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 چکيده 

هدف از حتقیق، تعیین ارتباط بین اسرتس شغلی و 

روش . باشد نگاران ورزشی میرضایت شغلی روزنامه

حتقیق مهبستگی، نوع حتقیق کاربردی، روش اجرا به 

. ها میدانی استصورت پیمایشی و روش گردآوری داده

نگاران و خربنگاران جامعه آماری شامل روزنامه

نفر که به روش  1  ورزشی ایران، حجم منونه آماری 

از آمار توصیفی . غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد

فراوانی % معیار، فراوانی، مهچون میانگین، احنراف 

های مهبستگی و از آمار استنباطی مهچون آزمون

برای ( t)و آزمون ( F)، حتلیل واریانس (r)پیرسون 

گروه مورد . ها استفاده شدجتزیه و حتلیل داده

مطالعه از نظر میزان اسرتس و رضایت شغلی با دو 

گروه دیگر که دارای شغل مشاهبی بودند مقایسه و 

حتلیل واریانس نشان داد . لیل ررار گرفتندمورد حت

، (>118/1P)ها از نظر رضایت از کار بین گروه

و رضایت از حقوق و ( >1P/ 11)رضایت از مسئول 

تفاوت معنادار وجود دارد و  (>1/1P 1)مزایا 

                                                 
      دانشجوی دکرتای مدیریت ورزشی دانشگاه هتران - 

mehdi.moradi0220@yahoo.com 

 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه هتران - 

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 

 دانشجوی دکرتای مدیریت ورزشی دانشگاه هتران - 
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های مورد نظر را مهچنین آزمون شفه تفاوت بین گروه

ئولیت رسد که مسبطور کلی به نظر می .مشخص منود

نگاران و خربنگاران ورزشی با توجه کاری روزنامه

به حساسیت شغل آهنا باال باشد به دلیل اینکه 

ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در 

انعکاس اخبار و اطالعات باید حق انصاف را رعایت 

کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده 

ستقالل را نادیده و مهچنین اصول اخالری عینیت و ا

نگاران را در معرض مهین امر روزنامه. نگیرند

 .تنیدگی و اسرتس ررار می دهد
 

دوگانگي نقش، رضایت شغلي، اسرتس  :کليدی گانواژ

 .شغلي، تنیدگي
 

 مقدمه 

اسرتس به معنای در آغوش گرفنت، فشردن و باز فشردن 

های در علم پزشکی امروز معادالت و برداشت. است

نسبت به « اجبار»و « اضطرار»شود از آن میخمتلفی 

های روانی که ایجاد ها، هیجان نسبت به واکنشحمرک

گردد، اضطرار و اجبار نسبت به تغییرات می

ها هستند فیزیولوژیک ناشی از آن، از این برداشت

دویل)
 

به طور کلی مراد از اسرتس نیرویی (.  11 ، 

ب برخی است که در مورع اعمال بر یک نظام موج

این اصطالح به . گرددتغییرات رابل توجه در آن می

نیروهای فیزیکی، روانشناختی، اجتماعی و فشارها 

در این صورت اسرتس به این مفهوم یک . شوداطالق می

از سوی . ها استعلت است و مقدمه بعضی معلول

دیگر، اسرتس نوعی حالت تنش روانشناختی است که به 

ا فشارهای فوق الذکر بوجود وسیله انواع نیروها ی

آید و از این رو اسرتس در مفهوم دوم یک معلول می

فشار و اسرتس ممکن است در (. 86  مرزآبادی، )است 

-نظریه. نظر مردم به شکل متفاوتی ادراک شود

های متفاوتی پیرامون فشار و پردازان نیز دیدگاه

                                                 
0. Doyle 
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ای دیدگاهی منفی نسبت به اسرتس عده. اسرتس دارند

ای دیگر فشار را به عنوان یک عامل رند، عدهدا

گیرند زیرا که آهنا را با انرژی مثبت در نظر می

رابل توجهی به منظور مقابله با نیازهای بیرونی 

 (. 11 دویل، )کند آماده می

توان روی هم مجع شدن را می( تنیدگی)اسرتس شغلی 

های مرتبط با شغل زا و آنگونه وضعیتهای اسرتسعامل

دانست که بیشرت افراد در فشارزا بودن آن اتفاق 

به بیان دیگر اسرتس ناشی از شغل . نظر دارند

اسرتسی است که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش 

بررسی اسرتس شغلی در بافت روابط فرد . شودآن می

گیرد و سه عامل کانون توجه است، با حمیط صورت می

و برآیند بر هم  های فردی شاغل، شرایط کارویژگی

کنشی آن دو که نقش تعیین کننده در بروز اسرتس 

این دیدگاه با الگوی تبادلی الزاروس. شغلی دارد
 
 

های رفتاری نارضایتی ترین نشانهعمده. سازگار است

شغلی عبارتند از غیبت از کار، رها کردن شغل، 

از دیگر . وریهای ناشی از کار و فقدان هبرهحادثه

توان به نارضایتی شغلی و سرتس شغلی میپیامدهای ا

حالت دیگر این . رها کردن حرفه و ختصص اشاره کرد

است که کارکنان در انتظار رسیدن بازنشستگی 

چنین سازمانی با نیروی انسانی . کنندروزمشاری می

مک لین، )مصرف دست به گریبان است هبره و بیبی

 118.) 

بیسر
 

و نیومن 
 

هایی نشانهسه دسته از ( 178 ) 

-کند، نام بردهرا که در شرایط اسرتس شغلی بروز می

های روانی، جسمانی و اند که عبارت از نشانه

های های روانی آن دسته از مشکلنشانه. رفتاری است

های عاطفی و شناختی هستند که بر اثر ناراحتی

نارضایتی از . کنندناشی از اسرتس شغلی بروز می

                                                 
0. Lazarous 

0. Biser 

 . Neouman 
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. ن پیامدهای اسرتس شغلی استتریشغل یکی از رایج

-شخصی که از شغل خود نارضایتی دارد، معمواًل با بی
شود و متایلی میلی و تأخیر سر کار خود حاضر می

-برای آنکه کارش را به خوبی اجنام دهد، در خود منی

های روانشناختی اسرتس عبارتند دیگر نشانه. بیند

افسردگی، اضطراب، احساس ناکامی، انزوا، : از

ها خود به عنوان یک بیزاری؛ بعضی از این نشانه

مشکل مطرح هستند و تا جایی که ممکن است موجب 

جویز و استنتون، )شوند تر شدن اسرتس شغلی میوخیم

 118 .) 

توان تشخیص داد، تر میهای جسمانی را مشکلنشانه

ها و زیرا در حالی که شرایط کاری با بعضی بیماری

معینی مهراه هستند، به دشواری  های جسمانیناراحتی

ها تا چه اندازه توان فهمید که این ناخوشیمی

های صرفًا معلول شغل و چه اندازه نتیجه دیگر جنبه

های اخیر به های سالاغلب پژوهش. زندگی هستند

اند و هدف اکثر آهنا ای ختصص یافتهبررسی اسرتس حرفه

تی های دولرانع کردن مؤسسات خصوصی و سازمان

درباره پیامدهای این پدیده بر هبداشت روانی و 

-هزاران پژوهشگر کوشیده. جسمانی افراد بوده است
های مربوط به خسارات اسرتس را در اند تا هزینه

. مؤسسات و مهچنین در سطح جامعه ختمین بزنند

اینگونه مطالعات خنست مشاغل با خطر زیاد را مورد 

هایی چنین پژوهش اند تا سودمندیبررسی ررار داده

را ثابت کند و سپس به تدریج توجه را به سوی 

بر اساس آمار . اندهای دیگر معطوف کردهحرفه

منتشر شده توسط سازمان هبداشت جهانی، انگلستان، 

فنالند، اسکاتلند و ایرلند از حلاظ مرگ و میر به 

های رلبی در رأس کشورهای دیگر ررار علت بیماری

ها در میر ناشی از این بیماری نرخ مرگ و. دارند

آمریکا، ژاپن، اتریش و نروژ برای خنستین بار از 

آغاز ررن سیر نزولی خود را آغاز کرده است و این 

های کاهش به طور عمده به علت اجرای برنامه

پیشگیری از اسرتس است که اخیرًا در رلمرو صنعت به 
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یط دهند که حمها نشان میپژوهش. کار برده شده است

توانند باعث ایجاد های شغلی میشغلی و اسرتس

بیماری روانی در کارکنان شوند و یا روند ایجاد 

به دنبال جتربه . بیماری روانی را تسریع منایند

شغلی فرد، به بیماری روانی مبتال و از کار 

؛ جویز و  118 مک لین، )گردد افتاده و ناتوان می

 (.118 استنتون، 

های شغلی بر یگری تأثیر اسرتساساس مطالعات دبر

کید ررارگرفته سالمت روان و جسم کارکنان مورد تأ

اساس این مطالعات مشخص شده است که حمیط است، بر

های شغلی اثرات منفی بر سالمت جسم و  شغلی و اسرتس

ی. روان دارد بروزسک
 

 8 بر پایه جتارب (  18 ) 

ای هبیمار، اثر اسرتس 111 ساله و مطالعه بیش از 

خوابی، حتریک پذیری، شغلی را اضطراب، ترس، بی

های جسمانی خستگی و ناتوانی در مترکز و بیماری

-ای میمانند اختالالت رلبی، عروری و معدی، روده

گرین لوند. داند
 

و تئوریل( 111 )و مهکاران  
 

و  

ک کاراس
 

رابطه بین اسرتس شغلی و اختالالت ( 116 ) 

شنکر. دعروری را تأکید کردن -رلبی
1

و فامویاوا 
6
 

اند که سطح پایین هبداشت روان گزارش کرده(  11 )

با میزان باالی اسرتس شغلی و میزان اندک محایت 

 (.116 اسکوکیت، )اجتماعی رابطه داشت 

زای دیگری است نارسایی کیفی کار، عامل تنیدگی

که به کارهای تکراری، بدون جاذبه و یکنواخت 

عالرگی به کار نیز و یا بی حوصلگیبی. وابسته است

اغلب به کاهش ظرفیت واکنش کارگران و کارمندان 

-بینی نشده منجر میهای اضطراری و پیشدر مورعیت

در حالیکه تنیدگی کارمندان اداری و مشاغل . شود

                                                 
0. Beruzeski 
0. Greenlond 

 . Toureyel 

 . Karask 

 . Shenker 

 . Famoyava 
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آزاد غالبًا مورد بررسی ررار گرفته، درباره 

-تنیدگی کارگران صنایع در معرض خطر باال، پژوهش
کارگران سکوهای نفتی، . اند کی اجنام شدههای اند

حمیط کار این دسته . منونه بارزی از گروه اخیرند

از کارگران خطرناک و باعث انزوای اجتماعی و در 

تقریبًا . نتیجه عامل آسیب پذیری روانشناختی است

نفر در سکوهای نفتی دریای مشال مشغول به  111  

وز مورد گرچه نتایج این شیوه زندگی هن. کارند

بررسی ررار نگرفته اما سوانح و درماندگی روانی 

چنین کارگرانی در مشغولی مدیران را برانگیخته 

های نفتی نفر از کارگران سکو   7حتقیقی روی . است

« ایجمله پزشکی حرفه»نتایج آن در  صورت گرفت که

 11تا  1 ها در طبقه سنی منونه. منتشر شده است

آنان بیشرت %  6 متأهل و  %  6سال ررار داشته و 

گروهی . اندسال در سکوهای نفتی سابقه داشته 1از 

از کارگران یک هفته مشغول به کار و یک هفته در 

مرخصی بودند و گروه دیگر به طور متناوب مدت کار 

   روز و ساعات روزانه آنان    شان حدود و مرخصی

شان دچار سوانح ناشی %   از این گروه . ساعت بود

که   Aدر این گروه رفتار ریخت. از کار شده بودند

حوصلگی، روحیه ررابت، سخن گفنت زدگی، بیبا شتاب

انفجاری، فزون تنشی و میل مفرط به موفقیت مشخص 

شد، مشاهده شد و نتایج نشان داد که کارگرانی می

که از محایت حمیط خانوادگی برخوردار نیستند، بیشرت 

 Aو وجود رفتار ریخت در معرض خطر ررار دارند 

یکی از عوامل آسیب پذیری کارگران بوده است 

 (.87  استورا، )

اساس نتایج به دست آمده در حتقیق دیگری که بر

%  8/ 6روی کارکنان نظامی اجنام گرفت مشخص شد که 

افراد در بعد تنیدگی ناشی از مسئولیت دارای 

اند و در عامل تنیدگی تنیدگی در حد زیاد بوده

افراد دارای تنیدگی %  6/  ی از حمیط فیزیکی ناش

اند آنان دارای تنیدگی زیاد بوده%  8 متوسط و 

در مطالعه دیگری که (. 88  آزاد مرزآبادی، )
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توسط حمقق مذکور اجنام شد نتایج مشاهبی به دست 

در این حتقیق نیز میزان تنیدگی ناشی از . آمد

ی ناشی افراد و تنیدگ%  16مسئولیت در حد متوسط 

هر . بوده است%  8 /8از حمدوده نقش در حد متوسط 

چند در این زمینه به نظر می رسد که تنیدگی ناشی 

از حمدوده نقش در پرسنل سپاه واحد مذکور بیشرت 

در حتقیق دیگری (. 88  آزاد مرزآبادی، )بوده است 

در زمینه عوامل اسرتس زا در گروهی از کارکنان 

خلیج فارس اجنام گرفت نظامی مستقر در منطقه 

نتایج نشان داد که در بین عوامل خمتلف اسرتس زا، 

عوامل مربوط به منطقه حمل سکونت و خدمت مانند 

گرما و شرایط جغرافیایی باالترین میزان اسرتس 

 (.86  آزاد مرزآبادی، ) اندزایی را داشته

نگاری و رسد روزنامهبه طور کلی به نظر می

شاغلی هستند که معمواًل با اسرتس خربنگاری از مجله م

زیاد مهراه هستند و این مسأله سبب اسرتس دائمی در 

شود که بالتبع  افراد شاغل در این گروه می

با توجه . نگاری ورزشی از آن مسثتنی نیستروزنامه

به مطالب باال این حتقیق به دنبال شناخت رابطه 

بین میزان فشارهای شغلی با رضایت شغلی افراد 

هدف از این . باشداغل در گروه مورد مطالعه میش

بررسی تعیین ارتباط بین اسرتس شغلی کارکنان و 

 .رضایت شغلی در بین آنان بوده است
 

 

 

 روش شناسی

روش حتقیق مهبستگی، نوع حتقیق کاربردی، روش اجرا 

ها میدانی به صورت پیمایشی و روش گردآوری داده

نگاران و جامعه آماری شامل روزنامه. است

نفر  1  خربنگاران ورزشی ایران، حجم منونه آماری 

از . که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد

آمار توصیفی مهچون میانگین، احنراف معیار، 
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فراوانی و از آمار استنباطی مهچون % فراوانی، 

و ( F)، حتلیل واریانس (r)های مهبستگی پیرسون آزمون

 .ها استفاده شدحتلیل دادهبرای جتزیه و ( t)آزمون 

به منظور مجع آوری اطالعات در حتقیق حاضر از سه 

 :پرسشنامه زیر استفاده شده است

به منظور ( حمقق ساخته)پرسشنامه سنجش اسرتس  -

 ؛سنجش اسرتس کارکنان

 ؛پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو -

پرسشنامه رضایت شغلی به منظور سنجش میزان  -

 .رادرضایت شغلی اف
 

 (حمقق ساخته)زا پرسشنامه تعيين عوامل اسرتس

زا از به منظور تعیین منره اسرتس و عوامل اسرتس

روایی صوری و . پرسشنامه حمقق ساخته استفاده شد

نفر از اساتید دانشگاه    حمتوایی پرسشنامه توسط 

و متخصصان روانشناسی شغلی تأیید شد و پایایی کل 

یک مطالعه مقدماتی بین  پرسشنامه پس از توزیع در

آماری و گردآوری آهنا، به وسیله  نفر از منونه  

پرسشنامه . تعیین شد α=1/ 1آزمون آلفای کرونباخ 

های مربوط به سؤال بوده است و اسرتس 1 دارای 

-کار، خانواده و مهچنین مشکالت پرسنل را بررسی می

- اساس مقیاس لیکرت و از این پرسشنامه بر. مناید

بر اساس این روش افراد . ره گذاری شده استمن 1

درجه بدون اسرتس،  1مورد بررسی از نظر اسرتس به 

بندی اسرتس کم، متوسط، زیاد و اسرتس شدید طبقه

 .شدند

زا و طبق نتایج، مهبستگی بین عوامل تنیدگی

بوده که این %  1تنیدگی ناشی از حمیط کار برابر 

استفاده بوده نکته مبین پایایی پرسشنامه مورد 

مهچنین در مطالعه حاضر نیز به منظور سنجش . است

پرسشنامه از ضریب آلفای ( مهسانی درونی)پایایی 

کرونباخ استفاده شده است که نتایج آن و سایر 

آمده است که دال بر این (  )ها در جدول آزمون
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نکته است که ابزار مورد استفاده دارای اعتبار 

 .شدبادرونی رابل ربولی می
 

 های حتقیقحماسبه مهبستگی درونی پرسشنامه.  جدول 

 (مهبستگی)میزان پایایی  هاپرسشنامه

 1/ 8 زاپرسشنامه عوامل تنیدگی

 81/1 پرسشنامه تنیدگی ناشی از نقش

 1/ 1 پرسشنامه رضایت شغلی

 

برای سنجش میزان  :پرسشنامه تنيدگی ناشی از نقش

های شغلی ه نقشاسرتس شغلی از خبش خنست پرسشنام

بعد،  6پرسشنامه یاد شده در . اسیپو استفاده شد

 -  ؛کفایتی نقشبی -  ؛بعد بار کاری نقش - 

 -6مسئولیت، و  -1 ؛حمدوده نقش -  ؛دوگانگی نقش

بعد بار کاری نقش وضعیت شخص . باشدحمیط فیزیکی می

را نسبت به تقاضاهای حمیط کار مورد بررسی ررار 

های زان مهارت، حتصیالت و ویژگیتناسب می. دهدمی

آموزشی و جتربی فرد با نیازهای حمیط کار در بعد 

در بعد . گیردکفایتی نقش مورد بررسی ررار میبی

های داشتها، چشمدوگانگی نقش آگاهی فرد از اولویت

حمیط کار و معیارهای ارزشیابی، در بعد حمدوده نقش 

ی و نقشی تقاضاهایی را که فرد از نظر وجدان کار

رود، در بعد که از او در حمیط کار انتظار می

مسئولیت، احساس مسئولیت فرد از نظر کارایی و 

رفاه دیگران در حمیط کار بررسی و در بعد حمیط 

فیزیکی شرایط  نامساعد حمیط فیزیکی کار فرد مورد 

امروزه این پرسشنامه در . گیردسنجش ررار می

گیری رب برای اندازهآمریکا به عنوان یک آزمون معت

این پرسشنامه در . شوداسرتس شغلی به کار گرفته می

معرفی شده و تا کنون چندین بار مورد   18 سال 

 (.118 اسیمپا، )جتدید نظر ررار گرفته است 

به منظور سنجش رضایت  :پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

رسمت  1ای ساخته شده است که از شغلی پرسشنامه

، هدف از این ابزار هتیه فهرستی از تشکیل شده است
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پنج جنبه خمتلف شغل است که رضایت شغلی افراد را 

در ابعاد، سرپرست، مهکار، ارتقاء و پرداخت مورد 

در این مقیاس نیز افراد به . دهدمطالعه ررار می

پنج طبقه بدون رضایت، رضایت کم، رضایت متوسط، 

. اندهبندی شدرضایت زیاد، رضایت خیلی زیاد طبقه

این پرسشنامه در مطالعات خمتلفی در ایران مورد 

 .استفاده ررار گرفته است
 

 ها یافته

بین %  6 سال،  1 کمرت از %    اساس نتایج، بر

   باالتر از %  1سال و  7 -  %    سال،   -6 

%  8 منونه مرد و %   7اند، مهچنین سال سن داشته

جمرد بودند و %  6 متأهل و %   6. دیگر زن بودند

سال،  1-1 %    سال،  1کمرت از %  7سابقه کاری 

سال  6 باالتر از %    سال و    -6 بین %  8 

 .بود
 

توزیع میانگین و احنراف معیار منونه مورد بررسی  . جدول 

 در عوامل خمتلف اسرتس

 احنراف معیار یانگینم اسرتس

 1/ 1 7 /1  بار کاری نقش

 1/   6 /16 بی کفایتی نقش

  /16 6 / 1 دوگانگی نقش

 6/1  1 / 8 حمدوده نقش

 1/ 1 1 /   حمیط فیزیکی

 61/6 6 /8  مسئولیت

  /     /17 خانواده

   /7   1/   کار

   /   11 /1  کار و خانواده

 

داده شده است و نشان   طور که در جدول مهان

دوگانگی نقش، باالترین میانگین و تنیدگی ناشی از 

 .اندترین میانگین را داشتهحمیط فیزیکی کار پایین
 

 توزیع منونه مورد بررسی در عوامل رضایت از شغل.  جدول 

 رضایت زیاد رضایت متوسط رضایت کم رضایت 

 %8/  % 8 %6/8 رضایت از نوع کار

 %8/  % 8 %8/1 رضایت از مسئول 
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 %8/  % 8/  %1/7 رضایت از مهکاران

 %7 /  % 6/  %8 /  رضایت از ارتقاء

رضایت از حقوق و 

 مزایا
 / 1%  /8 % 1/8% 

 % /1 %8/77 %1 /7 رضایت شغلی

 

از نظر وضعیت رضایت شغلی بر اساس نتایج حاصله 

%  6/8، در بعد رضایت از نوع کار  در جدول 

دارای رضایت %  8رضایت کم،  نگاران دارایروزنامه

-رضایت زیادی داشته%  8/ در حد متوسط بوده و 

-روزنامه%  8/1در بعد رضایت از مسئول، . اند

دارای رضایت در حد %   8نگاران دارای رضایت کم، 

در . اندرضایت زیادی داشته%  8/ متوسط بوده و 

نگاران دارای روزنامه%  1/7بعد رضایت از مهکاران 

دارای رضایت در حد متوسط بوده %   8/ کم،  رضایت

اند، در عامل رضایت رضایت زیادی داشته%  8/ و 

منونه مورد مطالعه دارای %  8 / از وضعیت ارتقاء 

دارای رضایت در حد متوسط %   6/ رضایت کم بوده، 

رضایتمندی زیادی از وضعیت ارتقاء %  7 / بوده و 

 1 / ق و مزایا در عامل رضایت از حقو. اندداشته

دارای رضایت در حد %   8/ دارای رضایت کم، % 

. انددارای رضایتمندی زیاد بوده%  1/8متوسط و 

رضایت )به طور کلی در عامل رضایتمندی کلی 

دارای %  8/77دارای رضایت کم، %  1 /7، (شغلی

دارای رضایتمندی زیاد %   /1رضایتمندی متوسط  و 

 .اندبوده

 

 

ل واریانس بین اسرتس با عوامل تشکیل دهنده حتلی.  جدول 

 رضایت شغلی

 df M F Sig جمموع جمذورات عوامل 

رضایت از نوع 

 کار
 118/1  /    7/    7  و   6  /   

رضایت از 

 مسئول
 1/ 11 17/61  8  /  6 8  و   7161 / 1
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رضایت از حقوق 

 و مزایا
 1/1 1  / 17  1/7   1  و    11/ 8

 

، گروه ( )نتایج حاصله از جدول  با توجه به

مورد مطالعه از نظر میزان اسرتس و رضایت شغلی با 

دو گروه دیگر که دارای شغل مشاهبی بودند مقایسه 

حتلیل واریانس نشان . و مورد حتلیل ررار گرفتند

، (>118/1P)ها از نظر رضایت از کار داد بین گروه

و  و رضایت از حقوق (>1P/ 11)رضایت از مسئول 

تفاوت معنادار وجود دارد و  (>1/1P 1)مزایا 

های مورد نظر را مهچنین آزمون شفه تفاوت بین گروه

ها از نظر به عبارت دیگر بین گروه. مشخص منود

میزان اسرتس و رضایت از نوع کار، رضایت از مسئول 

و رضایت از حقوق و مزایا در واحدهای مورد نظر 

توان آن را ناشی از تفاوت وارعی وجود دارد که منی

 .شانس دانست
 

 حبث و نتيجه گيری

رسد که مسئولیت کاری طور کلی به نظر میه ب

نگاران و خربنگاران ورزشی با توجه به روزنامه

حساسیت شغل آهنا باال باشد به دلیل اینکه ارتباط 

مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار 

عایت کنند تا به و اطالعات باید حق انصاف را ر

حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و مهچنین 

. اصول اخالری عینیت و استقالل را نادیده نگیرند

نگاران را در معرض تنیدگی و مهین امر روزنامه

 .اسرتس ررار می دهد

ای روی منابع حرفه( 111 )در حتقیق کوپر و اسلن 

باال و خانوادگی مشخص شد که خلبانان دارای اسرتس 

از محایت خانوادگی کمرتی برخوردارند و یا در حتقیق 

روی خلبانان مشخص شد که ( 116 )راین هارد 

شوند که به جای بیان خلبانانی بیشرت دچار ساحنه می

-مشکالت و سرخوردگی از خود به آسانی وارد عمل می
شوند و در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی خود 
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ریتهارت، ) یشرتی دارندهای باشتباهات و شکست

 116.) 

در مقایسه نتایج حاضر در خصوص اسرتس کار و 

شود که اکثر حتقیقات به نتایج خانواده مشاهده می

اند، از مجله در حتقیق روی عوامل مشاهبی دست یافته

سازی موجد فشارهای عصبی در مدیران کارخانه ماشین

ی با اراک مالحظه شد که مهبستگی میان عوامل سازمان

بوده و این مهبستگی بین %  86فشارهای مدیران 

بوده است %   6 عوامل حمیطی و فشارهای عصبی

و یا در حتقیق در فشارهای عصبی و ( 88  رفیعی،)

روانی ناشی از حمیط کار بر روی عملکرد نیروی 

انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

ار را به حمیط ک%(  78)مشاهده شد که بیشرت افراد 

حیدری گرجی، )اند عنوان حمیط فشارزا ذکر کرده

  88.) 

ها که توسط  این نتایج در حتقیق روی خلبان

. اجنام شد، مورد تأیید ررار گرفت( 111 )اتکین 

ها خلبان%  7کرد که در این حتقیق اتکین مشاهده می

در ( 111 )را دچار اسرتس بودند، به عالوه فارل 

کرد که بعضی ی خلبانان مشاهده میمطالعه اسرتس شغل

از آنان مشکالتی مانند تعارض در نقش، عدم ترفیع 

و ارتقاء شغلی و پایین بودن جایگاه شغلی داشتند 

ها، تنیدگی و این گروه در مقایسه با سایر گروه

نتیجه حتقیق کوپر، دیویدسون و . بیشرتی داشتند

ه رابینسون روی افراد پلیس مؤید این مطلب است ک

افسردگی مورت افسران پلیس ناشی از کار مفرط 

و جونیور و بارترام ( 87  استورا، )آنان است 

در خصوص اسرتس و رضایت شغلی در پرستاران ( 118 )

جویز و )بین این دو رابطه معنادار یافتند 

 (.118 استنتون، 

طور کلی در بررسی نتایج مهیشگی بین عوامل ه ب

بین اسرتس کل بستگی شود که مهخمتلف مشاهده می
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با اسرتس کلی و رضایت شغلی ( خانواده و کار)

 .معنادار و در حد باالست

نتایج فوق در حتقیقات خمتلفی که در ایران و 

سایر کشورها اجنام شد، مورد تأیید ررار گرفته 

است؛ به عنوان مثال در حتقیق مدیران خبش صنعت 

ی ، در حتقیق رو(86  ابطحی و الوانی، )کشور 

آزاد )مدیران دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 

، در حتقیق روی کارکنان کارخانه (86  مرزآبادی، 

، در حتقیق روی ( 8  رفیعی، )ماشین سازی اراک 

فشارهای عصبی و روانی ناشی از حمیط کار روی 

عملکرد نیروی انسانی سازمان امور اداری و 

یید مورد تأ( 88  حیدری گرجی، )استخدامی کشور 

 .ررار گرفته است

به طور کلی در بین عوامل مربوط به رضایت 

کمرتین میزان رضایتمندی مربوط به رضایت از 

رضایت کمی از وضعیت %  8 / ارتقاء بوده است که 

اند داشته..( ترفیع، ارزشیابی، درجات و)ارتقاء 

و به طور مشاهبی در عامل رضایت از حقوق و مزایا 

گاران نیز در مقایسه با سایر نروزنامه%  1 / که 

اند، و در این خصوص عوامل رضایتمندی کمرتی داشته

نیز بین وضعیت رضایتمندی از واحد مربوطه با 

در . سنخ مشاهبت وجود داردبعضی از واحدهای هم

حتقیق فوق نیز افراد در عامل رضایت از ارتقاء و 

حقوق و مزایا در مقایسه با سایر عوامل منره 

 (.88  آزاد مرزآبادی، )اند ری داشتهتپایین

های شغلی و در مطالعات خمتلف مهبستگی بین اسرتس

از مجله در حتقیقی در . رضایت شغلی حماسبه شده است

های شغلی و رضایت شغلی مورد رابطه بین اسرتس

در (.  8  ملکوتی، )رابطه معناداری به دست آمد 

یت از کار حتقیق حاضر نیز مهبستگی بین اسرتس و رضا

یعنی بین . و رضایت از مسئول معنادار بوده است

اسرتس و فشار روانی با سطح رضایت از کار و رضایت 

از مسئول و مهچنین رضایت از حقوق و مزایا 

دست آمده است و این ارتباط ه ارتباطی معنادار ب



 
           نگاران ورزشیارتباط اسرتس و رضایت شغلی روزنامه

               22 

 

به این . باشداطمینان معنادار می%  11در سطح 

ی از علت فقدان و یا شود که خبشترتیب مالحظه می

کاهش سطح رضایتمندی شغلی در کار در گروه مورد 

ها و فشارهای مطالعه به نوعی مربوط به وجود اسرتس

البته این نتیجه در حتقیقات دیگر نیز . روانی است

مورد تأیید ررار گرفته است، به عنوان مثال در 

های کارکنان یک واحد حتقیق مهبستگی روی اسرتس

ان داد که بین اسرتس و رضایت از شغل، امنیتی نش

رضایت از مسئول، رضایت از حمیط فیزیکی حمل کار 

معنی این مطلب . ارتباط معناداری وجود داشته است

و رضایت شغلی با ( اسرتس کلی)آن است که این عامل 

هم مهبسته هستند و با افزایش یکی دیگری افزایش 

آزاد )ابد ییابد و با کاهش یکی دیگری کاهش میمی

در مطالعات دیگر نیز اثرات (. 88  مرزآبادی، 

های کار روی رضایت شغلی کارکنان  شرایط و اسرتس

مورد تأیید ررار گرفته است، و بر این اساس مشخص 

های شغلی اثرات منفی شده است که حمیط شغلی و اسرتس

. بر رضایتمندی و مهچنین سالمت جسم و روان دارد

ساله خود روی  8 ایه جتارب بر پ(  11 )روزسکی 

های شغلی را نفر از بیماران، اثر اسرتس 111 

خوابی، حتریک پذیری، ناتوانی در اضطراب، ترس، بی

های جسمی مانند اختالالت رلبی و مترکز و بیماری

(.  8  ملکوتی، )داند ای میروده-عروری و معده ای

نیز رابطه بین ( 116 )به عالوه تئوریل و کاراسک 

کاسدی و )های شغلی و اختالالت را تأیید منودند اسرتس

( 111 رودس و امسیت، )حمققان دیگری (. 111 تونی، 

کاربران یک مؤسسه دارای %   گزارش منودند که 

های خواب و مشکالت روانی از مجله اضطراب، اختالل

به طور کلی سطح پایین هبداشت . اندافسردگی بوده

سرتس شغلی و میزان اندک روانی با میزان باالی ا

(. 118 مک لین، )محایت اجتماعی ارتباط دارد 

ها حاکی است که کارگرانی که مشکالت مهچنین گزارش

به ویژه، مشکل در )ارتصادی، حقوری و خانوادگی 
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داشتند، بیشرت از سایرین دچار غیبت از ( ازدواج

حمل کار، کاهش کارایی، اختالل در شغل، از کار 

به عالوه، . آمدهای شغلی شدندیشافتادگی و پ

مطالعات نشان داده است که وجود اسرتس باعث روی 

بوگارد و مهکاران، )شودآوردن به سوء مصرف مواد می

 (.111 ؛ پاول و پکنر،  11 

وجود مهبستگی بین اسرتس و رضایت شغلی در ابعاد 

خمتلف در کشور نیز در مطالعات متعددی مورد تأیید 

از مجله ملکوتی و مهکاران . ررار گرفته است

-های شغلی و اختاللرابطه بین اسرتس(  8  ملکوتی، )

مهچنین عطار . اندهای روانی را معنادار ذکر کرده

های شغلی را تأیید رابطه بین سالمت روانی و اسرتس

 (.118 مک لین، )کرده است 
 

 

 فارسیمنابع 
پژوهشی (. 86  . )ابطحی، حامد و الوانی، مهدی

نشریه  امون فشارهای عصبی مدیران خبش صنعت کشور،پیر

 .1 - 1مطالعات مدیریت 

های بررسی اسرتس(. 86  . )آزاد مرزآبادی، اسفندیار

، 1، جمله طب نظامی، شغلی گروهی از کارکنان سپاه

( )  - 1. 

های بررسی اسرتس(. 88  . )آزاد مرزآبادی، اسفندیار

ص ص ب نظامی،جمله ط: شغلی کارکنان یک واحد نظامی

 71- 8 . 

تنیدگی یا اسرتس (. 87  . )جین، بنجامین، استورا

انتشارات . ترمجه پریرخ دادستان. بیماری جدید ررن

 .8  و  61-71صرشد، ص

بررسی اثرات فشارهای عصبی (. 88  . )حیدری گرجی داود

و روانی ناشی از حمیط کار بر عملکرد نیروی انسانی 

، انتشارات تخدامی کشورسازمان امور اداری و اس

 .دانشگاه هتران

بررسی عوامل موجد فشارهای (.  8  . )رفیعی، مهدی

عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارایی مدیران 

انتشارات دانشگاه تربیت . کارخانه ماشین سازی اراک

 .61-71مدرس، ص ص
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بررسی رابطه اسرتس شغلی با (.  7  . )عطار، محید

. ان کارکنان یک جمتمع صنعتیخشنودی شغلی و سالمت رو

پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روانپزشکی 

 .هتران

های بررسی ارتباط بین اسرتس(.  8  . )ملکوتی، کیوان

شغلی و اختالالت افسردگی و اضطراب در کارکنان 

، فصلنامه های دانشگاه علوم پزشکی زاهدانبیمارستان

 .76-86: اندیشه و رفتار،

 

 

 نمنابع التي
Bugard, P, EJ Caille, L Crocq, B Ely, MHenry, L Petrescu, and A Reinberg. ( 11 ). 

Stress, Fatigue, and Depression in Everyday Life. CIS 76- 8 ; Vol.   and  . 

Paris: Editions Doin. 

Cassidy ,Tonny. ( 111). Cognition ,Health and Stress , Routledge; p   1- 71 . 

Doyle, E, Christines. ( 11 ). work and organizationl Psychology, An. Introduction 

With attitude ; P.   - 18 Psychology Press, Taylor & Francis Group, p 16-

   . 

Doyle, E, Christines. ( 11 ). work and organizationl Psychology, An. Introduction 

With attitude,P. III- 18 Psychology Press ,Taylor & Francis Group,p 16-   . 

Fishbein DH, Herman-Stahl M, Eldreth D, Paschall MJ, Hyde C, Hubal R, Hubbard 

S, Williams J, Ialongo N. ( 116). Mediators of the stress-substance-use 

relationship in urban male adolescents.Prev Sci. Jun  116;7( ):   - 6. 

French, J.R.P., Jr. and Caplan, R.D. ( 11 ). "Organizational Stress and Individual 

Strain," in A.J. Marrow, ed., The Failure of Success, AMACOM, New York; 

AMACOM. p  1-66. 

Griffin, Moorhead; Griffin, W. ( 11 ). organizational Behavior People and 

Organization, sixth Editition Arizona state University, Managing Hokghton 

Mifflin company, Boston New york. p.  1-  6 . 

J.E.Rhodes,B. J.Smith. ( 111).Combat stress Dpartment Of the,Navy, Headquartes 

United States Marine Corp,Washington,D.C. 1 81-  771.p  - 6. 

Jennifer McLean. ( 118). Stress and Job Satisfaction Among Distance Educators, 

Pennsylvania College of Technology. 

Krejcie RV and Morgan DW. ( 111). determining sample size for research 

activities. Educational and psychological measurement.  1, p 617-6 1. 

Marc Alan Schuckit. ( 116). "Drug and Alcohol Abuse: A Clinical Guide to 

Diagnosis and Treatment". Springer publications ; ISBN 1 87 17   ; ; 

Published. 



 
 19 پاییز، سال اول، سومشماره  مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                          22  

Osipow, S. H. ( 118). Occupational Stress Inventory Manual (professional version). 

Odessa, FL: Psychological Assessment Resources;  

Paule ,E, S pector. ( 111). Industerial and organizational Psychology. Department 

of Psychology ,university of Florida ,john Wiley and sons. 

Reinhart, R. F. ( 116). “Accident proneness in Aviation”. Texas Med. 6 , p 71-

71. 

Sarah Ringold, MD, Writer; Cassio Lynm, MA, Illustrator. ( 116). Richard M. 

Glass, MD, Editor. "SUBSTANCE ABUSE" JAMA.  116; 11:  11-   1. 

Therese A Joiner, Pauline Stanton. ( 118). Factors Affecting the Job Stress and Job 

Satisfaction of Australian Nurses,Implications for recruitment and 

retention,Timothy Bartram,School of Business, La Trobe University,Senior 

Lecturer, School of Management, La Trobe University, Australia. 


