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18تا 11، صفحات 1393زمستان، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقاله پژوهشی

رانیایکارکنان کارخانجات مخابراتیشغلتیتنش و رضا،یتیشخصاتیخصوصنیارتباط بیبررس
*3، بهرام کوهنورد2، مریم جمالی2، سولماز زکیان1زهرا زمانیان

26/12/1393:تاریخ پذیرش10/9/1393: تاریخ دریافت

چکیده
مطالعه به نیا. اشاره کردیشغلتنشافراد و یتیهاي شخصیژگیتوان به ویمکهتعددي مرتبط استکارکنان به عوامل میشغلتیرضا:زمینه وهدف
.انجام شده استیشغلتنشو تیبا رضایتیهاي شخصیژگیوبین ارتباط یمنظور بررس

ساده انتخاب یتصادفنمونه گیري به روش نفر 254انجام گرفته ورانیایکارکنان کارخانجات مخابراتبر رويیلیمطالعه تحلاین: بررسیروش
داده ها پس از جمع آوري با . بودیشغلتنشو تیاستاندارد رضايآیزنک و پرسشنامه هایابزارگردآوري اطالعات شامل پرسشنامه شخصیت. شدند

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSاستفاده از نرم افزار آماري 

نفر 8متوسط و تینفر وضع37باال، تنشتینفر در وضع176نشان داد نتایج . شغلی دیده شدتنشرضایت شغلی و داري بیننیارتباط مع:هایافته
نشان داد که رابطه Eاسیو مقیشغلتنشنیارتباط ب. تعیین گردید10/95+14/25میانگین نمره رضایت شغلی کلی . قرار دارندنییپاتیدر وضعزین

تیبا رضاLو Nاسیدو مقبین . باالتر استزینآنهایشغلتنشد نهرچه فرد درونگراتر باش.وجود داردمتغیردونیانیبيداریمثبت و معن
.تباالتر اسيویشغلتیباشد رضاشتریفرد بتیهرچه ثبات شخصبدین مفهوم که. شتدار وجود دایارتباط معنیشغل

.اعتماد به نفس به کارکنان آموزش داده شودشیهاي افزاوهیشتنشو کاهش یشغلتیرضاجادیبراي اکه نتایج تایید نمود:گیرينتیجه

کارکنان،یشغلتی، رضاتنش، یتیشخصخصوصیات: هاکلیدواژه

،شیراز ، ایرانرازیبهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیگروه مهندساریدانش.1
،شیراز ، ایرانرازیشیدانشگاه علوم پزشکییدانشجوقاتیتحقتهیدانشکده بهداشت، کم،يبهداشت حرفه ایمهندسیکارشناسدانشجوي .2
یصـدوق دیشـه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکییدانشجوقاتیتحقتهیکم،يبهداشت حرفه ایارشد مهندسیکارشناسيدانشجو)نویسنده مسئول*. (3

bahramk2011@gmail.com: پست الکترونیکزد،ی
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و همکارانزهرا زمانیان/ 12

1393تانزمس، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
ها کمک انسانتواند بهیکه مزيیهاي مختلف چیژگیوانیاز م

-جنبهی عنی.استتیشخصرا بهتر بشناسدگرانیکند تا خود و د
در یآدمـ ،میکنـ بینـی پـیش دهدمیانسان که اجازهاتیحاي از

.]1،2[چه رفتاري از خود نشـان خواهـد داد  نیاوضاع و احوال مع
یخاصـ هـاي وهیبه شـ تیهاي شخصهاي هر کدام از جنبهصاحب
-و مهـارت ییتواناهستند،ی کنند و داراي انتظارات خاصیرفتار م

خود داراي یتیشخصو بر اساس الگويفردمنحصربههاي رفتاري 
از . باشـند یمـ یاهـداف خاصـ  وها، توقعاتزهیانتظارات، انگازها،ین

هاي جـاري  تیو فعالفی، وظااهدافحسببرزیها نسازمانیطرف
نیبنـابرا ،کننـد میءرا ارضایانتظارات و توقعات خاصازها،ینخود

یمتفـاوت یشغلطیمحهاي متفاوت،تیاز انواع شخصکیبراي هر 
شخصـیت نظریـه آیزنـک، ها تالشسالحاصل.]3[مناسب است

سـه اینتوانمی.داردقراربعدسهبر پایهکهاستبانفوذيبسیار
یاصفاتازترکیباتیکهگرفتنظردرهاعاملصورت فرابهرابعد

دیگر سه بعدعبارتبهیابرترعاملسهحالهربه. عوامل هستند
براي شخصـیت بعديسهمرکزيفضايیککهآیزنکشخصیت

آنکـه در اسـت حـالتی : گرایـی بـرون :ازانـد عبارتآوردهفراهم
:گراییشود، درونمیمعطوفخودشازخارجبهشخصنیروهاي

دنیـاي بـه بـدون عالقـه  شخصهايانرژيآندرکهاستحالتی
روانبعدىعاملوشودخود میدرونمتوجهعالقهاندکیباخارج

شـاخص بـین دادنشـان خـانی محمدمطالعه. ]4[است رنجورى
.نـدارد داري وجودمعنیرابطهعملکردوگراییدرون-گراییبرون

میـزان کننـده عملکـرد  بینـی پـیش عامـل تنهـا تحقیـق ایـن در
گرایـی، بـرون (روانیهايشاخصنمراتبینوباشدمیتحصیالت

هـاي سـازمان در)اجتمـاعی و مقبولیـت نژنديروانپریشی،روان
کهدیگريپژوهشدر. ]5[ندارد وجودداريمعنیتفاوتمختلف

هـاي کتابخانهنمدیراشخصیتیهايرابطه ویژگیبررسیعنوانبا
هاشغلی آنرضایتباپزشکیعلومهايدانشگاهبهمرکزي وابسته

مـدیران هاي شخصیتیویژگیبینکهدادنشاناست،یافتهانجام
وجـود داريمعنـی رابطـه هاشغلی آنرضایتمیزانوهاکتابخانه

بـین تناسـب وسـازگاري چـه دانیم هرهمانگونه که می). 6(دارد
پـی دررابیشـتري شـغلی رضایتباشد،بیشترشغلوشخصیت

باشـد  کمتـر خـوانی هـم وسـازگاري ایـن چههروخواهد داشت
را درمتعـددي منفـی تبعـات وآثـار بـوده، کمتـر شـغلی رضایت
انتخـاب شخصـیت  روایـن از.]2[داشت خواهددنبالبهسازمان

فـراهم سـازمان را بـراي بهتـري شـغلی عملکردتواندمیمناسب،
وگذاشـته تـأثیر کارشـان بـه کارکنـان نسـبت  نگرشبرووردهآ

شـغلی رضـایت . ]7[باشـد  برداشـته درمطلوبی راشغلیرضایت
وخودشغلبهفرد نسبتهرکلیوعمومینگرشازاستعبارت

نسـبت دارد،قرارحد باالییدراوشغلیرضایتکهکسیبنابراین
بـا متعـددي عوامـل .]8-10[دارد مثبتـی نگـرش خودحرفهبه

.باشدمیشغلیموارد تنشاینازیکی. دارندارتباطشغلیرضایت
وزااسـترس هايعاملجمع شدنهمرويتوانمیراشغلیتنش

اتفـاق آنبـودن زافشاردربیشتر افرادکهدانستشغلبامرتبط
فردکهاستاسترسیشغل،ازتنش ناشیدیگربیانبه.دارندنظر

شـغلی تـنش . ]11[شود میدچارآنمعینی بهشغلسرربمعین
همچـون بـه مـواردي  تـوان میجملهازاستمتفاوتیابعادداراي
ناسازگاريباري،کفایتی کمبینقش،گرانباريارگونومیک،عوامل
کـاري، نوبـت بـا همکـار،  روابطمافوق،باروابطنقش،ابهامنقش،
نمـود  اشـاره بیولـوژیکی مـل عواوشیمیاییعواملفیزیکی،عوامل

تـنش پیامـدهاي تـرین رایـج یکی ازشغلازنارضایتی. ]13،12[
بیبامعموالًدارد،نارضایتیخوداز شغلکهشخصی.استشغلی
آنکـه بـراي تمایلیوشودمیحاضرخودسر کاربرتأخیرومیلی

هـا پـژوهش . ]14[بیند نمیخوددردهد،انجامبه خوبیراکارش
باعـث تواننـد مـی هاي شـغلی استرسومحیطکهدهندمیننشا

روانیبیماريایجادروندیاشوند وکارکناندرروانیبیماريایجاد
تـنش بررسـی بـه اخیرهايپژوهشاغلب. ]15[نمایند تسریعرا

مؤسسـات  کـردن قانعهاآناکثرهدفواندیافتهاي تخصصحرفه
بـر  پدیـده ایـن پیامـدهاي هدربـار دولتـی هايسازمانوخصوصی
پژوهشـگر  هـزاران . اسـت بـوده افـراد جسـمانی وروانـی بهداشت
ودر مؤسساتراتنشخساراتبهمربوطهايهزینهتااندکوشیده

نخسـت اینگونه مطالعات.بزنندتخمینجامعهسطحدرهمچنین
سـودمندي تـا انـد قـرار داده بررسـی موردرازیادخطربامشاغل
بـه راتوجـه تـدریج سـپس بـه  وکندثابتراهاییشپژوهچنین
تـنش  حـال  درعـین ). 16(انـد کـرده معطوفدیگرهايحرفهسوي

هـاي مؤلفهازیکیوداشتهمستقیمشغلی با رضایت شغلی رابطه
مطالعـات در. )17(اسـت فـرد آسودگیوسالمت، ایمنیبرمؤثر

مت سـال بـر شـغلی تـنش تـأثیر زمینـه درگرفتـه متعدد صـورت 
بهعواملترینمهمازیکیعنوان) 19(شغلیو رضایت،)18(روانی
شـده معرفـی شـغلی رضایتکاهشوضایعات روانیآورندهوجود
که مستقیماًپاسخیعنوانبهتنشمطالعاتایندر اغلبکهاست
. اسـت شدهنظر گرفتهدرشود،میتجربهزافشارمنابعتأثیرتحت
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13/رانیایخانجات مخابراتکارکنان کاریشغلتیتنش و رضا،یتیشخصاتیخصوصنیارتباط بیبررس

1393زمستان، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

،یتیشخصـ هـاي  ویژگینیبارتباطعیینلذا هدف از این مطالعه ت
.باشدمورد مطالعه میکارکنانیشغلتیتنش و رضا

بررسیروش 
جامعـه  . صورت تحلیلی و مقطعی انجـام پـذیرفت  این مطالعه به

نفر از کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران بوده که بـه  254آماري 
که در پرسشنامه 254از . گیري تصادفی انتخاب شدندروش نمونه

پرسشنامه برگشت داده شـد و  221بین کارکنان توزیع شد، تعداد 
آوريجمـع جهـت . به عنوان نمونه نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت

پرسشـنامه ) 1: شـامل پرسشـنامه استانداردشـده  سـه ازاطالعات
) 3شـغلی و  رضـایت میـزان پرسشـنامه )2شخصیتی، هايویژگی

از .گرفـت قـرار اسـتفاده شـغلی مـورد  تـنش پرسشـنامه تعیـین   
ــک  ــیتی آیزنـ ــنامه شخصـ Eysenck Personality)پرسشـ

Questionnaire -EPQ) سـال بـه بـاال   16افـراد  مخصـوص که
باشد، براي بررسی ویژگی شخصیتی افراد مورد مطالعه استفاده می
یعنی برونگراییسؤال دارد و از سه مقیاس 57این پرسشنامه . شد

و یـک مـورد مربـوط بـه     (N)خصـیت ، ثبات ش(E)گراییو درون
لیکـرت که نشانه همکـاري و صـداقت پاسـخگو    (L)دروغ سنجی

نامـه بـراي متغیـر رضـایت شـغلی از پرسـش     . ]20[گردیدتکمیل
که رضایت شـغلی را  استفاده شداستاندارد رضایت شغلی هرزبرگ 

در حیطه امنیت شغلی، حقوق و مزایا، شرایط محیط کار، ارتباط با 
گـذاري سیاسـت موقعیت شـغلی، نظـارت و سرپرسـتی،    همکاران،

نحـوه  . نمایـد مـی مدیریتی و ارتبـاط زنـدگی شخصـی را بررسـی     
امتیازدهی به این صورت بود که تمامی سؤاالت در مقیاس لیکرات 

کـامالً  . شـد بنـدي  تقسـیم 3در نظر گرفته شد و نمرات از صفر تا 
، رضـایت  )2هنمـر (، تا حدودي رضـایت دارم )3نمره (رضایت دارم 

و در در نظـر گرفتـه شـد   ) نمره صـفر (و نظر ندارم ) 1نمره(ندارم 
33نمـره صـفر تـا    . دسته تقسـیم گردیـد  3پایان رضایت کلی به 

67رضایت متوسـط و نمـره   66تا 34نمایانگر رضایت پایین، نمره 
نیزشغلیتنشمیزان یبررسجهت. ]21[رضایت باال بود100تا 

لی مورد تأییـد انسـتیتوي بهداشـت روانـی     شغتنشاز پرسشنامه 
5در یک طیـف  سؤال57که حاوي % 92آمریکا با قابلیت اعتماد 

نیــاينمــره بنــدفیــط. تکمیــل گردیــدبــود،لیکــرتايگزینــه
نی، نمـره بـ  )نییپـا تنش(116نمره کمتر از : صورتبهپرسشنامه 

ــنش(140-117 ــطت ــاالتر از  ) متوس ــره ب ــنش(141و نم ــاالت ) ب
. ]22[دباشمی

ازکـدام هـر ابتـدا کـه بـود ترتیـب ایـن بهتحقیقاجرايروند

صبحنوبتدر دوشرکتآموزشمسئولهماهنگیها باپرسشنامه
چگـونگی هـا تمـام آن بـراي وتوزیـع هاآزمودنیبینبعدازظهرو

مطـابق تاشدخواستههاآنازودادهتوضیحهاپرسشنامهتکمیل
چنینهمدهند؛پاسخسؤاالتبهصداقترعایتبادستورالعمل و

کهشددادهاطمینانهابه آنهاآزمودنیاعتمادبیشترجلببراي
هـا، دادهآوريجمـع ازپـس . بـود خواهدمحرمانههاآنهايپاسخ

ازو با استفادهSPSSافزار نرمو از طریقشدهرایانهوارداطالعات
.گرفتارقرتحلیلوتجزیهموردآماريهايآزمون

هایافته
درصد مجـرد  10/18درصد افراد متأهل و 90/81در این مطالعه 

و رضـایت  تنشمیانگین، حداقل و حداکثر سن، سابقه کار، . بودند
وضـعیت . آورده شده اسـت 1شغلی جامعه مورد مطالعه در نمودار 

تـنش نفـر در وضـعیت   176کارکنان نشان داد که در یشغلتنش
نفر نیـز در وضـعیت پـایین قـرار     8متوسط و نفر وضعیت47باال، 
و کمتـرین ارتباطـات حیطـۀ بـه مربـوط رضایتترینبیش. دارند

.بودبه حیطه سرپرستیمربوطرضایت

هاي ویژگی شخصیتی در کارکنان نشان داد فراوانی نمره مقیاس
درصد بـرون گـرا و   38درصد افراد درونگرا و E)62که در مقیاس 

درصد افراد داراي ثبـات شخصـیت و   3/54(N، مقیاس )اجتماعی
درصـد افـراد   7/59(Lو مقیـاس  ) درصد افراد دمدمی مزاج7/45

درصد نیز سعی کرده اند خـود را  3/40واقعیت را بیان کرده اند و 
در بررسـی ارتبـاط بـین    ). بهتر از آن چیزي که هست نشان دهند

هـاي ویژگـی شخصـیتی و متغیـر تـنش و     وضعیت تأهل و مقیاس
داري بین این سه متغیر مشاهده نشد و رضایت شغلی ارتباط معنی

توان به وضعیت تأهل آنان نسـبت داد  ها را نمیدر واقع این ویژگی
)05/<0Pvalue( . ارتباط بین تنش شغلی و مقیاسE  نشان داد کـه

رابطه مثبت و معنی داري بین این دو وجود دارد، یعنی هرچه فرد 
).1جدول(غلی او نیز باالتر است درونگراتر باشد تنش ش

هیچ ارتباط معنی داري Lو Nهاي بین تنش شغلی و مقیاس
Nداري بـین دو مقیـاس  نتایج حاصل ارتباط معنـی . مشاهده نشد

نتـایج آزمـون   ). 2جدول(و متغیر ویژگی شخصیتی نشان داد Lو
بـا رضـایت   Lو Nنشان داد که بـین دو مقیـاس   T-testآماري 
رتباط معنی دار وجود دارد، یعنی هرچـه ثبـات شخصـیت    شغلی ا

4جدول ). 3جدول(فرد بیشتر باشد رضایت شغلی وي باالتر است 
نشان می دهد که رضایت شغلی در افرادي که تنش کمتري دارند 

.بطـور معنـی داري بیشـتر اسـت    ترتنش باالبا در مقایسه با افراد
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سن سابقھ کار استرس شغلی رضایت شغلی

37
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167

101

22
1

65 6055

25

246

142
میانگین

حداقل

حداکثر

افراد مورد مطالعهیشناختتیالعات جمعاط- 1شکل 

در افراد مورد مطالعهEارتباط بین تنش شغلی و مقیاس - 1جدول 
Eمقیاس 

تنش شغلی
جمعبرون گرا و اجتماعیدرون گرا

فراوانی
268پایین

371047متوسط
10868176باال

14784231جمع
Pvalue= 0.03

در افراد مورد مطالعهEو مقیاس Nارتباط بین مقیاس - 2ول جد

Eمقیاس 

Nمقیاس 

جمعبهتر نشان دادن خودبیان واقعیت

فراوانی
6163124ثبات شخصیت
7631107دمدمی مزاج

13794231جمع
Pvalue=0.001

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

15/رانیایخانجات مخابراتکارکنان کاریشغلتیتنش و رضا،یتیشخصاتیخصوصنیارتباط بیبررس

1393زمستان، 4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

ویژگی شخصیتی ارتباط بین رضایت شغلی و مقیاس هاي - 3جدول 
در افراد مورد مطالعه

رضایت شغلیویژگی شخصیتی
Pvalue

E6/0
N01/0
L008/0

ارتباط بین تنش شغلی و رضایت شغلی در افراد مورد - 4جدول 
مطالعه

میانگین نمره رضایت شغلیتنش شغلی

119کم
105متوسط

100باال

بحث 
کارکنـان  بـین درتحلیلـی و مقطعـی  صـورت بـه حاضرمطالعه

از هـدف .گردیـد انجـام شهر شیرازکارخانجات مخابراتی ایران در
شغلیرضایتوتنشبین ویژگی شخصیتی،ارتباطبررسیمطالعه

بین معکوسیارتباطمطالعهدر این. در بین کارکنان مورد نظر بود
بـا افـزایش  کـه طـوري به.شددیدهشغلیتنشوشغلیرضایت

مطالعـه .و بـالعکس می یافـت کاهششغلیترضایشغلی،تنش
ارتبـاط را  و سایر مطالعـات نیـز ایـن   Antoniou،Hongمروري 

نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد    . ]23،24،25،26[استدادهنشان
که ارتباط معنی داري بین وضعیت تأهل و مقیـاس هـاي ویژگـی    
شخصیتی وجود ندارد، دلیل این امر شاید این باشد که شخصـیت  

گیرد و ازدواج تـاثیر چنـدانی   فراد در کودکی و نوجوانی شکل میا
هچنین بین متغیر تنش و رضایت شـغلی بـا   . بر آن نخواهد داشت

با توجه به اینکه رضـایت شـغلی   . وضعیت تأهل رابطه اي پیدا نشد
-به عوامل مختلفی از جمله حقوق و مزایا، ارتقاء، ارتباطات، پاداش

و اینکه شرایط براي افراد متأهـل و مجـرد در   بستگی دارد... ها و 
محیط کار یکسان است، بنابراین می تـوان گفـت رضـایت شـغلی     
افراد ارتباط چندانی با وضعیت تأهل آنان ندارد که یافته هاي ایـن  

و همکـاران در بررسـی میـزان    Tazikiمطالعه با نتایج تحقیقـات  
ها نشـان داد  رسیبر. ]27[تنش مراقبین برج پرواز، همخوانی دارد 
ــا ویژگــی شخصــیتی   ــراد ) ثبــات شخصــیت(رضــایت شــغلی ب اف

همبستگی معناداري دارد، که این یافته با نتایج حاصل از پـژوهش  
نریمانی و همکاران در مورد تـأثیر ویژگـی شخصـیتی بـر رضـایت      

بـین همبسـتگی مختلـف مطالعاتدر. ]28[شغلی، مطابقت دارد 
درجملهاز.استشدهمحاسبهشغلیو رضایتشغلیهاياسترس
شـغلی رضـایت وشـغلی هاياسترسبینرابطهدر موردتحقیقی

نیـز رابطـه   حاضـر تحقیـق در. ]29[آمد بدستداريرابطه معنی
وجـود  مسـئول ازرضـایت وکارازرضایتوتنشداري بینمعنی
وکـار رضـایت از سـطح بـا روانـی فشاروتنشبینیعنی.داشت

معنیارتباطو مزایاحقوقازرضایتهمچنینوولمسئازرضایت
اطمینـان درصـد 95در سطحارتباطاینواستآمدهبدستدار

ازبخشـی کـه شودمیترتیب مالحظهاینبه. می باشدمعنی دار
گـروه درکـار درشغلیسطح رضایتمنديکاهشیاوفقدانعلت
روانیشارهايفوهااسترسوجودبهنوعی مربوطبهمطالعهمورد

قـرار تاییـد موردنیزGhafourianتحقیقات دراست، این نتیجه
طی این مطالعـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه       . ]30[است گرفته

ارتبـاط معنـاداري ندارنـد، امـا     Lو Nبا مقیاس هـاي  Eمقیاس 
رابطـه معنـی داري دارد بـه اینصـورت کـه      Lبا مقیاس Nمقیاس

تر باشد تمـایلش بـراي بهتـر نشـان     هرچه ثبات شخصیت فرد بیش
بـا  . ]31[ها را بیشتر بیان می کنـد  دادن خود کمتر بوده و واقعیت

مختلـف در سـطوح صـنایع مدیرانتوجه به نتایج بدست آمده به
مجموعـه زیـر انتقاد کارکنـان وسرزنشجايبهتاگردیدتوصیه
تـا دهنـد رشـد آنهادرراو ارزشمندياحترامحسهموارهخود،
و شـغلی رضـایت رفـتن بـاال ونفـس بـه افزایش اعتمادآنپیامد

بـردن باالترچههرجهتهمچنین.کاهش تنش درکارکنان باشد
هـاي جنبـه شـناخت درسـعی کارکنـان رضـایت شـغلی  میـزان 

غالـب شخصـیتی هـاي ویژگـی فراخـور وآنها داشـته شخصیتی
میپژوهشاینهاياز محدودیت. نمایندبرخوردکارکنان با آنها

دهندگانسوي پاسخازسواالتبرخیپاسخ سوريبه امکانتوان
بررسیعدمهاي پرسشنامه وپرسشبهپاسخگوییدردقتعدمو

ازبـودن دورخـانوادگی، زا ماننـد شـرایط  متغیرهاي تـنش سایر
رضـایت بـر تأثیرگـذار قانونیتعهداتبه گذارندناجبارووالدین،
.بردنامشغلی

یريگنتیجه
و مقطعی حاضـر در بـین کارکنـان کارخانجـات     یلیمطالعه تحل

هدف از مطالعه بررسی . انجام گردیدرازیدر شهر شرانیایمخابرات
ـ   تـنش ،یتیشخصـ یژگـ یارتباط بـین و  نیو رضـایت شـغلی در ب
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تیرضـا جـاد ینمود کـه بـراي ا  دأییتجینتا.کارکنان مورد نظر بود
اعتماد بـه نفـس بـه    شیافزاهاي وهیشبایدتنشو کاهش یشغل

. شودکارکنان آموزش داده

تشکر وقدردانی
طـرح  شمارهبادانشجوییتحقیقاتیطرححاصلحاضرمقاله
علـوم  دانشـگاه دانشـجویی تحقیقـات کمیتـه مصـوب 7115-91
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Abstract
Background & Objectives: Job satisfaction is affected by several factors including personality characteristics
and job stress. This study aimed to investigate the relationship between personality traits, job satisfaction, and
stress-related.
Methods: This analytical study was performed among the telecommunications industry workers. 254 persons
were randomly selected as the population of the study. Eysenck Personality Questionnaire and job satisfaction
and stress questionnaires were applied to gather the required data. The collected data were analyzed using SPSS
statistical software.
Results: There was an inverse relationship between job satisfaction and job stress. The results of job stress
questionnaires showed that 176, 37, and 8 employees were under high, moderate, and low stress, respectively.
Overall job satisfaction scores were 14.25 + 10.95. The relationship between job stress and scale E showed a
significant positive correlation between two variables so that as the level of introspection increases, people will
feel more job stress. The two scale N and L have meaningful relationship with job satisfaction so that the more
stable the character, the higher the job satisfaction.
Conclusion: It can be concluded that in order for promoting the job satisfaction and reducing the job stress, self-
confidence enhancing skills should be trained to the employees.
Keywords: Personality traits, Stress, Job satisfaction, Employees
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