامالً راضی
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 :نتایج
نتایج حاصل از ارزیابی میانگین استرس شرغلی برر اسراس    

مندی بره   شرایط فیزیکی، روابط بین فردی و عالقه)ابعاد مختلف 
 . ارایه گردیده است 9شماره  صورت کلی در جدوله و نیز ب( کار
 
 

نتایج حاصل از ارزیابی میانگین استرس و  -3جدول شماره 
 ضایت شغلیر

 انحراف معیار میانگین 

 39/8 23/9 شغلی رضایت
 64/43 43/71 روابط بین فردی

 73/43 18/76 شرایط فیزیکی
 38/48 24/27 عالقه مندی به کار

 93/11 38/436 استرس کل

 
بر اساس نتایج حاصله، میانگین امتیاز مربوط به روابط بین 

 موجرود در جردول  بنردی   باشد که طبق تقسریم  می 43/71فردی 
میانگین سطح استرس در بعد روابط بین فرردی براال و    4شماره 

همچنرین میرانگین   . باشرد  های هفتادم تا هشرتادم مری   بین صدك
شرایان  . باشرد  مری  1/76مربوط به شرایط فیزیکی برابر با  زامتیا

ذکر است میانگین سطح استرس در بعد فیزیکی از صدك نرودم  
میرانگین امتیراز   . باشرد  بیشتر مری  4 شماره نیز بر اساس جدول
باشد که این سرطح   می 24/27مندی به کار  استرس در بعد عالقه
هرای   بنردی اسرترس زیراد و برین صردك      از استرس نیز، در رده
طور کلی ه میانگین امتیاز استرس ب. گیرد هشتادم تا نودم قرار می

بود که ایرن سرطح از اسرترس برر اسراس روش       3/436برابر با 
های هشرتادم   ستفاده در این مطالعه باال بوده و بین صدكمورد ا

 .گیرد تا نودم قرار می
بررسی توزیع کارکنان بر مبنای ابعراد اسرترس در سرطوح    

دهد کره در کلیره ابعراد، بیشرتر      مختلف استرس شغلی نشان می
درصرد افررادی کره در    . افراد در سطح استرس باال قررار دارنرد  

به ترتیب در ارتباط با ابعاد  ،اشتندسطح استرس شغلی باال قرار د
مندی به کرار برابرر برا     روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و عالقه

 (. 9تا  4شماره نمودارهای )درصد بود  16/36و  76/77، 33/13
 

 
نتایج حاصل از بررسی توزیع کارکنان در  -1شماره نمودار 

 بعد روابط بین فردی در سطوح مختلف استرس

 

 
نتایج حاصل از بررسی توزیع کارکنان در  -2ماره ش نمودار

 بعد شرایط فیزیکی در سطوح مختلف استرس

 

 
نتایج حاصل از بررسی توزیع کارکنان در  -3 شماره نمودار

 مندی به کار در سطوح مختلف استرس بعد عالقه

 
درصد از کارکنان به طرور کلری    83/72همچنین در مجموع 

 (.1 شماره نمودار) نددر سطح استرس باال قرار دار
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نتایج حاصل از بررسی توزیع کارکنان در  -4شماره  نمودار

 سطوح مختلف استرس شغلی

 
در ارتباط با رضایت شغلی، میرانگین امتیراز کلیره کارکنران     

بنردی رضرایت شرغلی در     بود که بر اساس سرطح  23/9برابر با 
بررسری توزیرع   . گیرد در سطح راضی قرار می 2 شماره جدول

( 3 شرماره  نمرودار )کارکنان در سطوح مختلف رضرایت شرغلی   
تفراوت قررار    در سرطح بری  ( درصرد 6/23)نشان داد بیشتر افراد 
 7/26) هرای بعردی بره ترتیرب سرطوح راضری       گرفته و در رتبره 

و ( درصرد  4/47) ، ناراضری (درصد1/43)راضی  ، کامالً(درصد
 .قرار دارند( درصد 2/3)ناراضی  کامالً
 

 
نتایج حاصل از بررسی توزیع کارکنان در  -5ه شمار نمودار

 سطوح مختلف رضایت شغلی

 
همبستگی بین رضایت شغلی و ابعاد مختلف  ،در این مطالعه

استرس شغلی و نیز امتیاز کلی استرس شغلی با استفاده از 
نتایج . ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت

ضایت شغلی و آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین ر
 کلیه ابعاد استرس و نیز امتیاز استرس کلی شغلی همبستگی

همچنین نتایج آزمون . (=84/8P) داری وجود دارد منفی و معنی
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه ابعاد استرس 

 (.=84/8P) باشد دار می همبستگی مثبت و معنی

 

 :گیری بحث و نتیجه
شغلی افراد مورد مطالعه برابر با میانگین امتیاز رضایت 

بندی رضایت شغلی در سطح  بود که بر اساس سطح 23/9
اما مسئله دیگری که در ارتباط با رضایت . گیرد راضی قرار می

شغلی باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی توزیع افراد مورد 
نگاه ظاهری . باشد مطالعه در سطوح مختلف رضایت شغلی می

یک توزیع  ،3 شماره رضایت شغلی در نمودار به وضعیت توزیع
تر  اگر بخواهیم این نمودار را جزئی. دهد نرمال را نشان می تقریباً

درصد از کارکنان در وضعیتی  31توان گفت  می ،بررسی کنیم
به این . توان آنها را راضی از شغل قلمداد کرد هستند که نمی
، %(6/23)ت تفاو درصد از کارکنان در سطوح بی 31معنی که 
. گیرند قرار می%( 2/3)ناراضی  و یا کامالً%( 4/47)ناراضی 

 درصد از افراد در سطوح کامالً 1/43همچنین از آنجایی که تنها 
درصد از  7/34توان گفت در ارتباط با  اند، می راضی قرار گرفته

ای جهت افزایش سطح رضایت شغلی  افراد نیاز به برنامه
بر اساس مطالعات انجام شده، رضایت شغلی . شود احساس می

با رفتارهای سازمانی، ترك شغل، غیبت از کار و دیر حاضر 
لذا پرداختن به مقوله  .(43)شدن در محل کار ارتباط دارد 

رضایت شغلی و تالش در جهت افزایش سطح رضایت شغلی 
ها در محیط کار با  شیوع آسیب. نماید ضروری می کارکنان کامالً

عدم رضایت شغلی در ارتباط بوده و عدم رضایت شغلی نیز به 
 (. 47) های ناشی از بیماری مرتبط است نوبه خود با غیبت

نتایج حاصل از بررسی استرس شغلی نشان داد که میانگین 
 این امتیاز بر. است 3/436طور کلی برابر با ه امتیاز استرس ب

بوده و از نظر  نشانگر استرس زیاد ،اساس روش مورد استفاده
 .گیرد های هشتادم تا نودم قرار می توزیع، بین صدك

بررسی رابطه بین رضایت و استرس شغلی با استفاده از 
آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت 
شغلی و کلیه ابعاد استرس و نیز امتیاز استرس کلی شغلی 

 (.=84/8P) دار وجود دارد همبستگی منفی و معنی
ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و  ،در این مطالعه

مندی به  امتیاز استرس روابط بین فردی، شرایط فیزیکی، عالقه
 -3/8و  -37/8، -62/8، -73/8کار و استرس کل به ترتیب 
ه مندی ب خصوص بعد عالقهه بدست آمد که در کلیه ابعاد و ب

که با  این بدان معنی است. باشد ضریب همبستگی باال می ،کار
افزایش سطح استرس در کلیه ابعاد از میزان رضایت شغلی 

نتایج این بخش از مطالعه با نتایج مطالعه کوی . شود کاسته می
ی حمیدی و  همپنین مطالعه(. 7)یون و همکاران همخوانی دارد 
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سازی نشان داد که بین اجزای  همکاران در یک صنعت شیشه
کار، با سطح رضایت استرس، به ویژه شرایط فیزیکی محیط 

شغلی رابطه معناداری وجود دارد، ضریب همبستگی استرس 
 .  (49) بدست آمد/. 391شغلی با شرایط فیزیکی در مطالعه مذکور 

هایی در  رسد با اتخاذ سیاست به نظر می ،این اساس بر
توان سطح رضایت شغلی را در  جهت کاهش استرس شغلی می

در صورت باال بودن  .زایش دادهای کنترل اف بین کارکنان اتاق
طور معمول ه مواردی که ب ،سطح استرس در یک سازمان

غیبت از کار، استفاده غیربهینه از : عبارتند از ،مشاهده خواهد شد
زمان کار، افزایش میزان ترك شغل کارکنان، افزایش نرخ غیبت 

وری کم و مقاومت در برابر تغییرات  به دلیل بیماری، بهره
 (. 4)کاری  فرآیندهای
ی راشمی شاهو و همکاران که در یک واحد صنعتی  مطالعه

نفر انجام شد نیز نشان داد که بین  488خصوصی بر روی 
استرس شغلی، عملکرد کارکنان و رضایت شغلی رابطه معنادار 
وجود دارد که این مطالعه نیز نتایج حاصل از تحقیق اخیر را 

 (.46)کند  حمایت می
ه توسط محمدفام وهمکاران در یک صنعت مطالعه انجام شد

سازی نیز نشان داد که شرایط فیزیکی محیط کار وخودر
 ی همچنین مطالعه. بیشترین سهم را در بروز استرس شغلی دارد
واحد صنعتی انجام  28جانسون و همکاران که بر روی کارکنان 

عوامل فیزیکی و ارگونومیکی را از مهمترین عوامل بروز  ،شد
ای که فیل لیدر بر روی  مطالعه. (41،43) داند غلی میاسترس ش

نشان داد که تراز  ،نفر در یک محیط صنعتی دولتی انجام داد 423
ثیر أت( آور محیط کار یکی از عوامل فیزیکی زیان)صدای محیط 

در مطالعه  .(43)مستقیمی بر روی رضایت شغلی افراد دارد 
همبستگی بین  باالترین ضریب ،که ذکر شد اخیر نیز چنان

استرس شغلی و شرایط فیزیکی بدست آمد که این نتیجه همسو 
توان گفت مهمترین  بنابراین می. با نتایج مطالعات مذکور است

بعدی که بر استرس شغلی و به دنبال آن بر رضایت شغلی اثر 
 . باشد بعد شرایط فیزیکی می ،دارد

یکی در عواملی که در بعد فیز ،بر اساس نتایج این مطالعه
اند شامل   های کنترل باعث افزایش سطح استرس شغلی شده اتاق

هایی از وظایف، نیاز به  نیاز به سرعت عمل در انجام بخش
کننده بودن محیط و  پاسخگویی به شرایط اضطراری، خسته

کننده بودن  ماهیت کار، باال بودن حجم کار و شلوغی و ناراحت
 .باشد محیط کار می

توجه به مقوله استرس شغلی و  ،د ذکر شدهبا توجه به موار
اتخاذ تدابیری جهت کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی در 

از . رسد های کنترل کامالً ضروری به نظر می بین کارکنان اتاق
آنجایی که این پژوهش ابعاد بحرانی از نظر ایجاد استرس شغلی 

 تواند به عنوان نتایج این پژوهش می ،را مشخص کرده است
راهنمایی برای مدیران جهت کاهش سطح استرس شغلی و 

  .افزایش سطح رضایت شغلی مورد استفاده قرار گیرد
در این ارتباط هرزبرگ عقیده دارد که قبل از اینکه به ارتقای 
سطح رضایت شغلی پرداخته شود باید به عواملی که موجب 

ه به عقیده هرزبرگ از جمل. پرداخت ،شوند نارضایتی شغلی می
 فاکتورهایی که در عدم رضایت شغلی نقش دارند عبارتند از
شرایط فیزیکی، میزان دستمزد، ایمنی، امنیت، فاکتورهای 

با توجه به اینکه مطالعه اخیر . (4)اجتماعی و روابط بین فردی 
داند و  عامل عمده استرس شغلی را شرایط فیزیکی محیط کار می

فیزیکی محیط کار یکی  به عقیده هرزبرگ نامناسب بودن شرایط
توان گفت  می .از عوامل موثر در بروز نارضایتی شغلی است

ارتباطی که این مطالعه بین بعد فیزیکی استرس شغلی و رضایت 
یک ارتباط واقعی است که تئوری  ،شغلی نشان داده است
رود با پرداختن  بنابراین انتظار می. کند هرزبرگ آن را حمایت می

های کنترل پاالیشگاه، تا حد زیادی  یط کار اتاقبه بعد فیزیکی مح
از جمله . استرس شغلی کاسته شده و رضایت شغلی ارتقاء یابد

 ،مواردی که باید جهت کاهش استرس شغلی به آن پرداخته شود
برخی از کارکنان دارای مهارت در . باشد روابط بین کارکنان می

کن است در باشند و در نتیجه مم زمینه روابط بین فردی نمی
در این زمینه باید . معرض آزار و اذیت از سوی دیگران باشند

همچنین . های آموزشی مهارتهای بین فردی برگزار گردد دوره
ممکن است در این زمینه نیاز به روندهای رسمی جهت برخورد 

همچنین باید  به . با آزار و اذیت کارکنان وجود داشته باشد
ضایت شغلی و کاهش های شغل جهت افزایش ر مشخصه

یک مورد تحقیق نشان داده است مشاغلی . استرس توجه شود
باشند، از سطح تخصصی برخوردار  که دارای بازخورد می

در افزایش سطح  ،باشد باشند و فرد در آنها دارای استقالل می می
بنابراین در کارکنان (. 28)رضایت شغلی نقش بیشتری دارند 

ارائه بازخورد فعالیت به کارکنان و  توان با های کنترل می اتاق
دادن اختیار عمل بیشتر در ارتباط با شغل، سطح رضایت شغلی 

از جمله موارد دیگری . را افزایش داده و از سطح استرس کاست
که جهت افزایش رضایت شغلی و کاهش استرس کارکنان مورد 

ای ه ارائه آموزش :عبارتند از ،مطالعه باید در نظر گرفته شود
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ای در زمینه فعالیت شغلی و استرس شغلی، بکارگیری  ورهد
روند چرخش شغلی، کاهش زمان انجام کار، افزایش میزان 

گیری و ارائه خدمات  مشارکت کارکنان در فرآیندهای تصمیم
مین محیطی که کارکنان در أایمنی و بهداشتی به روز و کافی و ت

 . آن احساس امنیت کنند
دهنده  اینکه نتایج این مطالعه نشانبه طور کلی با توجه به 

ارتباطی قوی بین رضایت شغلی و کلیه ابعاد استرس شغلی 

توان با تمرکز بر ابعاد  شود که می این نتیجه حاصل می ،باشد می
مختلف استرس شغلی و بهبود وضعیت روابط بین فردی، 

مندی به کار در بین کارکنان، سطح  شرایط فیزیکی و عالقه
را کاهش و به دنبال آن سطح رضایت شغلی را استرس شغلی 
 .افرایش داد
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ABSTRACT 
 

Introduction: Job stress can result from people’s perceptions of an imbalance between job 

demands and their abilities to cope those demands. Stress can affect individuals and lead to job 

dissatisfaction.  This study was conducted to assess job stress and the relationship between job 

satisfaction and different dimensions of job stress among refinery control room workers in a 

refinery located in the south of Iran. 

Methods: In this descriptive-analytical research all 100 workers of an oil refinery control 

rooms were studied. Job stress and job satisfaction was measured using standard 

questionnaires provided by national institute of mental health (NIMH) and Robbins 

respectively. After collecting, data were analyzed using SPSS 16 software. In this regard 

Pearson correlation test was used to determine the probable relationship between different 

dimensions of stress and job satisfaction. 

Results: In this study 62.08 percent of workers were categorized as having high level of 

stress. In job statistiction case, 9.2, 27.6, 28.7, 16.1 and 18.4 workers were classified as totally 

dissatisfied, dissatisfied, not satisfied nor dissatisfied, satisfied, and totally satisfied 

respectively. Pearson correlation test revealed a negative significant correlation between job 

satisfaction and all studied dimensions of job stress (P=0.01). 

Conclusion: As job satisfaction is related to different dimensions of job stress, job 

satisfaction of control room workers can be increased through improvement of different 

dimensions of job stress including interpersonal relationships, physical conditions of work and 

job interest. 
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