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اهداف رضایت شغلی یکی از م لفههای مهم ارتقای کارایی و پیشرفت هر سازمانی است؛ بنابرای  ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس شهر تهران انجام شد.
مواد و روشها مطالعه از نوه توصیفی -تحلیلی بود .نمونة پژوهش  160نفر از امدادگران مرد اورژانس شهر تهران
بودند که با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامة استرس شغلی ،پرسشنامة
منبع کنترل کار و پرسشنامة رضایت شغلی بود .دادههای بهدستآمده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چند متغیره تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها نتایج نشااان داد که بی اسااترس شااغلی و رضااایت شااغلی همبسااتگی منفی و معناداری واود دارد
( .)p<0/01همچنی  ،بی منبع کنترل کار درونی و بیرونی با ر ضایت شغلی بهترتیب همب ستگی معنادار مثبت و
منفی واود دا شت ( .)p<0/01عالوهبر ای  ،نتایج تحلیل رگر سیون گامبهگام ن شان داد منبع کنترل کار بیرونی و
درونی و ا سترس شغلی (خردهمقیاسهای نقش ،ارتباط و حمایت سرپر ستان) توان ستند در مجموه  54در صد از
واریانس رضایت شغلی را تبیی کند.
نتیجهگیری با تواه به نتایج بهد ستآمده میتوان گفت ا سترس شغلی و منبع کنترل کار ،پیشبینیکنندههای
مهمی برای ر ضایت شغلی امدادگران اورژانس ا ست؛ بنابرای  ،پی شنهاد می شود بی شتر مورد تواه م سئوالن و
پژوهشگران قرارگیرد.

مقدمه
زندگی شااغلی یکی از بخشهای مهم زندگی روزانة افراد اساات
که باعث ایجاد اسااترس میشااود .بهعلت ماهیت رقابتی محیال
شغلی ،بی شتر افراد در اهان بخش قابلتواهی از اوقات زندگی
خود را برای اهداف مربوط به شاااغل خود می گذارند؛ بنابرای ،
نمیتوان اساااترس های زندگی فردی و شاااغلی افراد را نادیده
گرفت .معموالً افراد دربارة پیامدهای شغلی خود بسیار نگراناند.
ای مسئله ممک است حتی بر نحوة رفتار آنها با افراد دیگر از
قبیل همکاران و مشتریان تأثیر داشته باشد [ .]1از سوی دیگر،
متون تحقیق نشااان داده اساات که نوه شااغل افراد ،در میزان
ابتالی آنان به انواه فشااارهای روانی تأثیر میگذارد .برای مثال،

معلوم شده ا ست ادراك خودگزار شی ا سترسزاهای شغلی در
میان امعیت م شاغل فوریتی و اورژان سی در مقای سه با م شاغل
غیرفوریتی بیشااتر اساات .افراد شاااغل در اورژانسها فشااارهای
روانی متعدد و تغییرات اسااامی ،هیجانی و ااتماعی را تجربه
میکنند؛ بنابرای  ،از نظر اساامی مسااتعد بیماریهای قلبی و
عروقی و زخم معده و از نظر هیجانی م ستعد افزایش ح سا سیت
در روابال بی فردی ،پرخا شگری ،ا ضطراب و اف سردگی و از نظر
ااتماعی و شااغلی نیز مسااتعد غیبتهای مکرر از محیال کارند
[]2؛ بنااابرای  ،میتوان گفاات میزان فشااااارهااای ع ااابی،
نقلوانتقاالت کارکنان و نارضااایتی شااغلی نیز در بی مشاااغل
فوریتی و اورژانسی بیش از دیگر مشاغل است [.]3
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محمدی و همکاران

افراد دارای اساااترس و اضاااطراب زیاد در صاااورت افزایش کار
بهآساااانی آزرده میشاااوند و دامنة عملکرد آنان در زمینههای
ااتماعی ،روانشاااناختی ،اسااامانی و خانوادگی دچار اختالل
میشاااود و کاهش تولید ،افزایش خطاها و ت اااادفها ،کاهش
سطا ق ضاوت و افزایش نار ضایتی شغلی را بهدنبال دارد [ 14و
]13؛ ب نابرای  ،اساااترس هم برای افرادمبتال به آن و هم برای
م س سات و واحدهای تولیدی پرهزینه ا ست و عوارض نا شی از
آن در قالب خستگی روانی و اسمی ،زودرنجی و تحریکپذیری،
تندخویی ،اضاااطراب ،افزایش فشاااارخون ،عدماعتمادبهنفس و
فقدان رضایت شغلی ،فقدان انگیزة کاری و کاهش بهرهوری بروز
میکند [ 16 ،15و .]17
پژوهشهای متعددی رابطة بی استرس شغلی و رضایت
شغلی را برر سی کردهاند .برای مثال ،بوید و همکاران [ ]11تأثیر
اسااترس شااغلی و راهبردهای مقابله بر پیامدهای سااازمانی و
فردی را روی  495نفراز فروشااا ند گان زن و مرد شاااا غل در
فروشااگاهای کارخانجات تولیدات شاایمیایی و پزشااکی بررساای
کرد ند .ن تایج ای م طال عه نشاااان داد که راهبرد های م قاب لة
هیجانمدار و اضااطراب وابسااته به شااغل بهطورمعناداری رابطة
منفی با رضایت شغلی دارد.
عابدی و همکاران [ ]18نیز رابطة بی اسااترس شااغلی و
نار ضایتی از کار و ارتباط آن با عوامل فردی و حوادث را در بی
 350نفر از کارگران کارخان جات بزرگ بررسااای کردند .ن تایج
مطالعة آنها با اسااتفاده از روش همبسااتگی نشااان داد که بی
ا سترس شغلی و ر ضایت شغلی رابطة منفی و معناداری واود
دارد .همچنی  ،فقدان رضاااایت شاااغلی سااابب افزایش میزان
استرس میشود.
عالوهبر عوامل محیطی تأثیرگذار بر رضایت شغلی ،معلوم
شده ا ست که ویژگیهای شخ یتی افراد نیز بر رفتار سازمانی
افراد تأثیر میگذارد .ازای رو ،در سااالهای اخیر در پژوهشهای
مربوط به ا سترس شغلی ،تواه فزایندهای به نقش بالقوة عقاید
کنترل عمومی بهواود آمده اسااات [ .]19مفهوم منبع کنترل
برخاساته از نظریة یادگیری ااتماعی و بخشای از نظریة اساناد
اساات .راتر معتقد اساات افراد از نظر توایه علل رویدادها به دو
گروه تقسااایم میشاااوند :گروه نخسااات افرادی هساااتند که
موفقیتها و شااکسااتهای خود را به عوامل شااخ ای (درونی)
نسااابت میدهند؛ گروه دوم افرادی هساااتند که موفق یت ها و
شکستهای خود را به عوامل بیرونی نسبت میدهند [ 21 ،20و
 .]22افرادی که معت قدند میتوان ند تقویتکن نده ها را از طریق
رفتارشاااان کنترل کنند منبع کنترل درونی دارند؛ ولی ،افرادی
که معتقدند نیروهای بیرونی از قبیل شاااانس و سااارنوشااات،

اسااترس شااغلی و رضااایت شااغلی و عوامل م ثر بر آن
ازامله موضااوعات سااازمانی و ااتماعی اساات که در دو دهة
گذ شته مورد تواه ب سیاری از محققان و روان شنا سان سازمانی
قرارگرفته است [ .]4موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته
به تالش و کوشااش کارکنان آن سااازمان اساات و ای تالش و
کو شش زمانی به حد مطلوب خواهد ر سید که کارکنان از شغل
خود رضایت داشته باشند .رضایت شغلی واکنش افراد را نسبت
به شغل خود و انبههای گوناگون شغل آنها ،همچنی ن سبت
به موقعیتهای کاری نشان میدهد [.]5
در تعریف رضاااایت شاااغلی ای اتفاقنظر واود دارد که
ر ضایت شغلی اح سا سات منفی و مثبت افراد را ن سبت به شغل
خود نشاان میدهد و گساترهای اسات که افراد دوساتداشات
شاغل خود را تعریف میکنند [ 6و .]5همچنی رضاایت شاغلی
بهتناسااب بی پاداشها و انتظارات ،نیازها و امیال افراد شاااغل
واب سته ا ست؛ به ای صورت که عملکرد بهتر به پاداش بی شتر
میانجامد و اگر ای پاداشها از نظر فرد من فانه و کافی با شد،
نتیجة آن افزایش رضایت شغلی خواهد بود [ .]7عوامل متعددی
احساس افراد را نسبت به رضایت شغلی تحت تأثیر قرارمیدهد.
با تو اه به ت فاوت های فردی ،عواملی از قب یل ویژگی های فرد
شااااغل (شاااامل متغیرهای امع یتشااا ناختی ،توانایی ها و
ویژگیهای شخ یتی افراد) ،ویژگیهای شغلی که افراد در آن
مشغول بهکارند (از قبیل خ وصیات شغل و پاداشهای درونی)
و خ ااوصاایات سااازمانی ،رضااایت شااغلی افراد را تحت تأثیر
قرارمیدهد [.]5
درای بی  ،یکی از عوامل تأثیرگذار در رضاااایت شاااغلی
استرس شغلی است .استرس حالت هیجانی و فیزیولوژیکی است
که بهرهوری ،سودمندی ،سالمت فردی و کیفیت شغل فرد را
تحتتأثیر قرارمیدهد [ .]8اسااترس شااغلی نیز نوعی اسااترس
است که در محیال کار تجربه می شود،در نتیجه چندی عامل از
قبیل شرایال کاری ضعیف ،ف شار کارهای اارایی ،نوبت کاری،
سااااعات کاری طوالنی ،ابهام در نقش ،تعارض در نقش ،رابطة
ضااعیف با مدیران ،همکاران و زیردسااتان و خطرهای مواود در
شغل بهواودآید [10و .]9
تخمی زده میشاااود که پیامدهای اساااترس شاااغلی و
فر سودگی شغلی ساالنه هزینهای بالغ بر  300میلیارد دالر در
آمریکا براایمیگذارد [ .]11همچنی  ،معلوم شااده اساات که
تجربة ا سترس شغلی به بروز رفتارهای غیرمعمول و نا سازگارانه
در محیال کار و نارضاااایتی شاااغلی میانجامد [ 1و  .]12اگرچه
اضطراب و استرس برای بیشتر افراد واکنشی بهنجار و گذرا ست
و مواب حفاظت آنان در برابر صااادمات بالقوه میشاااود؛ ولی،
250
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نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی ...

ساااابقة کار معیارهای ورود به پژوهش و عدمتمایل به همکاری
مع یار خروج از پژوهش بود .نمونة پژوهش شاااامل  160نفر از
امدادگران بودند که با اساااتفاده از روش نمونهگیری خوشاااهای
چندمرحلهای انتخاب شااادند .بهای منظور ،نخسااات نواحی
اورژانس تهران ،شامل چهار ناحیه ،انتخاب و سپس از هر ناحیه
با تواه به افراد شاااغل در آن  6یا  7منطقه بهصااورت ت ااادفی
انتخاب شد (ادول .)1
حجم نمو نة مورد ن یاز با اسااات فاده از فرمول کوکران
محاسبه شد.

تقو یتکن نده های رف تار آن ها را کنترل میکن ند ،منبع کنترل
بیرونی دارند [.]23
بهطور کلی ،دو دیدگاه در مورد سازة منبع کنترل واود
دارد .ای دیدگاهها عبارت ا ست از منبع کنترل بهمنزلة سازهای
واحد و منبع کنترل بهمنزلة سازهای چندگانه .سازة واحد به باور
کنترلی عمومی اشاااره دارد؛ درحالیکه سااازة چندگانه نشااان
میدهد که افراد ممک اسااات در ع قاید منبع کنترل خود با
تو اه به حوزه های مختلف ز ندگیشاااان ،از قب یل پ یا مد های
سالمتی و پیشرفت با هم فرق داشته باشند [ .]24منبع کنترل
کار نیز یکی از مق یاسهای مربوط به حوزهای خاص اسااات که
اسپکتور آن را ابداهکرد و منبع کنترل را در حیطههای سازمانی
و شغلی و بهو سیلة شاخ هایی از قبیل پاداشها یا پیامدهایی
از قبیل ترقی و پیشاارفت ،افزایش حقوق و پیشاارفت در کار و
حرفه میسنجد [.]25
در ایران پژوهش های اندکی رابطة بی منبع کنترل کار
و رضایت شغلی را بررسی کردهاند .فقال در یک مطالعه زندیپور
و همکاران [ ]26رابطة بی منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت
شااغلی را بررساای کردند .نتایج مطالعة آنان نشااان داد که منبع
کنترل رابطة معناداری با رضایت شغلی دارد و افراد دارای منبع
کنترل درونی ،رضااایت شااغلی بیشااتری نساابت به افراد دارای
منبع کنترل بیرونی گزارش میکنند []26؛ بنابرای  ،با تواه به
مطالب ذکر شده و اهم یت و نقش ر ضایت شغلی و شنا سایی
عوامل م ثر بر آن در کارایی و پیشاارفت سااازمانها و باالبودن
میزان اساااترس در کارکنان اورژانس ،پژوهش حاضااار با هدف
شنا سایی نقش ا سترس شغلی و منبع کنترل کار در ر ضایت
شغلی امدادگران اورژانس شهر تهران انجام شد.

N × t2 × s2
N × d2 + t 2 × s 2 2
1116 × (1.96) × (0.5)2
=
= 132.28
1116 × (0.08)2 + (1.96)2 × (0.5)2
≅ 133
=n

بر ای اسااااس ،حجم نمونه  133نفر بهدساااتآمد که با
درنظرگرفت تعداد نمونه در پژوهش های قبلی ،تعداد  160نفر
بهعنوان نمو نة ای پژوهش در نظر گرف ته شاااد .پس از ا خذ
مجوزهای الزم برای اارای پژوهش از سوی مرکز اورژانس شهر
تهران ،پرسشنامههای مورد نظر با مرااعه به پایگاههای اورژانس
مورد نظر در سااطا شااهر تهران ،در اختیار نمونههای مورد نظر
قرارگرفت و با هماهنگی قبلی با پاساااخدهندگان ،در نوبت بعد
پر س شنامهها امعآوری شد (الزم به ذکر ا ست که پژوه شگر
توضیحاتی را در مورد اهداف تحقیق به صورت حضوری ارائه داد
و افراد در هم کاری یا عدمهم کاری در پژوهش حق انت خاب
داشتند).
در ای پژوهش ،برای گردآوری دادهها از پر س شنامههای
ا سترس شغلی ،منبع کنترل کار و ر ضایت شغلی ا ستفاده شد
که در ادامه برر سی میکنیم .مارتین سون پر س شنامة ا سترس
شغلی را ساخته است .در پژوهش گنجی و فراهانی [ ]25میزان
آل فای کرون باخ خردهمق یاس های ت قاضاااا ،ارت با طات ،کنترل،
حمایت مسااائوالن ،حمایت همکاران ،نقش و تغییرات بهترتیب
 0/73 ،0/70 ،0/72 ،0/54 ،0/63 ،0/71و  0/50بهدست آمد.

مواد و روشها
پژوهش حا ضر مطالعهای تو صیفی -تحلیلی ا ست .اامعة آماری
پژوهش شاااامل تمام امدادگران شااااغل در پایگاه های فوریت
پز شکی اورژانس شهر تهران در سال  1390بود .ان سیت مرد،
داشاات تح اایالت کاردانی و باالتر و داشاات حداقل دو سااال

جدول  .1نواحی و مناطق اورژانس شهر تهران و تعداد نموند انتخابشده
ناحیه
غرب
شمال
انوب
شرق
امع کل

جمعیت
290
282
274
270
1116

تعداد مناطق ناحیه
34
31
30
29
124

تعداد مناطق انتخابشده
7
6
6
6
25
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38
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 0/63 ،0/79 ،0/70و  0/77بهدساات آمد .با تواه به پیشبینی
تحویل پر س شنامهها به صورت ناق یا کاملن شده ،تعداد 180
پر س شنامه توزیع شد که  167پر س شنامه امعآوری گردید .از
ای تعداد  7پرساااشااانامه بهدلیل عدمتکمیل آزمودنیها کنار
گذاشااته شااد .در نهایت ،دادههای حاصاال از  160نفر ،از طریق
نرمافزار  SPSS-16و با ا ستفاده از روشهای تو صیفی و ضریب
همبسااتگی پیرسااون و تحلیل رگرساایون بهشاایوة گامبهگام
تجزیهوتحلیل شد.

در پژوهش حاضر نیز از روش آلفای کرونباخ برای برآورد
پایایی پرسااشاانامه اسااتفاده شااد .میزان آلفای کرونباخ برای
م ل فه های نقش ،کنترل ،ت قاضاااا ،ارت باط ،ح ما یت هم کاران،
حمایت سااارپرساااتان و تغییرات بهترتیب ،0/76 ،0/74 ،0/84
 0/69 ،0/76 ،0/75و  0/72بهدساات آمد .در ای پرسااشاانامه
ا سترس شغلی شامل  35س ال و  7عامل ا ست .1 :تقا ضا.2 ،
کنترل .3 ،حمایت م سئوالن .4 ،حمایت همکاران .5 ،ارتباط.6 ،
نقش و  .7تغییرات.
س الهای تقا ضا و ارتباطات بهترتیب با شمارههای  5تا
 1و بق یة سااا ال ها از  1تا  5نمره گذاری میشاااود .م یانگی
نمرههای س الهای هر عامل بیانگر مقدار اندازهگیری هر س ال
با دامنة تغییرات  1تا  5است که در آن  1نشانگر حالت مطلوب
و  5نشاااانگر حالت نامطلوب آن اسااات .نمره های باال در ای
پرسشنامه نشاندهندة سالمت و ایمنی بیشتر از نظر استرس و
نمرههای کمتر نشاندهندة استرس بیشتر آزمودنیهاست [.]25
پر س شنامة منبع کنترل کار را ا سپکتور ساخته ا ست و
 16گویه دارد .پرسشهای اول تا هشتم پرسشنامه ،منبع کنترل
درونی (کنترل افراد بر اعمال و مهار آنها) و پر سشهای نهم تا
شانزدهم کنترل بیرونی ( شانس و عوامل خارای) را می سنجد.
پاسااخها در طیف لیکرت و از شاادیداً مخالفم تا شاادیداً موافقم
طراحی شده ا ست .پر سشهای اول تا ه شتم که منبع کنترل
درونی را میساانجد ،بهصااورت مسااتقیم ،یعنی از صاافرتا شااش،
نمره گذاری میشاااود و از پرساااش نهم تا آخر که منبع کنترل
بیرونی را میسنجد ،بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .میزان
آل فای کرون باخ ای ابزار در پژوهش ز ندیپور و هم کاران []26
 0/88بهد ستآمد .در پژوهش حا ضر نیز از روش آلفای کرونباخ
برای برآورد پایایی کل مقیاس و خردهمق یاس های منبع کنترل
درونی و بیرونی اسااتفاده شااد .میزان آلفای کرونباخ برای منبع
کنترل درونی و بیرونی بهترتیب  0/71و  0/85بهدست آمد.
ا سپکتور پر س شنامة ر ضایت شغلی را در سال 1985م.
سااااخت و  36سااا ال دارد .پرساااش های اول تا هفدهم ای
پر س شنامه ،ر ضایت شغلی را می سنجد و م ستقیم نمرهگذاری
میشااود و پرسااشهای هیجدهم تا آخر ،نارضااایتی شااغلی را
میساانجد و بهصااورت معکوس نمرهگذاری میشااود [ .]27در
پژوهش ز ندیپور و هم کاران [ ]26میزان آل فای کرون باخ برای
ای ابزار  0/90بهدست آمد .در پژوهش حاضر نیز از روش آلفای
کرونباخ برای برآورد پایایی پرسشنامه استفاده شد .میزان آلفای
کرونباخ برای خردهمق یاسهای حقوق ،حمایت سااارپرساااتان،
پاداش ،حمایت همکاران ،ارتباط ،ترفیعات ،منافع ،فرایندهای
کاری و ماهیت کار بهترتیب ،0/73 ،0/75 ،0/64 ،0/85 ،0/70

یافتهها
در ای پژوهش 160 ،نفر از ا مدادگران مرد اورژانس شااار کت
دا شتند .از ای تعداد 12 ،نفر در دامنة سنی کمتر از  25سال،
 88نفر در دامنة ساانی بی  25تا  35سااال 54 ،نفر بی  35تا
 45ساااال و  6نفر هم در دام نة سااانی  45ساااال به باالتر
قراردا شتند .همچنی  45 ،نفر از شرکتکنندگان مجرد و 115
نفر نیز متأهل بودند .از نظر ساااطا تح ااایالت نیز  75نفر از
شاارکتکنندگان مدرك کاردانی 69 ،نفر کارشااناساای 4 ،نفر
کارشناسیارشد و  12نفر نیز دکتری پزشکی داشتند .همچنی ،
از ای تعداد  37نفر به صورت ر سمی 33 ،نفر به صورت پیمانی،
 68نفر بهصورت قراردادی و  22نفر نیز بهصورت طرحی مشغول
به کار بودند .در ادول  2یافتههای تو صیفی و نتایج همب ستگی
متغیرهای پژوهش بیان شده است.
نتایج همبسااتگی نشااان داد که بی اسااترس شااغلی و
رضااایت شااغلی همبسااتگی منفی ( )-0/59واود دارد که در
سطا  0/01معنادار ا ست .ضریب همب ستگی بی منبع کنترل
درونی و بیرونی با ر ضایت شغلی بهترتیب  0/35و  -0/55ا ست
که در سطا  0/01معنادار است.
برای برر سی نقش ا سترس شغلی و منبع کنترل کار در
پیشبینی رضااایت شااغلی از روش تحلیل رگرساایون گامبهگام
اسااتفاده شااد (ادول  .)3نتایج تحلیل رگرساایون گامبهگام در
ادول  3نشاااان میدهد که از بی نه متغیر پیشبی (هفت
متغیر اساااترس شاااغلی و دو متغیر منبع کنترل کار) ،بهترتیب
متغیرهااای منبع کنترل بیرونی ،نقش ،ارتباااط ،منبع کنترل
درونی و سااارپرسااات وارد معادلة رگرسااایون شاااد و قدرت
پیشبینیکنندگی دا شت .همچنان که در ادول  3آمده ا ست،
متغیرهای پیشبی  54درصااد از واریانس رضااایت شااغلی را
تبیی کرد .در ای را ستا ،متغیرهای منبع کنترل بیرونی ،نقش،
ارتباط و حمایت سرپر ستان پیشبینیکنندههای منفی معنادار
و متغیر منبع کنترل درونی پیشبینیکنندة مثبت معنادار برای
رضایت شغلی بود.
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جدول  .2میانگین و انحراف ا ستاندارد ا سترس شغلی ،منبع کنترل کار و ر ضایت شغلی و ضریبهای همب ستگی متغیرهای پیشبین با ر ضایت
شغلی ()n=160
میانگین

انحراف استاندارد

رضایت شغلی

مؤلفهها

ابعاد

استرس شغلی

نقش
کنترل
تقاضا
ارتباط
حمایت همکاران
حمایت سرپرستان
تغییرات

20/53
17/87
23/81
15/03
14/65
16/64
9/29

3±/91
4±/51
5±/51
3±/31
2±/8
3±/45
2±/58

0/10
**0/20
**0/42
**0/35
**0/20
**-0/28
**0/26

منبع کنترل کار

منبع کنترل درونی
منبع کنترل بیرونی

26
27/7

6±/31
7±/86

**0/35
**-0/55

119/09

±22/03

رضایت شغلی

رضایت شغلی

* p<0/05 ** p<0/01

جدول  .3پیشبینی رضایت شغلی با مؤلفههای استرس شغلی و منبع کنترل کار
متغیر مالك

رضایت
شغلی

B

Beta

T

R

F

**

منبع کنترل
بیرونی
نقش

-1/03

-0/36

-0/82

-0/14

ارتباط

-1/73

-0/26

6/08
*-2/97
**4/25
-

0/58

0/16

*2/83

-1/14

-0/17

*-2/90

منبع کنترل
درونی
سرپرست

R

2

0/73

0/53

**36/17

* p<0/01 ** p<0/001

نتایج کار آنها با تالشها و مهارتهای آنان رابطة نزدیکی دارد.
همچنی  ،معلوم شاده اسات که افراد دارای منبع کنترل درونی
نسااا بت به افراد دارای منبع کنترل بیرونی در ای جاد و خلق
موقع یت های اعطای پاداش به فعال یت های خودفعالترند [ 21و
 .]29عالوهبر ای  ،افراد دارای منبع کنترل درونی تمایل بیشتری
دارند تا تالش کنند بر بعضااای حیطههای کاری از قبیل اریان
کااار ،اتمااام تکلیف و کااار محولااه ،فرایناادهااای عملیاااتی،
مأموریتهای کاری ،شرایال کاری ،روابال با مافوقها و زیردستان،
برنامة کاری و سیاستهای سازمانی کنترل پیدا کنند [ .]28ای
موضوه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت شغلی اثرگذار
است.
یافتههای ای پژوهش ،هماهنگ با یافتههای پژوهشهای
قبلی [ 18 ،13 ،11 ،10 ،1و  ]30نشااااان داد که م ل فه های
استرس شغلی شامل نقش ،ارتباط و حمایت سرپرستان ارتباط
قوی با رضااایت شااغلی دارد .در ای راسااتا ،اسااترس شااغلی با
پیامدهای ساااازمانی و فردی ،مانند افزایش تنش ادراكشاااده،
نارضااایتی شااغلی ،فرسااودگی شااغلی و کاهش تعهد و عملکرد

بحث
هدف پژوهش حا ضر برر سی نقش ا سترس شغلی و منبع کنترل
کار در رضایت شغلی بود .همسو با پژوهشهای گذشته [26 ،19
و  ]28نتایج پژوهش حا ضر ن شان داد که منبع کنترل کار ارتباط
قوی و معناداری با رضاااایت شاااغلی دارد .همچنی  ،نتایج ای
پژوهش نشاااان داد که منبع کنترل بیرونی و درونی بهترتیب 31
درصد و  3درصد از واریانس رضایت شغلی را پیشبینی میکند.
معلوم شاااده اسااات افراد دارای منبع کنترل بیرونی در
انجام کار شان تالش بی شتری انجام نمیدهند و اح ساس کنترل
را به منابع بیرونی از قبیل کارفرما و یا شانس نسبت میدهند و
احتماالً بیشااتر سااطاهای باالیی از اسااترس را در پاسااخ به
موقعیتهای د شوار تجربه میکنند [ .]20همچنی  ،افراد دارای
منبع کنترل بیرونی اعتقاد دارند که تالشها و مهارتهای آنها
هی تأثیری بر ن تایج کاری آن ها ندارد و احت مال دارد کمتر
مشتاق باشند که برای رسیدن به اهدافشان در محیال شغلی به
مهارتها و تالشهای خود تکیه کنند.
در م قا بل افراد دارای منبع کنترل درونی معت قد ند که
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بی فردی از بی برود و ساابب نارضااایتی در کارکنان شااود و
مشکالتی در کارآمدی و تولید سازمانها ایجاد کند [.]35
در مورد تأثیر حمایت سرپر ستان بر ر ضایت شغلی نیز
محق قان معت قد ند که ای جاد پسخورا ند در کارک نان برای
نگهداشاات و افزایش انگیزش و رضااایت شااغلی اهمیت باالیی
دارد .ازای رو ،پیشنهاد می شود که سرپرستان رفتارهای ویژهای
را بهکار ببرند که از فرایندهای پسخوراند در ساااازمان حمایت
میکند و باعث افزایش رضاااایت شاااغلی کارکنان ساااازمانها
میشااود [ .]36عالوهبر ای  ،معلوم شااده اساات که خلقوخوی
سرپرستان نیز بر رضایت شغلی تأثیرمیگذارد و سطاهای باالی
اعتمااد ،مهرباانی ،سااااازگااری ،برونگرایی و ثباات عااطفی
سرپر ستان بهطور م ستقیم با ر ضایت شغلی زیرد ستان رابطه
دارد [ 38 ،37و .]39

سازمانی همراه ا ست .همچنی  ،ا سترس نقش به دو مقولة ابهام
در نقش و تعارض در نقش تقسیم میشود [ 31و .]32
بر اساااس نظریة نقش ،عواملی از قبیل فقدان تخ اا
مرتبال با شغل و م شخ نبودن وظایف شغلی به ابهام در نقش
میانجامد .ای ابهام در نقش بهطور منفی بر رضایت شغلی تأثیر
میگذارد [ .]31و ضوح و رو شنی نقش به شفافیت فعالیتهایی
اشااااره دارد که از فرد انتظار میرود .ای امر با پیامدهای مثبت
مانند افزایش انگیزش کارکنان و رضاااایت شاااغلی رابطه دارد.
تعارض در نقش نیز گسترهای است که افراد تقاضاهای متضادی
را در محل کار تجربه میکنند .برای مثال ،هنگامی که اطالعات
مربوط به نقش در ساااازمان و محل کار با اطالعات مربوط به
نقش فرد دیگری در تضاد باشد ،تعارض در نقش بهواود میآید.
ه مان ند اب هام در نقش ،ت عارض در نقش نیز بهطور منفی با
پیامدها ی سازمانی و فردی از قبیل ر ضایت شغلی و سالمتی
رابطه دارد [.]32
م لفههای دیگر استرس شغلی که با رضایت شغلی رابطة
قوی دارد ،م لفههای ارتباط و حمایت سرپر ستان ا ست .معلوم
شده است که رفتار افراد تحت تأثیر شبکههای ااتماعی فرد در
داخل آن قرار دارد .همچنی  ،ای شااابکه های اات ماعی برای
انت شار اطالعات و نفوذ کارکنان در سازمانها از اهمیت ب سزایی
برخوردار ا ست و مواب پی شرفت حرفه ،عملکرد شغلی خوب و
کاهش اختالفات در محیال کاری میشااود [ .]33همچنی  ،اگر
کارکنان سازمانها نتوانند دربارة راهبردهای م سئولیت سازمان
اظهارنظر کنند ،نمیتوانند بهصاااورت م ثر انجاموظیفه کنند.
کارکنان برای درك و هماهنگکردن فعالیتهای کاری ،به ایجاد
ارتباط بی قسااامت های مختلف ساااازمان نیاز دارند؛ اما ،اگر
ارتباط درون سازمانی برای انتقال اطالعات واود ندا شته با شد
باعث میشود که کارکنان تکالیف کاری خود را بهصورت مناسب
درك نکنند و ای بهنوبة خود باعث سردرگمی و در نهایت منجر
به عدمانجام یا عدمتکمیل تکالیف محوله میشاااود [ 33و ]34؛
بنابرای  ،فقدان رابطه در محیال کاری باعث میشااود که ارتباط

نتیجهگیری
نتایج ای پژوهش نشاان داد که اساترس شاغلی و منبع کنترل
کار در رضایت شغلی نقش دارند .در ای راستا پیشنهاد می شود
سازمانها به ای عوامل در حیطة سازمانی و برای بهبود عملکرد
سازمانها تواه دا شته با شند .با تواه به نتایج بهد ستآمده در
ای پژوهش پی شنهاد می شود مطالعات م شابهی روی کارکنان
آتشنشانی ،افسران پلیس و دیگر مشاغل فوریتی صورتگیرد و
در مطالعات آینده ای متغیرها در دو انس مقایساااه شاااود.
همچنی  ،ایجاد کارگاههایی برای آموزش روشهای مقابلة م ثر
با ا سترس در محیال کار و برقراری روابال سازمانی منا سب برای
کارکنان و مدیران ضاااروری بهنظر میرساااد .با تواه به اینکه
پژوهش حا ضر روی اامعهای خاص انجام شده ا ست ،پی شنهاد
میشود در تعمیم نتایج تمام اوانب در نظر گرفته شود.
تشکر و قدردانی

نویسااندگان ای مقاله ،از مساائوالن و کارکنان اورژانس تهران و
تمام عزیزانی که ما را در انجام ای پژوهش یاری رساندند ،کمال
تشکر و سپاس را دارند.
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