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رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کنترل شغلی با استرس شغلی در کارکنان اداره آموزش 

 ابهرو پرورش شهرستان 

 فاطمه کشاورز افشار -1

 ، ایرانسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران،رشته روانشنا کارشناسی -1

 marefathaghi@yahoo.com:آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 چکیده

از بین انواع استرس، استرس ناشی از کار و محیط کار، بسیار شایع است، زیرا محیطی که در آن فشار جسمی و روانی زیاد : مقدمه

: هدف. حاکم باشد، عالوه بر اینکه دستیابی به اهداف شغلی مشکل می شود، کاکنان نیز دچار معضالت جسمی و روانی خواهند شد

ین کیفیت زندگی کاری و کنترل شغل با استرس شغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش پژوهش حاضر به بررسی رابطه ب

جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره آموزش و . در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد: روش. بودابهر شهرستان 

مقدار حجم جامعه تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب نفر بوده اند که به علت کوچک بودن  031به تعداد  ابهر  پرورش شهرستان

پرسشنامه کنترل شغل از ( 0331)جهت جمع آوری داده ها در ایین پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از قاسم زاده . شدند

ده های به دست جهت تجزیه و تحلیل دا. استفاده شد( 0911)پرسشنامه استرس شغلی از استاینمتز ( 0993)جکسون و همکاران 

نتایج این پژوهش نشان داد که بین : یافته ها. آمده از روش آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد

کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد همچنین از مولفه های کیفیت زندگی کاری تنها مشارکت، 

ندگی، مسائل مالی و رفاهی قادرند استرس شغلی را پیش بینی کنند و از مولفه های کنترل شغل تنها کنترل توازن بین کار و ز

بررسی نتایج بیانگر ضروریت توجه به : نتایج. روش، درخواست نظارت مسئولیت تولید قادرند استرس شغلی را پیش بینی کنند

 .ترس شغلی به خصوص در کارکنان اداره آموزش و پرورش می باشدبهبود کیفیت زندگی و کنترل شغلی کاری در جهت کاهش اس

 کیفیت زندگی کاری، کنترل شغلی، استرس شغلی :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای . استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد

فشارهای . روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعکس می گرددعصبی دچار حاالت 

همچنین کیفیت زندگی کاری به (. 0)عصبی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق به سازمان لطمعات شدیدی می آورد 

وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش آن می  0911عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال 

نارضایتی از  .ر که بتواند استرس شغلی کاهش و رضایت مندی کارکنان را تامین یاد شده است گذرد از آن به عنوان یک متغی

ه کارکنان را بطور منفی کیفیت زندگی کاری یک مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موقعیت، می تواند کنترل شغلی هم

کنترل . کنترل متغیر سازمانی مهمی است که اخیرا مورد توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته است. تحت تاثیر قرار دهد

شغلی  شغلی اشاره به باور افراد در مورد اثرگذاری بر محیط کار دارد و لذا ادراکات افراد از محیط کار تاثیر قابل توجهی بر کنترل

بنابراین بهبود کیفیت زندگی کاری و آشنایی با . اعمال می نمایند و واکنش های آن ها به محیط کار را تحت تاثیر قرار می دهد

کنترل شغلی سبب نیل به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ارتقا سطح سالمت افراد خواهد شد و هرچه فرد کنترل بیشتری 

شد، از میزان استرس وی کاسته خواهد شد و کارایی وی افزایش خواهد یافت که این امر به باورها و بر روی رویدادها داشته با

قضاوت های فرد، و به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت بستگی دارد، در این میان کیفیت زندگی کاری یا نوع نگرش 

متقابل، توجه، قدرشناسی بیشتر بوده، و هرچه فرصت های مناسب برای  هرچه اعتمادفرد به شغل خود نیز تاثیر گذار بوده، یعنی 

سرمایه گذاری در محیط کار توسط مدیران برای کارکنان فراهم شود، باور به انجام بهتر کارها در افراد ایجاد گشته که این امر نیز 

ه به اینکه آموزش و پرورش از جمله سازمان همچنین با توج. به نوبه خود در کاهش استرس ناشی از شغل تاثیرگذار خواهد بود

هایی است که در همه جوامع از حساسیتی خاص برخوردار است و آموزش و پرورش پویا، سالم و اثر بخش نقش کلیدی در تعلیم و 

اره آموزش و تربیت نیروی انسانی مفید و متخصص برای جوامع در حال تغیر و تحول دارد و تمامی صنایع و سازمان ها وابسته به اد

پرورش می باشند، ایجاب می کند کسانی که در این اداره کار می کنند از کیفیت زندگی کاری باالیی برخوردار باشند تا بتوانند 

لذا با توجه به اهمیت کیفیت زندگی . بدون استرس و هوشیاری کامل  کارهای خود را به نحو احسن و بی کم و کاست انجام دهند

س در سازمان ها و احساس کنترل شغلی، اعضا پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه ای بین متغیرهای کیفیت کاری و نقش استر

تاثیر تنن آرامی  "در تحقیقی تحت عنوان . اداره آموزش و پرورش می باشد زندگی کاری، کنترل شغل با استرس شغلی کارکنان 

      اختالف معناداری را از نظر سطح استرس tآزمون  "نشجویی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه های دا

(10/1  =P  ) و کیفیت زندگی (31/1  =P  ) در دو گروه نشان نداد اما این تفاوت ها پس از مداخله معنادار بود(10/1  =P  .) پس از

رات حیطه های کیفیت زندگی گروه تغیر معنادار دیگری در میانگین نم(  P=  10/1)مداخله، به جز در حیطه سالمت جسمی 

این افزایش در بیشتر حیطه ها به غیر از حیطه های روانی . کنترل ایجاد نشد اما نمرات همه حیطه های گروه آزمایش افزایش یافت
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داری در مجموع کیفیت زندگی گروه ازمایش بعد از مداخله به طور معنا(  P < 110/1) و اعتقادی، از نظر اماری معنی دار بود 

بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری  "همچنین تحقیقی با عنوان . (0) ( P < 10/1) باالتر از گروه کنترل بود 

نشان داد که همبستگی منفی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری  "پرستاران شاغل در بیمارستان منتخب نیروهای مسلح 

                و همچنین همبستگی مثبت بین اکثر ابعاد کیفیت زندگی کاری با یکدیگر بود(  r  ( )10/1>P=  -031/1) پرستاران 

 (10/1 > P ) (3) . اثر معکوس کنترل شغلی بر استرسوهای کاری با توجه به نقش کلیدی خود  "در پژوهشی تحت عنوان

شغلی رابطه معکوس وجود دارد و همچنین  در هنگ کنگ به این نتیجه رسیدند که بین کنترل شغلی و استرس "کارآمدی 

: مدل تقاضا و کنترل در ساختار تندرستی  "در تحقیقی تحت عنوان . افزایش کنترل شغلی باعث باال رفتن خودکارآمدی می گرد

ر سازمان، به این نتیجه رسیدند که در پرستارانی با افزایش کار سخت، تعهد د "اثر کار سخت بر کیفیت زندگی کاری در پرستاران 

همچنین تحقیقات نشان دادند که رابطه منفی و معناداری بین مولفه فشار با . تندرستی و کیفیت زندگی کاری افزایش می یابد 

کنترل  "در تحقیقی تحت عنوان . و حیزه های کنترل زمان، نظارت، توانایی حل مساله و مسئولیت تولید وجود داردکنترل شغلی 

یافته ها نشان دادند که حمایت اجتماعی با  "روشن کننده رابطه ی بین استرس شغلی و رضایت شغلی  شغلی و حمایت اجتماعی

با رضایت شغلی رابطه ( وابسته به نظارت و سرپرستی ) افزایش درک کنترل شغلی رابطه مستقیمی دارد و حمایت سرپرست 

ت بر کاهش استرس تاثیر می گذارد و نیز اینکه افرادی که به مستقیمی دارد ولی حمایت تنها زمانی که دارای خشنودی ویژه ای اس

تقاضای شغل، ) رابطه بین وضعیت کاری  "تحقیقی تحت عنوان . حمایت اعتقاد دارند بر کنترل شغلی و نتیجه کار تاثیر گذار است

سمانی، روانشناسی سالمت ج) ، استرس، اضطراب و افسردگی و درک کردن کیفیت زندگی (کنترل شغل و حمایت اجتماعی 

یافته ها نشان می دهد که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه مستقیم و با  "( تندرستی، روابط اجتماعی و حالت محیط 

استرس با اضطراب و افسردگی و سالمت جسمانی رابطه مستقیم و با وضعیت محیطی و . افسردگی و استرس رابطه معکوس دارد

و با کیفیت زندگی رابطه کوس دارد همچنین اضطراب با افسردگی و سالمت فیزیکی رابطه مستقیم روابط اجتماعی رابطه مع

بنابراین حمایت اجتماعی . معکوس دارد و در نهایت استرس، اضطراب و افسردگی با تقاضا و کنترل شغل رابطه غیر مستقیم دارد

ل باال، رابطه اجتماعی افزایش در حالی که کنترل شغلی باال، باال، گزارشات کیفیت زندگی کارکنان افزایش می دهد و کنترل شغ

. استرس را کاهش می دهد و اینکه بین افسردگی، اضطراب، استرس با وضعیت کاری و کیفیت زندگی رابطه غیرمستقیم وجود دارد

ترس شغلی کارکنان با توجه مطالب فوق، پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کنترل شغلی با اس

 .می باشد ابهرآموزش و پرورش شهرستان 

 

 فرضیه های پژوهشی

 .بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد
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 .مولفه های کیفیت زندگی کاری قارد است استرس شغلی را پیش بینی کند

 .بین کنترل شغل و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد

 .های کنترل شغلی قادر است استرس شغلی را پیش بینی کندمولفه 

 

 

 روش شناسی پژوهش

از آنجا که هدف اسز این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری، کنترل شغلی با استرس شغلی می باشد، از روش پژوهش 

نفر به  031می باشد که از این تعداد  جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش. همبستگی استفاده شده است

 .عنوان نمونه انتخاب شدند

 ابزارهای جمع آوری داده ها

 .جهت جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد

پرسش است که دارای هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری  03این پرسشنامه حاوی  :پرسشنامه کیفیت زندگی کاری( الف

 00، امنیت شغلی سواالت 00تا  0روابط انسانی در محیط کاری سواالت : تهیه شده است که عبارتند از (  0331)قاسم زاده توسط 

، توازن بین 31تا  01، رعایت حقوق و منزات انسانی سواالت 00تا  03، مشارکت سواالت 00تا  01، پیشرفت شغلی سواالت  00تا 

تا  0برای نمره گذاری از طیف لیکرت . 01تا  11، مسائل مالی و رفاهی 10تا  33کاری سواالت ، تعهد 31تا  30کار زندگی سواالت 

البته نمره گذاری در سواالت (. کامال موافقم  -0موافقم  -1تا حدی موافقم  -3مخالفم  -0کامال مخالفم  -0) 0

 -0موافقم  -0تاحدی مخالفم  -3مخالفم  -1کامال مخالفم  -0. ) به صورت معکوس می باشد 10،31،30،31،30،00،03،00،01

 (.1) (کامال موافقم 

تدوین ( 0993)پرسنامه کنترل شغلی مورد استفاده در این پژوهش توسط جکسون و همکاران  :پرسشنامه کنترل شغلی( ب

این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس کنترل زمان، کنترل روش، درخواست نظارت، درخواست حل مسئله و . گردیده است

پاسخ پنج درجه ای شامل هرگز، گاهی، متوسط، ماده است و هر ماده دارای یک  00این پرسشنامه دارای . مسئولیت تولید می باشد

 1تعدا ماده ها برای کنترل زمان . می گیرند 0تا  0به ترتیب نمره  اغلب و خیلی زیاد می باشد که گزینه ها از هرگز تا خیلی زیاد

ماده  0ولیت تولید ماده و برای مسئ 3ماده، برای درخواست حل مسئله  1ماده، برای درخواست نظارت  0 ماده، برای کنترل روش
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خودم » : کنترل زمان : به شرح زیر است ( خرده مقیاس ها ) بعضی از سواالت این پرسشنامه برای هر یک از مولفه ها . می باشد

می توانم کارم را به گونه ای انجام دهم که با دیگران تفاوت » : ، کنترل روش«.تصمیم میگیرم که چه موقع کارم را شروع کنم

در کارم » : ، توانایی حل مسئله«کارم به گونه ای است که مستلزم توجه و دقت مستمر است» : ، درخواست نظارت«.دداشته باش

توجه و دقت من می تواند باعث پیشگیری از » : ، و مسئولیت تولید«دائم با مسائلی روبرو می شوم که قبال با آنها مواجه نشدم

 (0).«آسیب جدی به تولیدات و خدمات سازمان شود

. ترجمه گردیده است( 0311)ساخته شد و توسط عطار (  0991)این پرسشنامه توسط استاینمتز  :پرسشنامه استرس شغلی( ج

ماده های . ماده می باشد که به بررسی استرس فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان می پردازد 30این مقیاس دارای 

نحوه نمره گذاری ماده های . جه ای شامل کامال صحیح، تا حدودی صحیح و ناصحیح می باشددر 3این مقیاس دارای یک پاسخ 

امتیاز  1امتیاز و به عبارت ناصحیح  0امتیاز، تا حدودی صحیح  0این پرسشنامه بدین طریق می باشد که به عبارت کامال صحیح 

 (0).تعلق می گیرد

    پایایی و روایی ابزار 

از کارکنان قرار نفر  30جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش بازآزمایی استفده شد در روش بازآزمایی پرسشنامه ها در اختیار 

 30/1برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری،  30/1همبستگی میان دو مرحله اجرای پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی . گرفت

به منظور تعیین روایی ابزار، هر سه پرسشنامه در . برای پرسشنامه استرس شغلی بدست آمد 91/1برای پرسشنامه کنترل شغلی، 

قرار گرفت و روایی صوری و محتوای آن مورد  ابهر  اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاه های علوم تحقیقات زنجان و

 .تایید قرار گرفت

 یافته های پژوهشی

میانگین، انحراف استاندارد، حداقل نمره، حداکثر ) رد مقایسه ابتدایی به ارائه شاخص های توصیفی به منظور تبیین متغیرهای مو

 .آن ها در قالب جدول شماره یک پرداخته شده است( نمره

 

 میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل نمره کسب شده در مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های کنترل شغل: 1جدول 

 آماره ها

 مولفه ها

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین

 00 00 33/1 33/10 روابط انسانی در محیط کار
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 1 00 30/3 03/03 امنیت شغلی

 0 31 10/0 01/09 پیشرفت شغلی

 1 01 00/1 31/00 مشارکت

 1 01 13/1 00 رعایت منزلت و حقوق انسانی

 01 31 19/1 00 توازن بین کار و زندگی

 00 10 09/0 33/33 تعهد کاری

 1 01 19/1 11/01 مسائل مالی و رفاهی

 1 13 13/0 03/00 کنترل زمان

 1 01 31/0 01 کنترل روش

 3 13 00/0 00/00 درخواست نظارت

 0 01 00/1 30/00 درخواست حل مسئله

 01 00 01/0 11/00 مسئولیت تولید

 

نتایج این تحلیل در . کاری و استرس شغلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدبه منظور بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی 

 .ارائه شده است 0جدول شماره 

 

 ضریب همبستگی کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی: 2جدول شماره 

 سطح معنادار ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1110/1 -10/1** 031 00/33 30/010 کیفیت زندگی کاری

    10/03 13/30 استرس شغلی

 

رابطه مثبت معنادار  P <1110/1مشاهده می شود بین کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی در سطح  0همانطور که در جدول 

 .می باشد(  r  = 10/1)که ضریب همبستگی کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی . وجود دارد

استرس شغلی بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری از آزمون تحلیل رگرسیون به روش گام به گام به منظور بررسی پیش بینی 

 .ارائه شده است 3نتایج این تحلیل در جداول شماره . استفاده شد

 مولفه های کیفیت زندگی کاری: متغیرهای پیش بین: الف

 استرس شغلی: متغیر مالک 
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 براساس مولفه های کیفیت زندگی کاریپیش بینی استرس شغلی : 3جدول شماره 

t P< R R (Beta)بتا متغیرها مرحله
2 F P< 

 1110/1 03/01 00/1 11/1 1110/1 -90/1 -11/1 مشارکت اول

 1110/1 10/09 03/1 13/1 110/1 -33/3 -09/1 مشارکت دوم

     110/1 -31/3 -03/1 توازن بین کار و زندگی 

 1110/1 03/01 00/1 01/1 11/1 -13/0 -09/1 مشارکت سوم

     110/1 -31/0 -00/1 توازن بین کار و زندگی 

     13/1 -00/0 -01/1 مسائل مالی و رفاهی 

 

مشاهده می شود، نتایج این تحلیل حاکی از آن است که در مرتبه اول ضریب همبستگی بین مشارکت و  3همانطور که در جدول 

که نشانگر پیش بینی مشارکت برای استرس شغلی است که باقی . بود 00/1برابر با   r2و  r=  11/1استرس شغلی کارکنان برابر با 

به دست آمد که نشانگر پیش بینی مشارکت و توازن بین کار و  03/1برای مرتبه دوم برابر با  r2ا مانده مربوط به تصادف می باشد ام

به دست آمد که  00/1برای مرتبه سوم برابر با  r2. زندگی برای استرس شغلی است که باقی مانده مربوط به تصادف می باشد

مالی و رفاهی برای استرس شغلی است که باقی مانده مبوط به نشانگر پیش بینی مشارکت، توازن بین کار و زندگی و مسائل 

تصادف می باشد که با توجه به نتایج باال می توان گفت که ضریب مشارکت، توازن بیم کار و زندگی و مسائل مالی و رفاهی با 

 .استرس شغلی دارای جهت معکوس است و به عبارتی با متغیر موردنظر همبستگی منفی دارد

نتایج این تحلیل در . بررسی رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدبه منظور 

 .ارائه شده است 1جدول شماره 

 

 ضریب همبستگی کنترل شغل و استرس شغلی: 4جدول 

 سطح معنادار ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 01/1 -11/1 031 10/01 13/33 کنترل شغل

    10/03 13/30 استرس شغلی
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می باشد،  10/1همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری بدست آمده بین کنترل شغل و استرس شغلی کارکنان بزرگتر از 

 .بنابراین بین کنترل شغل و استرس شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد

شغلی براساس مولفه های کنترل شغل از آزمون تحلیل رگرسسیون به روش گام به گام به منظور بررسی پیش بینی استرس 

 .ارائه ششده است 0نتایج این تحلیل در جداول شماره . استفاده شد

 مولفه های کنترل شغل: متغیرهای پیش بین : الف 

 استرس شغلی: متغیر مالک

 

 شغلیپیش بینی استرس شغلی براساس مولفه های کنترل : 5جدول 

t P< R R (Beta)بتا متغیرها مرحله
2 F P< 

 119/1 11/1 10/1 03/1 119/1 -00/0 03/1 کنترل روش اول

 1110/1 09/9 03/1 30/1 1110/1 -99/3 30/1 کنترل روش دوم

     1110/1 -10/3 30/1 درخواست نظارت 

 1110/1 00/9 01/1 10/1 1110/1 -19/1 30/1 کنترل روش سوم

     1110/1 -30/3 31/1 نظارتدرخواست  

     119/1 -00/0 00/1 مسئولیت تولید 

 

مشاهده می شود نتایج این تحلیل حاکی از آن است که در مرتبه اول ضریب همبستگی بین کنترل روش  0همانطور که در جدول 

بود که نشانگر پیش بینی کنترل روش برای استرس شغلی است که  10/1برابر با   r2و  r  = 03/1و استرس شغلی کارکنان برابر با 

به دست آمد که نشانگر پیش بینی کنترل روش و  03/1برای مرتبه دوم برابر با  r2باقی مانده مربوط به تصادف می باشد اما 

به دست آمد  10/1برای مرتبه سوم برابر با  r2. درخواست نظارت برای استرس شغلی است که باقی مانده مربوط به تصادف می باشد

که نشانگر پیش بینی کنترل روش و درخواست نظارت و مسئولیت تولید برای استرس شغلی است  که باقی مانده مربوط به تصادف 

س شغلی که با توجه به نتایج باال می توان گفت که ضریب کنترل روش و درخواست نظارت و مسئولیت تولید با استر. می باشد

 .دارای جهت معکوس است و به عبارتی با متغیر مورد نظر همبستگی منفی دارد

 بحث و نتیجه گیری
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مشاهده می شود که بین کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد  0همانطور که در جدول شماره 

همچنین از مولفه های کیفیت زندگی کاری تنها مشارکت، توازن بین کار و زندگی، مسائل مالی و رفاهی قادرند استرس شغلی را 

که همبستگی منفی بین ( 0331)، خاقانی زاده و همکاران ( 0330)ج دهقان نیری و همکاران پیش بینی کنند که این نتایج با نتای

که بین استرس ( 0113)همچنین با نتایج راسل وو همکاران . استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری وجود دارد همسو می باشد

بنابراین می توان گفت که زمانی که . باشد شغلی با وضعیت کاری و کیفیت زندگی رابطه غیر مستقیم وجود دارد، همسو می

کارکنان نگران از دست دادن  کارشان هستند وو تضمین برای آینده کاری ندارند این باور در آن ها به وجود می آید که  احتمال از 

رکنان امکان کادست دادن شغلشان وجود دارد که این باعث استرس شغلی می شود همچنین بی توجه به جایگاه و حقوق انسانی 

استرس شغلی را فراهم می کند پس محیط کاری مناسب خطر بیماری و حوادث ناشی از کار را به حداقل می رساند و در نتیجه 

استرس شغلی را کاهش می دهد همچنین اگر حقوقی که کارکنان برای کار معینی دریافت می کند و یا دریافتی کارکنان با مشاغل 

بنابراین هرچه عدم نگرانی در از دست دادن کار و داشتن تضمین برای . آن کارگر دچار استرس می شود دیگر تناسب نداشته باشد

آینده کاری بیشتر باشد و سازمان شرایط محیطی مناسب و عالقمندی فردی به توسعه دانش، مهارت و ارتقای شغلی کارکنان را 

داشته باشد و همچنین دلبستگی به اهداف و رسالت های سازمان،  فراهم سازد و فرهنگ مشارکتی به جای فرهنگ استبدادی رواج

عادالنه بودن جایگاه و حقوق انسانی در سازمان، عدم ساعات طوالنی اضافه کاری و نقل و انتقاالت پی در پی کارکنان بیشتر باشد 

 .متناسب به شغل خود ادامه دهندمی تواند با کاهش استرس شغلی کارکنان همراه باشد و کارکنان با انگیزه و رضایت شغلی 

مشاهده می شود بین کنترل شغل با استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد که نتایج حاضر با  3همانطور که در جدول شماره 

با رضایت شغلی  رابطه  مستقیمی  دارد ولی ( وابسته به نظارت و سرپرستی)که حمایت سرپرست ( 0110)نتایج تحقیقات رابرت 

یت تنها زمانی که دارای خشنودی ویژه ای است برکاهش استرس تاثیر می گذارد و نیز اینکه افرادی که به حمایت اعتقاد دارند حما

که بین کنترل شغلی و استرس شغلی رابطه معکوس ( 0991)اسپاربوک و دریل مریت . بر کنترل شغلی و نتیجه کار تاثیر گذار است

 .وجود دارد همخوانی ندارد

 

وتی  که بین نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات خارجی در همین زمینه وجود دارد به این دلیل می تواند باشد که تفاوت در تفا

فرهنگ های بین دو جامعه ی آماری وجود دارد که جوامع شرقی و غربی فرهنگ هایی متفاوت با فرهنگ حاکم بر ایران را دارا 

. رهنگ سازمانی رسوخ کرده و تفاوت های فرهنگ بین سازمانی را بوجود آورده استهستند و این تفاوت ها در سازمان ها و ف

از این رو اختالفات بین عوامل استرس شغلی . همچنین نیازها در جوامع مختلف تحت تاثیر فرهنگ های جوامع قرار می گیرد 

 .هد کردبوجود آمده است و این امر میزان تاثیر گذاری بر کنترل شغل را دچار تفاوت خوا
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که تحقیقات قبلی در محیط های صنعتی به اجرا در آمده است ولی این تحقیق  در یک سازمان و از طرف دیگر می توان گفت 

به خاطر نحوه ارائه خدماتی که ) خدماتی انجام شده است و از آنجا که در این گونه سازمان ها ارتباط بین فردی بیشتری رایج است 

 .تا در محیط های صنعتی که بیشتر با ابزار کار و ماشین آالت و خط تولید سروکار دارند( دارندبه مشتریان و مراجعان 

مشاهده می شود از مولفه های کنترل شغل متغیر کنترل روش، درخواست نظارت، مسئولیت تولید  1همانطور که در جدول شماره 

دی کریمر و بالدر ( 0110)ضر با نتایج تحقیقات مارتین و بوش با استرس شغلی رابطه دارند که نتایج حا 10/1در سطح معناداری 

که رابطه منفی و معناداری بین مولفه فشار با کنترل ( 0110)و مارتین ( 0113)، مانویل و ابر (0110)، بومر، ریچ و رابین (0110)

 .د همخوانی داردشغلی و حیطه های کنترل زمان، نظارت، توانایی حل مساله و مسئولیت تولید به دست آوردن

افرادی که از کنترل باالیی برخوردارند، می توانند تعیین کنند که وظایفشان را به چه صورتی و چگونه : بنابراین می توان گفت 

انجام خواهند داد بنابراین کارکنانی که بر جنبه های مهم کار کنترل دارند می توانند استرس شغلی را کاهش و عملکرد را افزایش 

که بر کار خود از نظارت و دقت باالیی برخوردارند یا به عبارتی خودشان بیش از دیگران بر وظایفشان همچنین کارکنانی دهند 

نظارت دارند کنترل شغلی ادراک شده ی باالتری دارند، بنابراین احساس آن ها از نظارت بر شغل افزایش خواهد یافت که نتیجه آن 

باال رفتن عملکرد و کاهش استرس شغلی خواهد بود همچنین کارکنانی که از توانایی نظارت و  توانایی برای تصمیم گیری شخصی و

کنترل روش باالیی برخوردارند، توانایی مسئولیت تولید باالتری دارند که با رعایت نکات ایمنی و انجام درست مشاغلشان از آسیب 

یژگی ها به طور کلی می توانند استرس شغلی کارکنان را کاهش و رساندن به محصوالت و تجهیزات جلوگیری می نمایند که این و

 .عملکرد را افزایش دهد
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