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 چکيده
نان شغلی در بين كارك با رضایت كيفيت زندگی و روییهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سخت

این پژوهش از نظر نوع تحقيق پيمایشی، از نظر هدف كاربردی نفت بود. مهندسی و توسعه شركت 

لعه پژوهش حاضر، شامل كاركنان جامعه مورد مطابوده و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد. 

حجم نمونه  .اندنفر مشغول بکار بوده 779كه به تعداد 5931مهندسی و توسعه نفت در سال شركت 

گيری تصادفی به روش نمونهكه اند. نتخاب شدهر انف 516براساس جدول مورگان و كرجسی نمونه 

ندگی زهای شخصی(، كيفيتبی دیدگاهیاهـرویی )زمينسختهای نامهبه پرسش انتخاب شدند و ساده

SF-36 رضایت شغلی پاسخ دادند.  فيلدوروث برای بررسیبری و 

( با استفاده 5222( و یارعلی )5331رویی، در تحقيقات پيشين، ناخدا )ی سختنامهبرای روایی پرسش

-فيتنامه كيرویی مبادرت ورزیدند. روایی پرسشهای متفاوتی به اعتباریابی مقياس سختاز مقياس

روایی نسخه فارسی این ند و همچنين ابه باال گزارش كرده 7/2 از هورنیمکو برازیر زندگی را 

همچنين  .تأیيد شده است( 5911توسط محققانی همچون منتظری و همکاران )نامه در ایران پرسش

برآورد  35/2معادل هاپاک استناد گردید كه روایی مالكی برای روایی پرسشنامه رضایت شغلی به 

 . استه گردید

نرمال بودن جامعه آماری  رنوفيكولموگروف ـ اسم و نيز  ویلک-شاپيرو هایآزمونبا توجه به نتایج 

های آمار توصيفی، ضریب همبستگی ها، افزون بر روشجهت تجزیه و تحليل یافتهمشخص شد. لذا 

ها استفاده شده است. فرضيههای آمار استنباطی رگرسيون چندگانه جهت آزمون پيرسون و روش

ی و رضایت زندگبين كيفيت و نيزرضایت شغلی رابطه معنادار  رویی ونتایج نشان دادند كه بين سخت

-فيترویی و كينشان داد سخت نتایج تحليل رگرسيون نيزهمچنين وجود دارد.  یشغلی رابطه معنادار

 است.كننده رضایت شغلی بينیزندگی پيش

 .زندگی، رضایت شغلیرویی، كيفيتسخت :يديکل واژگان 
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 2داریوش قاسميان ،  1 زینب امامی

 .ایران ساری، ساری، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه بالينی، روانشناس ارشد كارشناس 5
 .دكتری روانشناسی بالينی 5

 

 ول:نام نویسنده مسئ
 زینب امامی

رویی و کيفيت زندگی با رضایت شغلی کارکنان ي سخترابطه

 شرکت ملی نفت ایران

 توسعه نفت( ودسی )مورد مطالعه : کارکنان شاغل در شرکت مهن
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 مقدمه
های انسان ها، به استعدادها و توانمندیها و اختاللگرا به جای پرداختن به نابهنجاریشناسی مثبتهای اخير، رویکرد رواندر سال

ها يوهها و شف خود را شناسایی سازهشناسی صنعتی و سازمانی رشد و گسترش یافته است. این رویکرد هدپردازد، به ویژه در حيطه روانمی

 داند كه بهزیستی و شادكامی انسان را به دنبال دارد. می

اند كه صفات عمومی مختلف از قبيل هوش و یا تحصيالت عالی در همه مشاغل به موفقيت این عقيده نظران بربسياری از صاحب

 آنکه بهبی ،گيرندواحدی را برای انتخاب افراد در مشاغل مختلف بکار می كند؛ در نتيجه، در اغلب موارد مجموعه عواملای كمک میحرفه

با  ای افرادرغم اینکه از لحاظ تناسب تخصص حرفهگردد، علیاهده میــتی و روانی توجه الزم داشته باشند. گاه مشيــهای شخصویژگی

طه تواند در این رابرضایت بخش نيست. یکی از دالیلی كه میوسایل كار آنها مشکلی وجود ندارد، اما محصول كار  تحصيالت یا محيط و

زندگی  در كيفيت عالوه بر تأثير این عوامل انسانیاست. افراد ، بخصوص ویژگی شخصيتی انسانی مؤثر باشد، عدم توجه به عوامل روانی و

 (. 5912جازی،)ح گرددخالصه نيز عالقه او در سازمان  از شغل و احساس رضایت خاطر در دتوانمیفرد، 

 ویژگی، روداز مهمترین عوامل شخصيتی كه بصورت مانع و سدی در برابر اثرات حاصل از عوامل فشارزا بکار می: 5روییسخت

شناختی كه از های روانای از ویژگیمجموعه مل است برـسرسختی، مهمترین گرایش شخصيتی است كه مشت سرسختی است. شخصيتی

مطالعات  .جوییاز: تعهد، كنترل و مبارزه ها عبارتندكند. این ویژگیرایط یا رویدادهای بالقوه فشارزا جلوگيری میش های افراد بهواكنش بروز

ویژگی شخصيتی، شخص را به رغم رویارویی با حوادث فشارزا از جهات این اند كه واجد بودن ساخته گيری را مستندمتعدد، این نتيجه

  (.5315دارد و در نتيجه كارآمدی و از عهده برآیی برای فرد به همراه خواهد داشت )كوباسا، جسمانی و روانی سالم نگه می

شوند و اهميت و ارزش كارشان را باور دارند، آنها مایلند خود را عميقاً افرادی كه تعهد باالیی دارند به شدت درگير انجام فعاليت می

رد كه باور دا ،درگير نمایند. شخصيتی كه از كنترل باالیی برخوردار است و ...( تماعیاج ،روابط خانوادگی)شغل،  با ابعاد مختلف زندگی

كند كه قادر به نفوذ و تأثيرگذاری بر روی حوادث مختلف زندگی سرنوشتش در دست خود اوست. به عبارتی دیگر، وی بصورتی رفتار می

برخوردار  جوییكند و فردی كه از روحيه مبارزهليت خود تأكيد میمسئو مسئوليت دیگران، بيشتر بر است. چنين فردی بجای تأكيد بر

را به همراه دارد كه باعث افزایش  5شناختیپذیریامری طبيعی در زندگی است. چنين باوری، انعطاف است نيز معتقد است كه تغيير؛

زای قاومت در مواجهه با رویدادهای استرسهای شخصيتی را یک منبع مویژگی 9كوباسا شود.مقاومت فرد در مقابل حوادث زندگی می

رو قدرت كنترل بر وقایع زندگی را دارند و به جای دوری از مشکالت آنها را به عنوان فرصت پيشرفت ارزیابی زندگی ذكر كرد. افراد سخت

 (5931كنند )سوری، می

. 1با ادراكات شخصی یا گروهی از سالمت ذهنی ميزان برآورده شدن نيازهای عينی انسان در رابطه :عبارت است از 1کيفيت زندگی

به  های فردی یا گروهیتوليدمثل، امنيت، عاطفه و غيره هستند. سالمت ذهنی بوسيله پاسخ ،نيازهای انسانی، نيازهای اساسی برای بقاء

عملکرد فرد در اجتماع و خانواده یکی طرز و يفيت زندگی كشود. هایی درباره شادمانی، رضایت از زندگی، سودمندی یا رفاه ارزیابی میسؤال

تواند های علمی، پزشکی و تکنولوژی مینگر است. تغيير عقيده از این كه تنها پيشرفتشناسی مثبتترین مفاهيم مطرح در رواناز بنيادی

ها و ها، به همراه ارزشرفتمنجر به بهبود زندگی شود، به این باور كه بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از تركيب این پيش

 (. 5225، 6آید، از منابع اوليه گرایش به كيفيت زندگی است )براونادراكات فرد از بهزیستی و شرایط محيطی بوجود می

شناختی كاركنان، موضوع تازه ای نيست. در دهه اخير توجه به رضایت شغلی و مطالعه پيامدهای البته توجه ویژه به وضعيت روان

 رش روز افزونی یافته است.آن گست

، یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع و پيامد ارزیابی شغل یا تجربه فرد است، این حالت احساسی مثبت، كمک 7رضایت شغلی

 كننده جو سازمانی بسيار مطلوبکســكند. از نظر سازمانی، سطح باالی رضایت شغلی منعالمت فيزیکی و روانی افراد میــزیادی به س

(. رضایت شغلی یکی از مهمترین 5916به نقل از فروغی و همکاران،  ؛5973شود )مهدوی، به جذب و بقای كاركنان می ه منجراست ك

هی شناختی و چندوجی اثرات زیادی كه دارد، از اهميتی باال برخوردار است. بنابراین انگيزش، فرایندی روانبه واسطه ،ی نگرش افرادهزمين

                                                           
1.hardiness  

2.cognitive resilience  

3 .kobasa 

4.quality  of life 

5.subjective well – being 

6. Brown 
7.Job satisfaction 
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كند و رضایت شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوشایندی است كه افراد از های بهينه هدایت میراد را به سمت هدفاست كه رفتارهای اف

گردد و این دو چگونه تعهد كاركنان را نسبت به كار و سازمان افزایش شغل خود دارند. انگيزة تا چه حد باعث رضایت شغلی كاركنان می

  ست.دهند، از مباحث مهم دنيای امروز امی

ریزی كالن، بررسی سالمت روان كاركنان این بخش در جهت اش در اقتصاد، سياست و برنامهدر صنعت نفت نيز بدليل جایگاه ویژه

ر تواند عالوه بزای صنعت مینيل به اهداف عالی ایران اسالمی از اهميت خاصی برخوردار است. بررسی ویژگی شخصيتی در محيط استرس

كه منجر ن آهای افزایش كاركنان و روش رضایتآگاهی از ميزان گی به رضایت شغلی كاركنان نيز كمک شایانی نماید. تأثير در كيفيت زند

ن صنعت ایباشد. بنابراین رضایت شغلی كاركنان نظران و متفکران بوده و میشود. از جمله مباحث مورد مطالعه صاحببه بهبود كارآیی می

 سزایی در پيشرفت و بازدهی كار برای مملکت عزیزمان ایران دارد.هو تأثير ب هشدباعث بهبود كارایی  به این دليل مورد توجه است كه

ه پذیر باشد، عالوه بر اینکجویی امکانهای شخصيت تعهد، كنترل و مبارزهدر صورتی كه این امر مهم از طریق روند آموزشی در مولفه

جرایی ی امور اباال خواهد رفت، این توانایی در رضایت و بالطبع آن، عملکرد شغلی كليهصورت محسوس و معناداری سطح كيفی زندگی به

 صنعت قابل تعميم و تسری خواهد بود.
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 مروري بر مبانی نظري و پيشينه پژوهش: 
نام پژوهشگر
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 عباسی

بررسی رابطه بين  5911

-سرسختی روان

-شناختی و خودتاب

آوری با فرسودگی 

شغلی كاركنان 

زندانهای استان 

 اردبيل

 –علی 

 ایمقایسه

522 

 نفر

تصادفی 

 ساده

آوری كانر و تاب

دیویدسون، 

سرسختی روان 

شناختی و 

فرسودگی 

 شغلی ماسالچ

 همبستگی،

تحليل 

 رگرسيون

، عاطفی آوری و تحليلبين تاب

تاب آوری و مسخ شخصيت، 

سرسختی و تحليل عاطفی، 

سرسختی و مسخ شخصيت 

داری وجود رابطه معکوس معنی

آوری و دارد و بين تاب

سرسختی رابطه مستقيمی 

آوری و وجود دارد و بين تاب

سرسختی با فقدان موفقيت 

داری وجود فردی رابطه معنی

 ندارد.

حسين 

پور و 

همکارا

 ن

ابطه بررسی ر 5916

سرسختی روان 

شناختی و انگيزه 

پيشرفت با 

فرسودگی شغلی 

 6كاركنان منطقه

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد خوزستان

همبستگ

 ی

555 

نفر 

(55

نفر  6

مرد و 

11 

نفر 

 زن(

تصادفی 

 طبقه ای

سرسختی روان 

شناختی اهواز 

توصيف خود 

انگيختگی 

فرسودگس 

 شغلی ماسالچ

همبستگی 

پيرسون، 

رگرسيون 

ه و چند گان

تحليل 

واریانس چند 

 متغيره

بين سرسختی روان شناختی و 

انگيزه پيشرفت با فرسودگی 

( P<21/2شغلی در سطح )

رابطه منفی وجود دارد و بين 

آزمودنی ها از نظر جنسيت، 

سن، تأهل، سابقه خدمت، رسته 

خدمتی و دانشگاهی تفاوت 

 معناداری دیده نشد.

احدی، 

كاربخ

ش، 

-بنی

جمالی 

  و راد

بررسی ميزان سخت  5917

رویی در دستياران 

 تخصصی پزشکی

دستياران  531 هدفمند

 سال دوم

دموگرافيک و 

پرسشنامه 

سنجش مقياس 

سخت رویی 

 كوباسا 

همبستگی، 

 رگرسيون

دستياران رشته های جراحی 

مغز و اعصاب، روان پزشکی و 

طب اورژانس باالترین نمره در 

سخت رویی را داشتند. 

ت ترل سخجنسيت با مولفه كن

رویی رابطه معنادار داشت. به 

این ترتيب كه مردان، نسبت به 

زنان در این مولفه امتياز 

بيشتری داشتند. بين سخت 

رویی و مولفه های تعهد و 

كنترل آن با تأهل نيز رابطه 

معنادار وجود داشت. تعهد و 

داشتن فرزند نيز از نظر آماری 

 معنادار بود.

رحيم

یان 

 بوگر

رابطه بررسی  5911

سرسختی 

روانشناختی خودتاب 

آوری و سبک 

دلبستگی با سالمت 

روان جوانان و 

پيش 

آزمون ، 

پس 

آزمون با 

 گروه گواه

951 

 نفر

تحليل  __ تصادفی

كوواریانس ، 

آزمون 

تعقيبی و 

تحليل 

واریانس یک 

 عاملی

تاب آوری ، سبک دلبستگی 

و د اجتنابی ، سبک دلبستگی

سو گرا و سرسختی قادرند به 

طور معناداری سالمت روانی 

راپيش بينی نمایند . در این 

پژوهش تاب آوری بهترین 
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بزرگساالن بازمانده از 

 زلزله بم

پيش بينی كننده سالمت روان 

 شناخته شده است

فتحی 

آشتی

انی، 

جعف

ری 

كندوا

 ن

مقایسه سبک  5932

زندگی، كيفيت 

زندگی و سالمت 

روان كاركنان دو 

دانشگاه با وابستگی 

 و غيرنظامینظام 

توصيفی 

مقایسه  –

 ای

911 

نفر 

(59

نفر  5

مرد و 

559 

نفر 

 زن(

تصادفی 

 ساده

چندمحوری 

بالينی ميلون 
MCMI-

(، نيمرخ (111

سبک زندگی 

ارتقادهنده 

سالمتی 
(HPLP 11) 

و فرم كوتاه 

پرسش نامه 

كيفيت زندگی 

سازمان بهداشت 

جهان 
(WHOQO

L –BREF) 

 Tتوصيفی و 

 مستقل

ان دانشگاه سالمت روان كاركن

نظامی در مقایسه با كاركنان 

دانشگاه غيرنظامی باالتر است، 

ولی در سبک و كيفيت زندگی 

دو گروه تفاوت معنی داری 

وجود ندارد. باال بودن سالمت 

روان كاركنان دانشگاه نظامی 

می تواند به علت پياده سازی 

برنامه های پيشگيری و ارتقای 

سالمت روان و نيز امنيت شغلی 

فرآیندهای شفاف ارتقای و 

 شغلی باشد.

پرداخ

تچی ، 

احمد

ی و 

آرزوم

 ندی

بررسی رابطه بين  5911

كيفيت زندگی كاری 

و فرسودگی شغلی 

مدیران و معلمان 

مدارس شهرستان 

 تاكستان

توصيفی 

)همبست

 گی(

572 

نفر  

(56

نفر  5

مرد و 

521 

نفر 

 زن(

تصادفی 

 طبقه ای

كيفيت زندگی 

كاری و 

فرسودگی 

 الچشغلی ماس

همبستگی 

پيرسون، 

رگرسيون 

چند متغيره ، 

تحليل 

واریانس یک 

راهه ، آزمون 

شفه و 

آزموت تی 

 مستقل

بين كيفيت زندگی كاری و 

فرسودگی شغلی معلملن و 

مدیران رابطه معکوس و 

معناداری وجود دارد و به 

ترتيب پرداخت منصفانه ، 

تناسب اجتماعی ، فضای كلی 

زندگی و توسعه قابليت های 

ردی بيشتریت تأثير را بر ف

 فرسودگی شغلی دارند.

خسرو

 ی

بررسی تأثير عوامل  5916

سازمانی بر رضایت 

شغلی كاركنان در 

بنياد شهيد و امور 

ایثارگران تهران 

 بزرگ و ستاد مركزی

 551 پيمایشی

 نفر

تصادفی 

 ساده

تعهد سازمانی 

آلن و می یر ، 

رضایت شغلی 

كامان، فيچمن ، 

جنکينز و كلش 

(، روان 5319) 

شناختی مثبت 

لوتانزو یوسف ) 

5227) 

همبستگی 

 رگرسيون

عامل پرداخت، بيشترین تأثير 

را بر رضایت شغلی ندارد، بلکه 

عامل روابط مناسب همکاران و 

ماهيت كار مهمترین عامل در 

 تعيين رضایت شغلی می باشد.

بررسی تأثير رضایت  5932 اكبری

شغلی بر عملکرد 

كاركنان واحد 

ات مسافربری خدم

پروازهای داخلی 

 هواپيمایی مهرآباد

همبستگ

 ی

922 

نفر ) 

551 

نفر 

زن و 

16 

نفر 

 مرد(

تصادفی 

طبقه ای 

مبتنی بر 

 حجم

نستوهی اهواز، 

كنترل درونی و 

بيرونی راتر، 

فرسودگی 

 شغلی تریم

همبستگی 

 پيرسون

بين رضایت از حقوق و 

دستمزد، ارتباط با همکاران، 

یای اختياران محوله، مزا

سازمانی، محيط كار و نحوه 

عملکرد كاركنان همواره رابطه 

 معناداری وجود دارد.
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رابطه بين رضایت  5911 گشایی

شغلی و عملکرد 

 كاركنان

 62 توصيفی

نفر 

(51 

نفر 

مرد و 

95 

نفر 

 زن(

تصادفی 

 ساده

فرسودگی 

 شغلی ماسالچ

همبستگی بين رضایت شغلی و  همبستگی

عملکرد كاركنان برابر با 

می باشد. این مقدار  9151/2

نشان دهنده ارتباط مستقيم و 

نسبی بين دو متغير می باشد. 

بنابراین بين رضایت شغلی 

كاركنان و عملکرد آنان رابطه 

وجود دارد و بين عوامل موثر بر 

رضایت شغلی، رضایت از عامل 

محتوایی شغل ارتباط با 

عملکرد كاركنان وجود ندارد و 

ی بودن نيز ادراک فرد از غن

شغل تأثيری در ارتباط بين 

رضایت از عوامل محتوایی با 

 عملکرد كاركنان ندارد.
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نام پژوهشگر

ش 
سال پژوه

 

عنوان
 

ش
رو

نمونه 
 

ش نمونه 
رو

ی
گير

 

ابزار
 

)پرسشنامه(
ل  

ش تحلي
رو

ی
آمار

یافته ها 
 

ميركما

لی و 

همکارا

 ن

5911 

بررسی رابطه 

توانمندسازی 

روانشناختی با رضایت 

تعهد سازمانی  شغلی و

در ميان كاركنان 

 دانشگاه تهران

توصيفی 

 تحليلی -

)  نفر 516

نفر  75

 11مرد و 

 نفر زن(

طبقه ای 

متناسب 

با حجم و 

بر اساس 

فرمول 

 كوكران

توانمند 

سازِی روان 

شناختی 

اسپرتيز، 

رضایت 

 شغلی

همبستگی 

پيرسون و 

رگرسيون 

 گام به گام

توانمند سازِروانشناختی و زیر 

های آن  ) معنادارِی، مقياس 

خود تعيينی، شایستگی و تأثير( 

ضایت شغلی رابطه مثبت و با ر

، خودتعيينی و معناداری

شایستگی در پيش بينی 

 رضایت شغلی سهم دارند

دهقان

 ،

فتحی، 

گرجام

ی، 

ولی 

وندزما

 نی

5935 

تأثير تعهد مدیران بر 

تعهد سازمانی، رضایت 

شغلی و عملکرد 

 كاركنان

 522 توصيفی

شه ای خو

تک 

 مرحله ای

 پرسشنامه

ضریب 

همبستگی 

 اسپيرمن

ابعاد تعهد مدیریت در چگونگی 

ارائه خدمات به كاركنان 

)آموزش، توانمندسازی و پاداش 

ها( نيز هر كدام با تعهد سازمانی 

و رضایت شغلی ارتباط دارند. اما 

فقط عوامل توانمندسازی و 

پاداش دارای رابطه علت و 

تعهد  معلولی با متغيرهای

سازمانی و رضایت شغلی می 

 باشند.

نورانی 

پور، 

اكبرزاد

 ه

5932 

بررسی رابطه بين 

ویژگی های شخصيت 

و رضایت شغلی 

كاركنان شركت 

پتروشيمی تبریز سال 

5913 

توصيفی و 

همبستگ

 ی

531 
تصادفی 

 ایطبقه

شخصيتی 

نئو فرم كوتاه 
(NEO-

FFI) 

همبستگی 

 پيرسون

 ،بين باوجدان بودن، برون گرایی

دلپذیر بودن رابطه مثبت و 

معنی دار با رضایت شغلی دیده 

شد. بين انعطاف پذیری با 

رضایت شغلی رابطه معنی داری 

 مشاهده نشد.

مانوكيا

ن، 

پدرام 

رازی، 

منجم

د، 

فقيه 

 زاده

5916 

مقایسه رضایت شغلی 

پرستاران بخش های 

 سرطان و زایمان

 توصيفی
511 

 پرستار

مقایسه 

 ای
 پرسشنامه 

 ی وتوصيف

 استنباطی

بين دو بخش سرطان و زایمان، 

ارتباط آماری وجود ندارد. اما 

بين رضایت شغلی بيرونی 

پرستاران شاغل در این بخش ها 

ارتباط آماری معنادار مشاهده 

 شد
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 پيشينه پژوهش هاي خارجی

 

نام پژوهشگر
ش 

سال پژوه
 

عنوان
 

ش
رو

نمونه 
 

ش نمونه 
رو

ی
گير

 

ابزار)پرسشنامه(
 

ل 
ش تحلي

رو

ی
آمار

یافته ها 
 

جارام

یلو و 

همکار

 ان

9221 

رابطه بين تعهد 

سازمانی و عملکرد 

 شغلی فروشندگان

 __ __ __ __ فراتحليل

رابطه مثبت بين تعهد 

سازمانی و عملکرد شغلی 

وجود دارد و این ارتباط برای 

كاركنان فروشنده قوی تر 

 است.

جاج، 

هلر و 

 مونت

5225 

مدل پنج عاملی 

ت و رضایت شخصي

 شغلی

 __ __ __ __ فراتحليل

باوجدان بودن، برون گرایی و 

دلپذیر بودن با رضایت شغلی 

همبستگی مثبت، نوروتيسم 

و رضایت شغلی همبستگی 

منفی وجود دارد. در حاليکه 

بين انعطاف پذیری و رضایت 

شغلی همبستگی معناداری 

 بدست نيامد.

ویت و 

همکار

 ان

5225 

 بررسی اثرات تعاملی

باوجدان بودن و 

دلپذیر بودن بر 

 عملکرد شغلی

 __ __ __ __ فراتحليل

بين باوجدان بودن و عملکرد 

شغلی در افرادی كه درجه 

دلپذیری شان باالست، 

نسبت به افرادی كه درجه 

دلپذیری شان پایين است، 

نيرومندتر است. همچنين 

نتایج نشان داد كه كارگرانی 

با درجه باوجدان بودن باال 

حساسيت روابط بين  كه

فردی كمتری داشتند، 

ممکن است كارایی كمتری 

مخصوصاً در مشاغلی كه 

نيازمند تعامل مشترک با 

 دیگران است، داشته باشند.

 5252 شيو

بررسی تاثيرات 

آموزش تاب آوری 

بروی واكنش 

هيجانی منفی بعد از 

رخداد یک حادثه 

 ناگهانی

__ 51 
تصادف

 ی
__ __ 

آموزش استرس فرد بعد از 

بطور چشمگيری كاهش می 

 یابد.

 

http://www.psyj.ir/


 93 -39، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

زای زندگی روبرو شود كه تأثير آن در زندگی ای با رویدادهای استرسدهد تا وی به شيوهرویی به فرد امکان می: سختروییسخت

 و پيش پاافتادهزای زندگی را بصورت رویدادهای ناچيز استرس وی به حداقل برسد، یعنی فردی كه دارای چنين ویژگی است، رویدادهای

ها و یک تيپ شخصيتی است كه توسط احساسات قوی تعهد نسبت به كار، روش (.5979؛ به نقل از قربانی، 5319، 1)مدی كند تلقی

؛ به نقل از 5373شود )كوباسا،ندگی مشخص میه زها، لذت بردن از تغيير به عنوان چالش نه تهدید و یک احساس كنترل درونی بهدف

های آن با ( نيز در بررسی خود به این نتيجه دست یافتند كه بين سرسختی و مؤلفه5911. بشارت، پورحسين و كریمی )(5979قربانی،

عنادار شناختی را بصورت متوانند تغييرات مربوط به بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت وجود دارد و این متغيرها میبهزیستی روان

ر هر ترین منبع مقاومت در برابترین و جامعپيوستگی است كه ضروریبنيادین هدفمند یا حسب هم تعهد نوعی احساس بينی كنند.پيش

جام می هایی انباشد. شخصيتی كه از تعهد باالیی برخوردار است، به اهميت، ارزش و معنا یا اینکه چه كسی است و چه فعاليتنوع تنش می

های زیاد و متنوعی ها و واكنشهمانند مقاومت در برابر استرس، مسئول ارائه و بسط پاسخ كنترل (.5222، 3)یوگن و همکاران دهد باور دارد

جویی با تقویت مبارزه (.5226، 52)ابوالقاسمی توان به آن متکی بودها نيز میدر برابر استرس است كه حتی در خطرناک ترین موقعيت

مطلوب  ایناهماهنگ با رویدادهای طبيعی زندگی فرد تلفيق شوند و به گونهشود كه حتی رویدادهای بسيار انعطاف پذیرا بودن موجب می

(، با موضوع بررسی تأثير رضایت شغلی بر عملکرد كاركنان واحد خدمات 5932اكبری) (.5222)یوگن و همکاران،  یابی قرار گيرندمورد ارزش

داد بين رضایت از؛ حقوق و دستمزد، ارتباط با همکاران، اختياران ن میهواپيمایی مهرآباد به نتایجی رسيد كه نشا مسافربری پروازهای داخلی

 محوله، مزایای سازمانی، محيط كار و نحوه عملکرد كاركنان همواره رابطه معناداری وجود دارد.

 روییبطه سختپرداختند و را ،دستياران پزشکیمواجه با در رویی سخت بررسی ميزان به(، 5223) جمالی و راداحدی، كاربخش، بنی

رویی در تعدیل استرس، ایجاد دوره های آموزشی در جهت ارتقای سطح آن با موفقيت تحصيلی را سنجيدند. با توجه به نقش مهم سخت

امری ضروری به نظر می رسد. به این ترتيب می توان دستياران را در جهت اتخاذ شيوه های مقابله ای صحيح یاری كرد تا عالوه بر ارتقاء 

بد و از ميزان آسيب های روانی، جسمی و فرسودگی ابهداشت روانی، ميزان رضایت شغلی و كيفيت مراقبت آنها از بيماران افزایش ی سطح

 شغلی در آنها كاسته شود.

ه به اند و با توجرویی قایل شدهگران برای سختبا توجه به اهميتی كه پژوهشپاسخ مثبت به این مطلب است، كه ی حاضر یافته

رویی تنها یک و یا اینکه سخت رویی را آموزش دادتوان سختآثار و پيامدهای مثبت این ویژگی، طرح این سؤال بدیهی است كه آیا می

( نشان داد كه استرس شغلی تأثيرات منفی بر رضایت از زندگی 5221) و همکاران 55(. پژوهش ليان5227، 55)المبرت ویژگی ذاتی است؟

، وان سرولن، تاپف، 5225، جادكينز، 5333چندین مطالعه )كولينز، ت شغلی تأثيرات مثبتی بر رضایت از زندگی دارد. كه رضایدارد در حالی

رویی شخصيتی، استرس، فرسودگی شغل و رضایت شغلی ( از رابطه بين مفاهيم سخت5331، رایت بالس، رالف، و لوترمن، 5331و الكی، 

رویی، رضایت شغلی و استرس در ميان پرستاران مراقبت خانه انجام ای در مورد سخت( مطالعه5221كنند. جادكينز و رایند )حمایت می

تر و سطوح باالی رضایت شغلی دارند. هاردت و رویی استرس پایيندادند. نتيجه مطالعه نشان داد كه پرستاران با سطوح باالیی سخت

-نیبيیی، حمایت سرپرست، همبستگی گروهی و استرس شغلی به عنوان پيشروای را در مورد رابطه بين سخت( مطالعه5229همکاران )

رویی باال حمایت سرپرست و همبستگی كارمند تمام وقت انجام دادند. نتيجه بيانگر این بود كه سخت 562های رضایت شغلی در بين كننده

 ت شغل ارتباط دارد.گروهی با سطوح پایين استرس شغلی و این نيز به نوبه خود با سطوح باالی رضای
 

 (شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن

های عظيم نفت و گاز در شركت ملی بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه 5979شركت مهندسی و توسعه نفت در سال 

متن در راستای اجرای  شركت .نفر از پرسنل فنی و مدیریتی كارآمد در این شركت مشغول به كار هستند 122نفت تاسيس گردید. حدود 

های متعدد خشکی و دریائی با شركتهای پيمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از كشور همکاری داشته و زمينه الزم جهت پروژه

 .انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل كشور فراهم نموده است

 شناسی سالمت در زندگینگر و روانای كه روانشناسی مثبتظر گرفتن نيازهای اساسی سالمت روانی انسان و نقش ارزندهبا در ن

كند كيفيت زندگی كاركنان شركت مهندسی و توسعه نفت و ارتقاء رضایت آنها شناسی صنعتی و سازمانی بازی میها و به ویژه روانانسان

                                                           
8.Maddi 

9. Ugen& etal 

10.Abolghasemi, Kiamarsi 

11 .Lambert 

12.Lian  
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رویی و كيفيت زندگی با رضایت ها بنـــظر می رسد، مرتبط با ميزان سختباشد. با مرور پژوهشمیاز شغل هدف اصلی پژوهش حاضر 

 تر تحقيق شده است.شغلی كاركنان شركت نفت كم

-دهد ویژگی شخصيتی تعهد، كنترل، مبارزه جویی )سختبر پایه نکات یاد شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است كه نشان می 

، درد بدنی، محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی، محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی، عملکرد جسمانی، عمومیسالمت رویی( و 

 تواند باعث افزایش رضایت شغلی آنان شود. )كيفيت زندگی( كاركنان می سالمت روانیو  خستگی یا نشاط، عملکرد اجتماعی

ادراک افراد از موقعيت  (.5932قمری، ؛ به نقل از5225)كامپوس، زندگی استتوانایی فرد برای دریافت معنا از  :زندگیکيفيت

كنند و اهداف، انتظارات، استانداردها و عالیق مورد نظر آنان خودشان در زندگی، كه براساس فرهنگ و نظام ارزشی كه در آن زندگی می

های مختلف زندگی كه برای فرد ایت یا عدم رضایت از جنبهاحساس خوب بودن فرد ناشی از رض (.5331)سازمان بهداشت جهانی،  باشدمی

 مهم است. 

 -ب های روزانه كه منعکس كننده وضعيت جسمی، روانی و اجتماعی است.توانایی انجام فعاليت -كيفيت زندگی شامل دو جزء: الف

مهمترین مسائل  (. كيفيت زندگی یکی از5226درمان )یاربرو ودیگران،  كنترل بيماری یا عوارض و رضایت فرد از ميزان عملکرد خویش و

شود، كه موضوعاتی چون رفاه، كيفيت زندگی، گذاری اجتماعی محسوب میروی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سياستپيش

از خود  ستی ودوانسجام اجتماعی، نوع بخش، فقر و مطرودیت اجتماعی ورضایت و سالمت محور، نيازهای اساسی، زندگی رو به رشد

گيرد. كيفيت زندگی نه تنها دارای معنای متفاوتی نسبت به مفاهيمی چون رفاه، زندگی خوب و... گذشتگی در ميان جماعات را در برمی

عنوان مثال بسياری از اقتصاددانان كيفيت زندگی را براساس درآمد گيرد. بههای مختلف، معانی متفاوتی به خود میاست بلکه در حوزه

آن برای سالمت  های روزانه مرتبط است،كه در علوم بهداشتی این مفهوم به ميزان توانایی افراد در انجام فعاليتسنجند، درحالییم

ی روانی و شغل  اجتماعی، روحی –گذارد ازجمله این عوامل: وضعيت اقتصادیشان است. عوامل مختلفی برروی كيفيت زندگی اثر میذهنی

توان به نارضایتی و های اجتماعی است، در عين حال میه كار یک منبع بسيار مهم برای امرار معاش و احراز موقعيتوجود اینک است. با

تواند های فيزیکی، روانی و اجتماعی تشکيل شده كه هر كدام از این عوامل مینجر شود. محيط كار از محرکم تحليل قوای جسمانی و روانی

ها و فشارها بر رفاه فيزیکی )سالمتی و عملکرد آن( و رفاه روانی اثر نامطلوب دارد. با توجه ید و این استرسعامل ایجاد تنيدگی به حساب آ

)مانوكيان،  اشدذار بگتواند بركيفيت زندگی وی تأثيرآن، می باشد، رضایت یا عدم رضایت ازبه اینکه شغل یکی از ابعاد مهم زندگی هر فرد می

5911 .) 

حالت احساسی مثبت یا مطبوع و پيامد ارزیابی شغل یا تجربه فرد است، این حالت احساسی مثبت، كمک ، یک 59رضایت شغلی

كند. از نظر سازمانی، سطح باالی رضایت شغلی منعکس كننده جوسازمانی بسيار مطلوب است، زیادی به سالمت فيزیکی و روانی افراد می

كننده قوی سالمت بينی(. رضایت شغلی پيش5916به نقل از فروغی و همکاران،  ؛5973)مهدوی،  شودكه منجربه جذب و بقای كاركنان می

تر پيوند دارد و شاخص مناسب طول عمر ( همچنين با نيروی كاری سالم5221، 51شود )دیاز سرانو و كابرال ویراگرفته می كلی فرد در نظر

 های شغلها و مسئوليتمندی فرد نسبت به فعاليتسات و رضایت(. رضایت شغلی نه تنها ميزان احسا5223، 51)بلوچ شناخته شده است

شود نيز های مرتبط با شغلش را، كه بطور مستقيم به محتوای شغل مربوط نمیفعلی است، بلکه همچنين ميزان رضایت فرد از تمامی جنبه

(. رضایت شغلی نوعی احساس 5223)بلوچ،  ندتر باشند، شادتر هست(. هرچه مردم از شغلشان راضی5227و چانگ،  56شود )چانگشامل می

خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موقعيت در شغل، تأمين نيازهای منطقی، 

های مثبت طرز تلقی (. نوعی احساس5221، 57های موفق و جوسازمانی ارتباط دارد )ميركمالیشکوفایی استعدادها، پيشرفت شغلی، تجربه

ل محيط كار و تأثير عوام كار، نظام سازمانی شغل و روابط حاكم برباشد كه زائيده عواملی نظير شرایط محيطفرد نسبت به شغلش می

 (.5911آبادی، )شفيع فرهنگی است

ت به درون خانواده است، شاخص ها همانا ميزان درآمد و ميزان ورودی ثروكه یکی از ابعاد عمده نابرابری بين خانوادهدرحالی

ت عنوان نشانه بارز ميزان فقر و به دنبال آن كيفيها خود بهزندگی وسيعاً تحت تأثير آن قرار دارد. نابرابری درآمد و ثروت بين خانوادهكيفيت

گردد می كردن نيازهای انسانی باید افزود، آنچه كه باعث برطرف "زندگیكيفيت"پایين سطح زندگی بين آنها مطرح است. در تبيين مفهوم 

تاندارد در زندگی اسزندگی یا به تعبيری كيفيترساند(، خود حاكی از كيفيتنماید )به حداقل میو شکاف بين اميد و انتظار را برطرف می
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نند بهره گيرند )لذت برند(، طور، شرایطی كه در آن افراد و اعضاء خانواده از امکانات موجود در جامعه بتوایک جامعه مورد نظر است. همين

زندگی است. از اینرو، بهره مندی از سالمت خوب، آموزش مناسب، غذا و مسکن مناسب و ...، همگی حاكی از خود حاكی از مفهوم كيفيت

راهم ار را فاند. تأمين سه متغير بودجه، رفاه و كيفيت زندگی خود موجبات سالمت و حركت موزون در خانواده/ خانوزندگی مناسبكيفيت

 (.5227)انيور،  ورندآمی

 پژوهشسؤاالت 

 رویی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟بين سخت تا چه ميزان .5

 بين كيفيت زندگی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟ تا چه ميزان .5

 بينی نمود؟توان رضایت شغلی را پيشرویی و كيفيت زندگی میهای سختاز روی نمره تا چه ميزان .9

 پژوهش اهداف

  الف( اهداف کلی:
 در بين كاركنان شركت مهندسی و توسعه نفت. رضایت شغلی با رویی، كيفيت زندگیبررسی رابطه بين سخت

 ب ( اهداف جزئی:
 رویی و رضایت شغلی.سخترابطه  تعيين .5

 كيفيت زندگی و رضایت شغلی.رابطه  تعيين .5

 و كيفيت زندگی.های سخت رویی نمرهاز روی رضایت شغلی بينی پيش تعيين .9

 پژوهشهاي فرضيه 

 شوند: های زیر به محک آزمون قرار داده میدر این پژوهش فرضيه

 رویی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.بين سخت .5

 بين كيفيت زندگی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. .5

 بينی نمود.توان رضایت شغلی را پيشرویی و كيفيت زندگی میهای سختاز روی نمره .9

 

 مدل مفهومی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف عملياتی:
رویی یا زمينه دیدگاه شخصيتی نامه سخترویی ویژگی بخصوصی است كه توسط پرسشرویی: در پژوهش حاضر سختسخت. 5

(PVS)51 گيری قرار گرفته است.مورد اندازه 

                                                           
18 . Personal  Views Survey (PVS) 

 تعهد   

 كنترل   سخت رویی

 جوییمبارزه

 

 سالمت عمومی

 عملکرد جسمانی 

 جسمانی محدودیت ایفای نقش به دالیل

 محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی كيفيت زندگی

 درد بدنی

 عملکرد اجتماعی

 خستگی یا نشاط 

 سالمت روانی

 

 
 

رضایت 

 شغلی
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گذاری به سؤاالت نماید و پس از نمرهكسب می SF- 36زندگیكيفيت نامهای است كه آزمودنی در پرسشزندگی: نمرهكيفيت. 5

گردد و براساس امتياز كسب شده به سه دسته خوب، متوسط و ضعيف نامه، نمره كل از جمع نمرات مربوط به سؤاالت محاسبه میپرسش

 شود.بندی میطبقه

 نماید.دث كسب مینامه رضایت شغلی بری فيلدو ورای  است كه آزمودنی در پرسشرضایت شغلی: نمره. 9

 

 روش شناسی پژوهش:
 پژوهش:روش 

 باشد.از نظر هدف، كاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصيفی از نوع همبستگی میپژوهش این 

  پژوهشمتغيرهاي 
 شود.كيفيت زندگی، در این پژوهش، متغير مستقل در نظر گرفته می و روییمستقل: ویژگی شخصيتی سخت متغير

 باشد.میمتغير وابسته این پژوهش  مالک )متغير وابسته(: رضایت شغلی متغير

 و نمونه: جامعه
 5931كه در سال   ،مهندسی و توسعه نفتشركت  كاركنان زن و مرداز  نفر، 779شامل؛ تعداد  جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر

اند، كه براساس جدول مورگان و كرجسی از این جامعه، ر بودهنف 779شامل مهندسی و توسعه نفت كاركنان شركت  .اندمشغول بکار بوده

 اند. نفر انتخاب شده 516نمونه 

 گيرينمونهروش 
ن گيری در ایبا توجه به دردسترس بودن ليست جامعه آماری و نيز شانس برابر هریک از افراد جامعه برای انتخاب شدن روش نمونه

بندی سعی بر این بوده است كه جامعه آماری براساس دو گروه كارمندان زن و مرد طبقهباشد. همچنين پژوهش روش تصادفی ساده می

شده و در ميان هر دو گروه نمونه به روش یکسان با درصدهای غيرمشابه انتخاب گردد. لذا تعداد نمونه ها با درصدی تقریبا مشابه از دو 

 انتخاب گردید. 511بندی شده و به تعداد گروه طبقه

 

 اندازه گيري و آزمون هاي آماري:ابزار 
 نامه استفاده شده است، عبارتند از:پرسش سهاز ها منظور گردآوری دادهبهدر این پژوهش 

نامه بری فيلدوروث برای بررسی رضایت شغلی بکار ( پرسشSF- 36  9زندگیی كيفيتنامهپرسش (5رویی نامه سختپرسش( 5 

 رفته است.

 

 20روایی و  19اعتبار
  :روییآزمون سخت – الف

  رود.شناختی بکار میی كوباسا، مدی و بارتون تهيه شده است. در سنجش سرسختی روانبه وسيله این آزمون

 بدست آمد. 75/2رویی شيکاگو برای بنابر محاسبات بعمل آمده ضریب اعتبار تست انيستيتو سخت

های متفاوتی به اعتباریابی ( با استفاده از مقياس5222) 55رعلی( و یا5331) 55رویی، ناخدای سختنامهدر مورد روایی پرسش

جویی به ترتيب ضرایب های تعهد، كنترل، مبارزهرویی و خرده مقياسرویی مبادرت ورزیدند. ناخدا برای كل مقياس سختمقياس سخت

، 79/2، 62/2تغيرها به ترتيب ضرایب اعتبار را گزارش كرده است. در پژوهش یارعلی نيز برای همان م 91/2، 91/2، 11/2، 19/2اعتبار 

 گزارش شده است.     57/2و  15/2
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 :(SF-36)کيفيت زندگی  ينامهپرسش –ب 

در پژوهشی  59نامه از اعتبار و پایای باالیی برخوردار است. برازیردهد كه این پرسشزندگی نشان میدر مورد كيفيت هاپژوهش

ی نامهروایی پرسش 51چنين مک هورنیبه باال به دست آورد. هم 71/2به غير از عملکرد اجتماعی  ی ابعادضریب اعتبار آن را در همه

نامه در ایران پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسش (.5913به باال گزارش كرده است )به نقل از كتيبایی و همکاران،  7/2مذكور را از 

 (.r=  7/2 – 3/2تأیيد شده است )

 رضایت شغلی  يمهناپرسش  -ج 
و عبداهلل زاده و كرمرودی با استفاده از روش آلفای  71/2مختاری ضریب اعتبار این تست را با استفاده از روش دو نيمه كردن معادل 

این  های افراد درروایی مالكی این تست با محاسبه همبستگی نمره (.5976اند )كاوه، گزارش كرده 39/2كرونباخ ضریب اعتبار را معادل 

تست دارای یکی از است،  39/2با توجه به اینکه ضریب همسانی درون  برآورد گردید، 35/2معادل  51تست و تست رضایت شغلی هاپاک

ای سواالت تست را با هم محاسبه و نتيجه گرفته است كه این شواهد روایی سازه است و همچنين مختاری ضریب همبستگی دو رشته

 معنی دارند، بنابراین بين سوال ها و كل مقياس هماهنگی و همسانی درونی وجود دارد.  2225/2ها در سطح همبستگی

 

 روش اجراي پرسشنامه:
 ها انجام شده است.ها با اجرای پرسشنامهآوری اطالعات انفرادی است و بصورت ميدانی در اداره محل اشتغـال آزمودنیشيوه جمع

 هاي تجزیه و تحليل روش

كولموگروف ـ  و نيز  ویلک-شاپيرو هایآزمونبا توجه به نتایج  .شودمیاستفاده  SPSS-20افزار آماری ر از نرمبرای این منظو

ای ی متغيرهرای مقایسههمبستگی پيرسون باین پژوهش از آزمون  اول و  یفرضيه سهدر نرمال بودن جامعه آماری مشخص شد.  رنوفياسم

 ت. واهيم پرداخبينی متغيرها خبرای دو فرضيه آخر این پژوهش از رگرسيون برای پيشدازیم و پروابسته در سطح متغيرهای مستقل می

 هاتجزیه و تحليل داده
های آمار آوری شده پرداخته شده است. از روشهای جمعهای آماری به تجزیه و تحليل دادهبا استفاده از روش قسمتاین در 

استفاده شده  هارگرسيون جهت آزمون فرضيه همبستگی و های آمار استنباطیروش ها و ازتوصيفی جهت توصيف نمونه آماری و متغير

 است. 

 ستگیمدنظر است، از آزمون همب با رضایت كيفيت زندگیو  روییبا توجه به اینکه در این پژوهش بررسی رابطه بين متغيرهایی سخت

ها كه در قالب نمره و عدد بوده اند جهت آوری دادهین تحقيق پس از جمعدر واقع ما در ابرای بررسی این رابطه استفاده شد.  پيرسون

يفيت و ك روییسختمتغيرهای كنندگی بينیجهت بررسی پيشبررسی و افزایش دقت از ضریب پيرسون استفاده شده است. همچنين 

ررسی رابطه گر قصد بگيرد كه پژوهشده قرار میاز رگرسيون استفاده شد. تحليل رگرسيون زمانی مورد استفا با متغير رضایت شغلی زندگی

 را داشته باشد.آنها متغير و ميزان تاثير یا چند دو 

 

 هاي پژوهش:یافته

 سن: 
  مشخص شده است.ل زیر ميانگين و انحراف استاندارد سن نمونه آماری به تفکيک جنسيت در جدو

 کنندگانرد سن شرکتميانگين و انحراف استاندا :Error! No text of specified style in document.1  شماره جدول

 انحراف استاندارد ميانگين  جنسيت

 66/1 59/11  زن

 11/1 13/15  مرد

 53/1 26/15  كل
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 13/15و برای مردان  59/11های پژوهش به پرسشنامه هدهنددهد ميانگين سن زنان پاسخگونه كه اطالعات جدول نشان میهمان

 سال است. 15ریباً كننده تقسال است. ميانگين سنی كل افراد شركت

 :تحصيالت
 .استنشان داده شده  چنين توزیع نمونه برحسب سطح تحصيالت روی نمودار ستونیدر ادامه توزیع جنسيت نمونه آماری، هم

 

 توزیع نمونه بر حسب سطح تحصيالت: 1 شماره نمودار

تعداد فوق دیپلم، چه تعداد كارشناسی، چه تعداد دهد چه تعداد از افراد دارای مدرک دیپلم، چه نيز نشان می 5 نمودار شماره

ترین اهدهد بيشتر افراد دیپلمه هستند. كوتكارشناسی ارشد و چه تعداد دكتری هستند. بلندترین ستون مربوط به دیپلم است كه نشان می

 .است نفر 52زیر دهد افراد نمونه با مدرک دكتری ستون نيز مربوط به مدرک دكتری است كه نشان می

 

 بررسی توصيفی متغيرهاي پژوهش:

 هاي پژوهشميانگين و انحراف استاندارد نمرات متغير : 2شماره  جدول

متغير

 

 زن

 

 مرد

 

 كل

 
M SD M SD M SD 

 63/51 21/61 51 11/65 63/56 51/72 رضایت شغلی

 12/55 11/79 71/55 73/63 11/52 25/73 روییسخت

 56/55 55/76 59/55 16/75 15/52 51/15 كيفيت زندگی

ه زندگی مالحظرویی و كيفيتمتغير پژوهش شامل رضایت شغلی، سخت سهميانگين و انحراف استاندارد نمرات  5شماره  در جدول

رسد كه اختالف نظر كاركنان زن در مورد متغير با توجه به عدد انحراف معيار بدست آمده در متغير رضایت شغلی، به نظر می شود.می

 باشد.یت شغلی بيش از كاركنان مرد میرضا
 

 متغيرهاي اصلی پژوهش

 روییسخت

نامه شامل سه مؤلفه تعهد، سنجيده شده است. این پرسش (psv)یابی دیدگاه شخصی ی زمينهنامهرویی با استفاده از پرسشسخت 

 باشد. جویی میكنترل و مبارزه

 

 ییروتوزیع فراوانی نمرات سخت: 2شماره  نمودار
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بيشترین فراوانی را داشته است.  61كمترین فراوانی و تقریبا  11تا  12دهد رویی نيز نشان میفراوانی نمرات سخت 5شماره  رنمودا 

 است. 12تا  62نمرات اكثر افراد نيز بين 

 کيفيت زندگی   
 باشد.مؤلفه می 1ی گيرندهنامه دربرسنجيده شده است. این پرسش SF-36ی نامهزندگی با استفاده از پرسشكيفيت

 

 توزیع فراوانی نمرات کيفيت زندگی: 3شماره  نمودار

است. بيشترین  33و بيشترین  13ت كمترین نمره سدهد. مشخص انيز فراوانی نمرات كيفيت زندگی را نشان می 9 شماره نمودار

 است. دهنده فراوانی نمره مشخص شده در زیر آنر ستون نشانهمين ترتيب هدارد. به 57با فراوانی  32تا  13فراوانی را نيز نمرات بين 

 رضایت شغلی 
اركنان رضایت شغلی كی نامه دربرگيرندهسنجيده شده است. این پرسش بری فيلد و روثی نامهبا استفاده از پرسشرضایت شغلی 

 باشد.می

 

 توزیع فراوانی نمرات رضایت شغلی :4شماره  نمودار

 15تا  97ای بين نفر نمره 51دهد. براساس این نمودار چيزی در حدود فراوانی نمرات رضایت شغلی را نشان می 1 شماره دارنمو 

ها نشان دهنده تعداد افرادی است كه نمره زیر هر همين ترتيب بلندی ستوناند. بهداشته 17تا  15ای بين نفر نمره 6اند. همچنين داشته

 اند.ستون را كسب كرده

 

 هاو تحليل استنباطی دادهتجزیه 

 باطیاستن هاییافته از تا است الزم لذا. كرد بسنده تواننمی توصيفی هاییافته به تنها شد اشاره نيز این از پيش كه طورنهما

يون خطی رگرس همبستگی پيرسون وها آزمون انتخابی، جه به نوع فرضيهتو با. نمود استفاده موجود روابط و هاتفاوت دقيق تعيين منظوربه

 باشد. می

 رویی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.بين سختفرضيه اول: 

 رویی و رضایت شغلینتایج آزمون همبستگی پيرسون بين سخت: 3شماره  جدول

 معناداری ضریب همبستگی متغير

 222/2 155/2 رویی*رضایت شغلیسخت
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گونه لی آزمون همبستگی پيرسون انجام شد. نتایج این آزمون نيز همانرویی و رضایت شغ، بين نمرات سختاولدر آزمون فرضيه 

جا نيز ضریب همبستگی (. در این>225/2P) ارائه شده حاكی از رابطه مثبت معناداری ميان این دو متغير است 9 شماره كه در جدول

 دهنده رابطه مستقيم ميان این دو متغير است. مثبت نشان

 زندگی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.بين کيفيت فرضيه دوم: 

 نتایج آزمون همبستگی پيرسون ميان کيفيت زندگی و رضایت شغلی :4شماره  جدول

 معناداری ضریب همبستگی متغير

 222/2 112/2 رضایت شغلی*كيفيت زندگی

 

گونه . نتایج این آزمون نيز همان، بين نمرات كيفيت زندگی و رضایت شغلی آزمون همبستگی پيرسون انجام شددومدر آزمون فرضيه 

(. در اینجا نيز ضریب همبستگی مثبت >225/2P) ارائه شده حاكی از رابطه مثبت معناداری ميان این دو متغير است 1 شماره كه در جدول

 نشان دهنده رابطه مستقيم ميان این دو متغير است. 

 بينی نمود.پيشرضایت شغلی را  توانرویی و کيفيت زندگی میاز روي نمرات سختفرضيه سوم: 
ير مالک فرضيه عنوان متغشغلی بهبين و رضایتعنوان متغير پيشزندگی بهرویی و كيفيتدر تحليلی جداگانه با در نظر گرفتن سخت

شده  دامه توضيح دادهده شد. نتایج این تحليل در انيز مورد آزمون قرار گرفت. در این تحليل نيز از روش رگرسيون گام به گام استفا چهارم

 است.

 رویی و کيفيت زندگیماتریس همبستگی رضایت شغلی، سخت: 5شماره  جدول  

 کيفيت زندگی روییسخت رضایت شغلی متغير

 - - 5 رضایت شغلی

 - - 155/2* روییسخت

 - 195/2* 112/2* زندگیكيفيت
P=0.000   

 

ود كننده عدم وج بين رابطه زیادی وجود ندارد كه این مساله تایيدشهای پيدهد بين متغيرمشاهده ماتریس همبستگی نشان می

 بين رعایت شده است.خطی متغيرهاست. بنابراین پيش فرض عدم وجود هم خطی ميان متغيرهای پيشهم

 و کيفيت زندگی روییسختبينی رضایت شغلی براساس نتایج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش: 6شماره  جدول

 2Rتغيير  تنظيم شده R 2R 2R مدل
F معناداري 

 222/2 21/65 535/2 517/2 535/2 112/2 كيفيت زندگی

 222/2 53/16 231/2 971/2 916/2 655/2 روییسخت

 

 دهدمی زندگی مدل معناداری نشانرویی و كيفيترضایت شغلی بر اساس سختبينی م به گام برای پيشگانتایج تحليل رگرسيون 

از واریانس رضایت شغلی  %51زندگی آن است كه كيفيت دهندهنل نشا(. این مد=971/2،53/16F= ،222/2Pنظيم شده=)مجذور آر ت

  متغير هر دو  واریانس تبيين شده افزایش یافته است. مدل كلی یعنی ورود  %3رویی مدل دوم با ورود سخت كند. درشغلی را توجيه می

 مشخص شده است. 6شماره  جدولكند.  این نتایج در ه شده را تبيين میاز واریانس مشاهد %1/97به تحليل، 

بينی رضایت ضرایب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد )براي پيش :Error! No text of specified style in document.7شماره  جدول

 شغلی(

 معناداري t بتا خطاي استاندارد B متغير

 222/2 13/1 93/2 23/2 15/2 زندگیكيفيت

 222/2 71/1 91/2 23/2 19/2 روییسخت
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(. ضریب =222/2Pبينی رضایت شغلی معنادار است )نيز نشان داده شده اثر هر دو متغير در پيش 7 شماره همانگونه كه در جدول

 سهم بيشتری در این مدل دارد. دهد كيفيت زندگی بتای بدست آمده نشان می

ض به این فربين است. واضح است كه این پيشمتغيرهای پيشهای رگرسيون چندگانه عدم همبستگی قوی ميان فرضیکی از پيش

شاهده مشی داشتن این متغيرها در تبيين واریانس همپو یبين به معناشود كه همبستگی باال ميان متغيرهای پيشخاطر در نظر گرفته می

دازه اثر شود انمبستگی باالیی دارند باعث میشده در متغير مالک است. بنابراین در رگرسيون چندگانه وارد كردن متغيرهایی كه با هم ه

 ها كه طبيعتاً با نمره كل آزمون همبستگیهای آزمونمقياسرو خرده برسد. از این نظربه)ميزان واریانس تبيين شده( بيش از ميزان واقعی 

 اند.های تحليلی این پژوهش نشدهباالیی دارند وارد مدل
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 گيرينتيجهبحث و 
پردازیم. مهندسی و توسعه نفت میرضایت شغلی كاركنان شركت با  زندگیكيفيت و روییرابطه سخته به مقایسه در این مطالع

های منظور سنجش متغيرهای اصلی تهيه و توسط كاركنان تکميل گردید. در حين بررسی فرضيههای مورد نظر بهنامهمنظور پرسشهمينبه

 باشد.بندی موارد زیر میها حاصل جمعود را نيز آورده است كه این استنباطهای شغلی خگر استنباطپژوهش، پژوهش

 نتایج آماری بدست آمده از پژوهش. .5

 اطالعات بدست آمده از مطالعه پيشينه نظری و عملی پژوهش. .5

 گردد.در ادامه به بررسی محوری پژوهش پرداخته و سپس پيشنهادات پژوهش ارائه می

 

 .رویی و رضایت شغلی رابطه وجود داردتبين سخ :اولفرضيه بررسی 
؛ رایت، بالنس، رالف، و 5331؛ وان سرولن، تاپف و الكی، 5221؛ جادكينز، 5333های متعددی )ازجمله كولينز، این نتایج با یافته

ت كه صوراینرویی شخصيتی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رابطه معنادار بدست آورند. به ( همسو است كه بين سخت5339لوترمن،

هاردت و  رویی باال با استرس و فرسودگی پایين و با رضایت شغلی باال مرتبط بود. نتيجه پژوهش حاضر همچنين با نتایج پژوهشسخت

رویی باال، حمایت سرپرست و همبستگی گروهی با سطوح پایين استرس شغلی و این ( همسو است كه نشان دادند سخت5229همکاران )

( رویی )تعهد، چالش، كنترلهای سختسطوح باالی رضایت شغلی مرتبط است. همچنين بررسی رابطه هر یک از مؤلفه خود بانيز به نوبه 

رویی و رضایت شغلی وجود دارد. های سختو رضایت شغلی در بين كاركنان نشان داد كه رابطه مثبت و معناداری بين هر یک از مؤلفه

های آن( و رضایت شغلی نيز محاسبه شد كه نتيجه رویی )و مؤلفهها در مورد متغيرهای سختودنیضریب همبستگی پيرسون برای كل آزم

( انگيزه پيشرفت و ارتباط 5971حسينيان ) باشد.های آن با رضایت شغلی میرویی و هر یک از مؤلفهبيانگر رابطه مثبت و معنادار بين سخت

رار گرفته بود و این پيشرفت دانشجویان با تيپ شخصيتی جستجوگر را باالتر از بقيه آن با رشته تحصيلی و انتخاب شغل مورد بررسی ق

د كه كننرو انتخاب شغل در راستای تحصيالت و روحيات خود را با توجه به جستجوگر بودنشان دنبال میپس افراد سخت نشان داده بود.

رو ء آن از طریق پيشنهادهای تربيتی است كه در رشد افراد سخترویی ارتقاتوجه دیگر در سختباشد. های حاضر همسو میبا پژوهش

های مقابله با رویی به دنبال فعاليت( گزارش كردند كه نمرات سخت5225) سودمند از آب درآمده است. برای مثال جادكينز و اینگرام

( 5916از قمری، نقل؛ به5337) ( و تيرنی و الول5333) (، رو5225) وسيله مدیهرویی افزایش یافت. نتایج مشابهی باسترس و ارتقاء سخت

رویی را هم برای كاركنان و هم برای مدیران اجرا كنند. های مداوم آموزش سختتوانند برنامهگزارش شده است. مسئوالن همچنين می

باشد ماهه می 51تا  6ه مدت دوره های پيگيری برویی نيازمند مداخله( گزارش كردند كه امکان تداوم نمرات سخت5333( و رو)5225مدی)

ورزی، حل مسئله برای ارتقاء تعامل و همبستگی گروهی باشد و باید شامل موضوعات مدیریت استرس، مدیریت تعارض، فنون جرأت

ن برای ( دریافت كه قادر ساختن كاركنا5229از بریورو مک ماهان لندرز، نقل؛ به5337مک نيسی اسميت ) (.5221)جادكينز و رایند، 

باشد. تعهد همچنين بوسيله فراهم كردن حمایت و كننده رضایت شغلی و تعهد سازمانی میبينیترین پيشهای عمل و چالش مهمفرآیند

روتر بازده كاری باالتر، فرسودگی شغلی كمتر، رابطه بهتر های فراوان افراد سختبنا به پژوهش شود.ایجاد روابط مبنی بر اعتماد ایجاد می

، 5221برند )جادكينز، های صحيح بکار میكاری برای رفع معضل و مشکل شيوه ا همکاران و بيماران دارند و در مواجهه با شرایط دشوارب

(. اعمال اضافی توسط مجریان و مدیران باید شامل بکارگيری كاركنان با مقاومت باال به عنوان مدیران یا مشاوران 5229، الرابه،5331پاپا، 

تواند مثال الگوبرداری نقشی، حمایت زیرا این افراد در كمک به ایجاد موفقيت سطح باالی سازمان كوشا خواهند بود. راهنمایی میباشد، 

عه مهندسی توسرویی و رضایت شغلی در ميان كاركنان شركت كردن و پاداش دادن به رفتارهای خطرپذیر باشد. درک ارتباط بين سخت

رویی پرسنل یک گام به سوی ایجاد نيروی كار با مقاومت باالست. برای مجریان و مدیران دارد. ارزیابی سخت اشارات ضمنی فراوانی نفت

هستند  تواند در شناسایی افرادی كه در معرض خطر استرس یا ترک شغل به خاطر نارضایتی شغلیشناسایی افراد با مقاومت باال یا پایين می

های حل مسئله و مدیریت زمان دقت و توجه های كاهش استرس، ایجاد مهارتقاومت پایين در حوزهكمک كند. باید بر روی اشخاص با م

گيری حمایتی متمركز بر مسئله افزایش داد. پيشنهادات دیگر شامل حمایت از درگيری توان بوسيله تصميمكنترل را می زیادی مبذول شود.

قوه توان بال ،شودطور كه كنترل تمرین میبطور خالقانه مشکالت را حل كنند. همانكاركنان در تعهدات اداره و تشویق كاركنان است تا 

 شود.های مدیریتی یا رهبری ایجاد میگيری مانند مسئوليتهای عمل و تصميمبرای رشد در دیگر حوزه
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 بين کيفيت زندگی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.دوم: فرضيه بررسی 

و معنادار  نفت رابطه مثبت مهندسی و توسعه د كه بين كيفيت زندگی و رضایت شغلی كاركنان شركتنتيجه پژوهش حاضر نشان دا

( در خصوص رابطه رضایت شغلی و شادی، مطالعات )دوچارمی و مارتين، 5223وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بلوچ )

( رابطه 5221رابطه رضایت شغلی و سالمت هيجانی و جسمانی فرد؛ راد ) (5223؛ به نقل از الکاشان و الزوبی، 5333، پوگليسی، 5222

، 5339)جادج و اتانبی، ، (5221؛ راد 5225؛ هلکر و دیگران، 5225)جادج و دیگران،  ،(5221ران )ارضایت شغلی و سالمتی؛ ليان و همک

( رابطه رضایت شغلی و كيفيت زندگی در پرستاران، 5916)( ارتباط بين رضایت شغلی و رضایت از زندگی، مانوكيان 5336آدامز و همکاران، 

( تفاوت معنادار بين كاركنان خشنود و ناخشنود از لحاظ سرزندگی، كاركرد اجتماعی، سالمت روانی؛ فراقر و دیگران 5911زاده )فتاح

( رابطه نارضایتی 5916ل از قمری، ؛ به نق5331های سالمتی؛ )اورد ریسکول و بيمر شاخص ( رابطه بين رضایت شغلی و تمامی5221)

( رابطه نارضایتی 5915، ؛ به نقل از همتی5335جکس و گادانوسکی )كاركنان و عالئم جسمانی نظير مشکالت خواب و ناراحتی معدی؛ 

 خوان است.همشغلی و هيجانات منفی در كار مثل اضطراب و افسردگی

دار هستند. مهمترین عنصر تأثيرگذار در انجام این ای را عهدهمتخصص و حرفهها در هر كشوری وظيفه تأمين نيروی انسانی سازمان

ر صورتی ها دشوند. ارگانترین منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان محسوب میوظایف منابع انسانی می باشد. مدیران ارشد و كاركنان مهم

يری از گيابی به اهداف و انجام وظایف بهره كافی ببرند كه عالوه بر بهرهتوانند بطور مؤثر و مناسب از این منابع انسانی در جهت دستمی

كارآمدی  تواند در اثربخشی وها نيز توجه كنند. كيفيت زندگی سطح باال یکی از عواملی است كه میدانش و تخصص، به كيفيت زندگی آن

بات ها شده و ضربع انسانی موجب كاهش كارایی و اثربخشی آنتوجهی به این جنبه از منامدیران و كاركنان نقش مؤثری داشته باشد. بی

ها و متعاقباً جامعه وارد خواهد ساخت. توجه به كيفيت زندگی كاركنان، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ناپذیری بر پيکره سازمانجبران

در رضایت شخصی، خود احترامی، عزت نفس و ای عوامل عمده ها است. رضایت شغلی و موفقيت حرفهمستلزم توجه به رضایت شغلی آن

شود. كند، كه اغلب منجر به یک نگرش كاری مثبت میبخش فراهم میرشد خود هستند. برای كاركنان، رضایت شغلی حالت هيجانی لذت

دل شاد، صورت شاد ایجاد شود كه پذیر، نوآور و وفادار باشند. اغلب نقل میتری وجود دارد كه كاركنان راضی، خالق، انعطافاحتمال بيش

شود. بنابراین، برای خوشحال و شود. بنابراین رضایت با شادمانی و خرسندی یکسان فرض میكند و دل غمگين باعث خلق ناشاد میمی

بخش ساخت. سطح رضایت شغلی كاركنان توسط عوامل زیادی ها را رضایتراضی كردن كاركنان ضروری است كه محيط زندگی و كاری آن

ها شامل سطح حقوق و مزایا، ادراک عدالت از نظام ارتقا در درون سازمان، كيفيت شرایط كاری و روابط گيرد، از جمله آنحت تأثير قرار میت

ها و شرایط كار را طوری فراهم كنند كه افراد شيفته كار شده و آن را ارزشمند و اندركاران امر ویژگیاجتماعی است. الزم است دست

لقی كنند. همچنين الزم است به ارتباطات انسانی در سازمان اهميت داده و روابط همکاری را دوستانه، خوشایند، برانگيزنده و سودمند ت

های مناسب و عادالنه رضایت و امنيت شغلی ایجاد شود. مدیریت براساس توأم با اعتماد و احساس مسئوليت سازند. از طریق پرداخت

های رشد تی مناسب گمارده شود، و نظام ارتقاء و ترفيع براساس توانایی و بطور منظم انجام گيرد، فرصتهای شخصيشایستگی و ویژگی

هایی برای پذیرش مسئوليت هدایت كار توسط خود شخص، های استفاده از استعدادهای شخصی و خالق بودن، فرصتای، فرصتحرفه

 های ارتقاء ایجاد شود. تکنولوژی به روز و فرصت

 

 بينی نمود.توان رضایت شغلی را پيشرویی و کيفيت زندگی میاز روي نمرات سختسوم: فرضيه سی برر
الک بين و رضایت شغلی به عنوان متغير مرویی و كيفيت زندگی به عنوان متغير پيشدر تحليلی جداگانه با در نظر گرفتن سخت

ری در این سهم بيشتكيفيت زندگی ده شد. روش رگرسيون گام به گام استفانيز مورد آزمون قرار گرفت. در این تحليل نيز از  سومفرضيه 

ی را تایيد رویی و كيفيت زندگبينی رضایت شغلی براساس سختتوان فرضيه دوم پژوهش مبنی بر امکان پيشمدل دارد. بنابراین نتایج، می

 كرد.

نان( دو دسته نياز از جمله نيازهای بهداشتی و نيازهای انگيزشی لذا همانگونه كه هرزبرگ نيز بيان داشت، نيروی كار )در این جا كارك

ر كار و توسعه د دارند؛ ارضاء نيازهای انگيزشی مانند كار تالش برانگيز، مسئوليت فزاینده، امکان كسب موفقيت، قدردانی از كار، رشد

ند تا به نحوی خالق و متعهد پاسخگوی محيط كار خود دهباشد. كه باعث رشد و كمال فردی شده و توانایی فرد را در كار افزایش میمی

به مرور  شود وباشند. عدم ارضاء نيازهای انگيزشی در كاركنان به مرور زمان باعث نارضایتی آنها نسبت به فرایند كار و محيط سازمانی می

اهش موفقيت فردی )احساس ناكارآمدی ظن، بدبينی، دلزدگی نسبت به كار و مدیران سازمان(، كزمان موجب مسخ شخصيت )احساس سوء

 شود. و فقدان پيشرفت( و خستگی عاطفی كه از عالئم و نشانگان فرسودگی شغلی است، می
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ها انجام زمان تاكنون صدها نمونه از این بررسیاز آن، گيری پل راپردر رأیهای نظرسنجی خود ( با یافته5963بروس ای شرتزر )

ال خوان است. هكه این یافته با پژوهشات ما هم كنندزنان بيش از مردان ابراز رضایت شغلی میرسيدند  كه به این نتيجهگرفته است. 

ها در احساس بيگانگی معلمان، دانشجو رویی و اتمسفر محل تحصيل و سهم و نقش آنرابطه بين خصومت سختی كه در پژوهش( 5316)

طرز  رویی دارند بهرویی در مقایسه با افرادی كه سطح پایينی از سختالیی از سختكه سطح با نتایج نشان دادمورد مطالعه قرار گرفت، 

تر باشد، هر قدر شرایط اتمسفری حمایتیو  تری از احساس بيگانگی در شرایط محيطی محل تحصيل را كسب كردندمشخص امتياز پایين

لفه رویی با مؤدند. پژوهش هال بيانگر رابطه عميق سختدا رویی، كمتر احساس بيگانگی را نشانمعلمان دانشجو با سطوح باالی سخت

هایی نامهپرسش رویی(، در اولين پژوهش خود در مورد سخت5373) كوباساخوان است. اجتماعی، كيفيت زندگی است كه با این پژوهش هم

 را روییویژگی شخصيت سخت( شته استماه گذشته دا 6هایی كه فرد در طی سال گذشته با بيماری 9زندگی در  در مورد حوادثكه )

دو  داری رابطه بينهای حاصل از تحليل دو متغيره معنیهمچنين یافتهداد، دریافت افراد برای سالم ماندن باید سرسخت باشند. نشان می

و راد  جمالیربخش، بنیشود. عالوه بر این نتيجه فوق با نتایج پژوهش احدی، كامتغير رضایت شغلی و عملکرد شغلی آنان را متذكر می

های متفاوتی در مورد دو جنس اند. در چنين مواردی كه یافته(، برخالف این پژوهش، سرسختی مردان را بيش از زنان گزارش كرده5223)

د این تأیيی ذاتی دو جنس در مقدار سرسختی تفاوتی معنادار ندارند. در در دسترس است، بناچار باید گفت كه به احتمال زیاد، به گونه

رویی كم و بيش صفتی اكتسابی است كه در برخی از شرایط اند كه سختها نشان دادهنظر چنان كه پيش از این گفته شد، برخی پژوهش

ای هتر پژوهشگيرد كه یکی از این شرایط، اشتغال است. مردان عموما شاغل هستند و در بيشها به تدریج در افراد شکل میو یا آموزش

ان هایی سرسختی زنشوند و معموالً در چنين پژوهشای، مردان شاغل با زنان خود و یا دیگر زنانی كه غيرشاغل هستند، مقایسه میمقایسه

دار دارای های شخصيتی با زنان خانهها نشان داده است كه زنان شاغل از نظر برخی از ویژگیآید، اما پژوهشتر از مردان بدست میكم

دار احساس توانایی و ها حتی پيش از شاغل شدن نيز وجود دارد. برای مثال، زنان شاغل بيش از زنان خانهد و این تفاوتتفاوتی معنادارن

د. از كشانها را به سوی بازاركار میتأثيرگذاری )كه مفهومی از سرسختی است( دارند. شاید همين احساسشان یکی از دالیلی است كه آن

هستند. از یک سو كار بيرون ایهای متفاوت و چندگانهافزاید. زنان شاغل دارای نقشها میميزان سرسختی آنسوی دیگر، اشتغال نيز بر 

ی )از جویها نيازمند كنترل بر خویشتن و مبارزهاز خانه و از سوی دیگر، كار درون خانه و ترتيب فرزندان و ... كنار آمدن با این تعدد نقش

را  هاای با آنهای مقابلهشوند، بتدریج روشزا مواجه میهمين دليل است كه وقتی زنان با رویدادهای تنشهای سرسختی( است. بهمؤلفه

های سرسختی( نسبت به شود، بيش از مردان احساس عميق درآميختگی )تعهد، از مؤلفهآموزند. از سوی دیگر، وقتی زنی شاغل میمی

دهند تا این نتيجه بدست آید كه اشتغال موجب افزایش امل همگی دست به دست هم میدهد، دارد. این عوهایی كه انجام میفعاليت

 شود.سرسختی در زنان می

، 92، رینولوس53، جاگيوس51؛ شارپلی5333، 57؛ دینر5331، 56ها )هریدر واقع نتایج حاصل شده با نتایج برخی از پژوهش

كننده قدرتمندی برای سالمت كلی و سطح باالی بينیسرسختی اغلب پيش( كه نشان داده اند 5917، به نقل از تيموری و مشهدی، 5333

( كه نشان 5221خوانی دارد. همچنين با نتایج پژوهش استروسر، الستيک و سيفتسی)احساس بهزیستی و تنيدگی كمتر شغلی است، هم

رتباط معنادار وجود دارد و پژوهش ویلکينسون و شناختی و هویت شغلی و ادراكی كه افراد از شغل خود دارند، ادادند بين بهزیستی روان

( مبنی بر ارتباط سرسختی با شادی فزاینده و پریشانی پایين؛ بررسی مدی و دیگران 5229ودیگران، ، به نقل از بيسلی5222دیگران )

مچنين نتایج این پژوهش ه ( مبنی بر ارتباط سرسختی با سالمت روانی، همسو است.5917( و رحيميان بوگر و اصغرنژاد فرید )5225)

زا حمایت های تنيدگیهای افراد به موقعيت( است كه از نقش سرسختی در واكنش5221) همسو با پژوهشات وگت، ریزوی، شيفرد و رسيک

وردارند برخكنند. این افراد از عملکرد بهتری های پرفشار عمل میكند. به موجب این امر، افراد سرسخت به شيوه مسئله محور در موقعيتمی

( با وجود 5227یانسی) .پذیری استپذیر، انطباقهای اصلی افراد انعطافیکی از ویژگی تری دارند.و در نتيجه احساس بهزیستی مطلوب

 95والش)رویی است. های سخترا با شرایط سازگار كنند و سازگاری با شرایط یکی از مؤلفه توانند خودپذیری، افراد میویژگی انطباق

ها و مشکالت خانوادگی پذیری افراد را برای كنار آمدن با بحرانكه در پژوهش خود تأثير مقدار انعطاف (5913، به نقل از عبدالعظيمی، 5336

ها و مقاومت پذیری فرآیندی تعاملی است كه نقشی مهم در شناخت، تقویت و مقابله با بحرانبررسی كرده است، براین باور است كه انعطاف

 بر انواع فشارهای روانی دارد.در برا

                                                           
26 . Hery, ch. 

27.Diener,e. 

28.Sharply,c.f. 

29.Jagius,m. 

30.Rinolos,a.  

31.walsh 
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رو افراد سخت مهاجرت، پژوهشی كه بر روی سالمتی مهاجران انجام گرفت. نشان دهنده این مسأله است، كه در( 5337اویلت )

شد ارویی بيشتر بامورمالی افراد را به دنبال داشته است. هر چه سخت در الوه نگرانی كمعها، افسردگی كمتری به باعث كاهش دشواری

 و را برای تحصيالت باال، فرصت شغلی بيشتر، زندگی استاندارتر با ماجراجویی ترک كرده باشد مهاجر وطن خود رود كهبيشتر احتمال می

خوان است. سخت رویی جسارت و مبارزه طلبی را با خود بدنبال دارد و حال آنکه افراد با شرایط این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر ناهم

چندان رضایت بخش بجای اینکه به دنبال رضایت بيشتر باشند، ممکن است به دنبال مهاجرت برای بدست آوردن كار متناسب با كاری نه 

 ویژگی شخصيت خود باشند.

 :پيشنهادها

ی ژگاندركاران امر در جهت ارتقا این ویشود مجریان و دسترویی یک ویژگی قابل آموزش است، لذا پيشنهاد میكه سختاز آنجائی

. با توجه به اهميت سرسختی، ارزیابی ویژگی سرسختی داوطلبين مناصب مدیریتی در هنگام انتصاب و انتخاب ریزی نمایندبرنامه ،در پرسنل

زمينه  دررسد. نظر میهای آموزشی در جهت افزایش و تقویت ویژگی شخصيتی سرسختی در مدیران ضروری بهمدیران و بکارگيری كارگاه

شود  كه عوامل مؤثر بر افزایش این عامل بررسی و تقویت شود و عوامل برون سازمانی كه بر بهبود رضایت ندگی، پيشنهاد میفضای كلی ز

توانند با تشویق و ترغيب كاركنان در به روز كردن ها میشغلی كاركنان تأثير دارد، شناسایی و به آنها توجه شود؛ بدین منظور، سازمان

های مطالعاتی این مهم را انجام دهند. همچنين، و فرصت منابع اطالعاتی نی خود از طریق در اختيار قرارداداطالعات سازمان تخصص

های های آنان و دادن اوقات فراغت الزم برای انجام دادن سایر مسئوليتهای تفریحی و سرگرم كننده برای كاركنان و خانوادهبرگزاری برنامه

ایت و توانند در رضخود كاركنان نيز می تواند باعث بهبود كيفيت زندگی كاركنان شود.پدری یا مادری میخانوادگی، شهروندی، همسری و 

ها و استعدادهای خود را نشان دهند. این هایی را جستجو كنند تا مهارتسالمتی خودشان مشاركت نمایند؛ برای این كار الزم است فرصت

های ارتباطی عالی را گسترش دهد. بيشتر بدانند یعنی دانش جدید شود، مهارتتر منجر میيشهای بآورتر و مسئوليتاغلب به كار چالش

كند تکاليف را بطور اثربخش و كارآمد انجام دهند، خالقيت و ابتکار نشان دهند، ها كمک میمربوط به شغل را كسب كنند كه به آن

ی از موفقيت شغلی توانایی كار كردن با دیگران در انجام شغل است، های كار تيمی و مردمی را گسترش دهد چون قسمت بيشترمهارت

از پيش  ها باید بيشهای فردی را بپذیرند و یاد بگيرند انتقادهای سازنده ارائه و دریافت كنند. با توجه به عوامل فرصت رشد، سازمانتفاوت

من رشد به احساس تعلق و امنيت بيشتری دست یابند و همواره از توانایی های كاركنان بهره گيرند تا آنها ضها و مهارتها، تجربهاز توانایی

 های خود در راه پيشرفت سازمان استفاده كنند. و خالقيت

های آموزشی برای مدیران و مراكز استخدامی و برگزاری كارگاه هاشود تا ضمن كاربرد این آزمون در سازماندر انتها پيشنهاد می

ریزی جامعی جهت هدایت شغلی افراد در مقاطع آگاهی آنان در افزایش كيفيت زندگی و كارآمدی سازمان، برنامهجهت باال بردن سطح 

مختلف رشدی و معرفی مشاغل به آنان انجام گيرد، تا بدین وسيله هم كارآیی باال رود و هم رضایت شغلی برای افراد حاصل گردد و جامعه 

انسانی خود داشته باشد. همچنين از این طریق نارضایتی شغلی و یا ترک شغل به خاطر عدم تناسب بتواند حداكثر استفاده را از نيروی 

 كاری جلوگيری شود.ویژگی شخصيتی با موقعيت
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