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بررسي رابطه بين سخت رويي با رضايت شغلي واسترس در بين كاركنان واعضاي
هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
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چکيده:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين سخت رويي،رضاايت شاغلي واساترس اي اا
هيئت يلمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد است .جامعه مورد مطالعه شاام
كليه اي ا هيئت يلمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد است.
حجم نمونه براساس  200نفر كه با استفاده از شيوه نمونهگير تصادفي سااده انجاا
پذيرفت .جهت جمعآور دادهها از  3ابزار يمده الف :مقياس ديدگاه هاا شخصاي و :
پرسشنامه رضايت شغلي ديوويس ج)آزمون استرس استفاده گرديد .جهت تجزيه و تحليا
داده ها از آمار توصيفي ( فراواني ،درصد ،ميانگين ،نمودار و  ) ...و از آمار استنباطي :آزمونt
و رگرسيون كه از طريق پردازش دادهها به رايانه نتايج نهايي به شرح ذي حاص گرديد:
-

بين سخت رويي اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معني دار وجود دارد.

-

بين رضايت شغلي اي ا هيئات يلماي و كاركناان تفااوت معناي دار وجاود

دارد -.بين استرس اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معني دار وجود نادارد -باين
 1ي و هيأت يلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
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سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد -.باين ساخت
رويي و رضايت شغلي اي ا هيئت يلمي رابطه مثبت و معني وجاود دارد -.باين ساخت
رويي و رضايت شغلي و استرس در كاركنان رابطه معني دار وجود ندارد -.باين ساخت
رويي و رضايت شغلي و استرس در اي ا هيئت يلمي رابطه معني دار وجود دارد.
كليدواژه ها :سخت رويي،رضايت شغلي ،استرس،اي ا هيئت يلمي و كاركنان.

مقدمه:
سازمان و سازمان يافتگي جزء جدانشدني زندگي است .ما قب از تولد و در رحم مادر
توسط سازمان هايي مراقبت مي شويم ،در يک سازمان پزشکي چشم به جهان ميگشاييم،
در سازمان ها متعدد آموزش مي بينيم و به موقع در يک سازمان مشغول كار مي شويم
و همزمان با سازمانها متعدد رابطه و سر و كار داريم و نهايتاً در يک سازمان با مراسم
خاص تشييع و تدفين صحنه نمايش جهاني را ترک ميكنيم ،بنابراين افراد بيشتر
يمرشان را در سازمانها يا در رابطه با سازمانها سپر

ميكنند و اين موضوع نشان

دهنده اهميت جايگاه سازمانها در دنيا كنوني است (حسيني زاده و ناصر .)1386 ،
اهميت نيرو انساني در سازمان تا به اندازه ا است كه آنها را مشتريان داخلي
مي نامند و مي توان گفت تا زماني كه مشتريان از فعاليت خود خشنود نباشند ،جلب
رضايت مشتريان بيروني بسيار سخت و شايد غير ممکن باشد .اگر نيرو
سازماني نداشته باشد و از توانمند

كار يرق

خويش در پيشبرد اهداف سازمان استفاده ننمايد،

سازمان به اهداف خود نخواهد رسيد ،بديهي است كليه نر افزارها و سخت افزارها و
تکنولوژ ها پيشرفته ابزار هستند كه شرط استفاده كارآمد آنها داشتن نيرو انساني
آموزش ديده ،يالقمند و متعهد است و موفقيت سازمان وابسته به كار و تالش اين نيروها
است ،بهرهگير بهينه از توانمند كاركنان مؤسسات از اهداف اوليه هر سازمان مي باشد
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كه جهت تحقق آن ايجاد يدالت ،تعهد و رضايت در مورد كاركنان مي تواند نقشي اساسي
داشته باشد (ادريس وارولي.)1383 ،
به يبارت ديگر ،نيرو

انساني مهمترين سرمايه سازمانهاست و هرچه اين سرمايه

كيفيت مطلو تر داشته باشد ،احتمال موفقيت ،بقا و ارتقا سازمان بيشتر خواهد شد.
لذا ،بايد در مورد بهبود كيفي نيرو انساني سعي فراوان كرد چرا كه اين اقدا هم به نفع
سازمان است و هم به نفع افراد .نيرو انساني وفادار ،خشنود ،سازگار با اهداف و ارزشها
سازماني و متماي به حفظ ي ويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر ،فعاليت
كند ،مي تواند يام مهمي در اثربخشي سازمان باشد .وجود چنين نيرويي در سازمان توأ
با باال رفتن سطوح يملکرد و پايين آمدن ميزان غيبت ،تأخير و ترک خدمت كاركنان
است و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده ،زمينه را برا رشد و توسعه سازمان
فراهم مي آورد .بريکس نيرو انساني با احساس رضايت ،يدالت و تعهد سازماني كم و
متماي به ترک سازمان نه تنها خود در جهت ني به اهداف سازماني حركت نمي كند
بلکه در ايجاد فرهنگ ب ي توجهي نسبت به مسائ

و مشکالت سازمان در بين ديگر

همکاران مؤثر مي باشد .به همين دلي در دو دهه اخير به تحقيقات در اين زمينه و در
ابعاد مختلف مرتبط با آن توجه زياد شده است (حسينيان و ديگران.)1386 ،
كارايي در رضايت شغلي 1از يوام مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي
مورد توجه قرار گيرند .مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان
مي دهد كه نيرو انساني ماهر و تعليم يافته در تبدي جوامع سنتي به جوامع صنعتي
تأثير انکارناپذير داشته است (شفيع آباد .)1379 ،
رضايت شغلي يکي از يوام بسيار مهم در موفقيت شغلي است .رضايت شغلي ياملي
است كه بايث افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فرد مي گردد .هر كارفرما به نويي
Job satisfaction
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در صدد افزايش رضايت شغلي در كاركنان مؤسسه خود مي باشد .فيشر و هانا)1939( 1
رضايت شغلي را ياملي رواني قلمداد مي نمايند و آن را نويي سازگار ياطفي با شغ و
شرايط اشتغال مي انگارند (شفيع آباد .)1386 ،
رفتار

كه از فرد سر مي زند گويا

شخصيت آن فرد است و انسان ها از نظر

خصايص با يکديگر تفاوت دارند .هر شخص با توجه به نوع شخصيتي كه دارد امکان
موفقيت در رشته تحصيلي يا شغلي را خواهد داشت كه احتماالً فرد ديگر نمي تواند آن
را كسب كند و بع ي از مشاغ احتياج به صبر و بردبار و برخي ديگر به قدرت روحي و
مقابله نياز دارند .در حقيقت انتخا شغ نويي ارائه شخصيت است و همچنين پذيرفته
شده است كه بع ي افراد اصو ًال برا برخي از مشاغ مناسب نيستند و در تعيين اين امر
يوام ش خصيتي اهميت بسيار

دارند .يک حرفه مخصوص ممکن است از كاركنانش

خصوصيات شخصيتي با خلق و خو خاص را مطالبه كند كه كامالً با آنچه كه حرفه ديگر
مطالبه مي نمايد ،متفاوت باشد (قمر .)1386 ،
سازمان و هماهنگي بين نوع شخصيت و نوع محيط بايث سازگار بيشتر با شغ و
حرفه مي گردد كه به نوبه خود به رضايت شغلي مناسب تر ،پيشرفت شغلي مقبول تر ،ثبات
ياطفي و رواني ،فعاليت و خالقيت بيشتر و رشد خصوصيات فرد منجر مي شود .از سو
ديگر يد سازگار بين محيط و نوع شخصيت موجب نارضايتي ،تغيير شغ  ،يد موفقيت و
بي ثباتي ياطفي و رواني خواهد گرديد (هالند ،2ترجمه حسينيان و ديگران.)1375 ،

تعداد از نظريه پردازان شغلي معتقداند كه هر فرد حرفه ا را بر مي گزيند كه از
طريق آن بتواند شخصيت اش را ابراز نمايد .جان هالند از جمله اين نظريه پردازان است
كه شخصيت را در انتخا شغلي مهم مي داند .هالند نظريه خود را بر مبنا دو اص مهم
استوار نموده است:
Fisher & Hana
Holland
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 -1انتخا شغ و حرفه با نوع شخصيت فرد بستگي دارد
 -2انتخا شغ و حرفه رابطه مستقيمي با طرز تلقي و گرايش فرد دارد.
آنارو 1نيز به اهميت و نقش شخصيت در انتخا شغ تأكيد ورزيده است .و معتقد
است كه هر فرد با توجه به سازمان نيازها و شيوه زندگي ،يک سلسله ترجيح ها شغلي
و حرفه ا را برا خود معين و مشخص مي نمايد و تفاوت بين افراد در انتخا شغ را
به دو نوع توجيه مي كند .افراد كه در انتخا شغ به مرد يالقمندند و افراد كه در
انتخا

شغ به اشياء يالقه دارند (شفيع آباد  .)1386 ،بنابراين اگر انتخا

شغ اين

همه با شخصيت فرد مي تواند در ارتباط باشد ،پس بهترين مرجع و منبع برا راهنمايي
و هدايت شغلي مي تواند مطالعه آن دسته از ويژگي ها
ارتباط را با كارايي و رضايت و ثبات و پيشرفت شغ

شخصيتي باشد كه بيشترين
دارد .يکي از اين ويژگيها

شخصيتي سخت رويي 2است كه با توجه به پويايي شخصيت ،تأثير آن بر رفتار بين دو
جنس زن و مرد در مراح مختلف زندگي تکام مي يابد .كوباسا از اولين محققاني بود
كه بين متغييرها تعدي كننده،به ويژگيها شخصيتي توجه كرد و به اين نکته پي
برد ،اشخاصي كه درجه بااليي از استرس رابدون بيمار جسمي و رواني تجربه مي كنند
ساختار شخصيتي ا

متفاوتي از افراد

دارند كه در شرايط استرس زا بيمار ميشوند

(كوباسا.)1983،
او برا

اولين بار درسال1979برا

سخت رويي تعريفي ارائه كرد .او سخت رويي

راتركيبي از باورها درباره خويشتن وجهان ميداند كه فرد را در برابر فشارها بيروني و
دروني مصون مي سازد.درواقع اين ويژگي،توانايي پردازش مناسب محرکها

دروني و

بيروني است .مفهو سخت رويي رانبايستي صرفا در نيروها خاص برا تحم فراوان
فشارها رواني خالصه كرد ،بلکه وجود اين سازه فرد را در وضعيت سخت پيش ميبرد و
Anna Roe
Hard-ness
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او را يار مي كند كه وقايع تهديدآميز را باموفقيت بيشتر پشت سر بگذارد.سخت رويي
توانايي درک درست موقعيت پيرامون و توانايي تصميم گير

مطلو

درباره خويشتن

است .افراد سخت رو احتمال بيشتر دارد كه موقعيت استرس آميز را به جا اين كه
تهديدآميز تلقي كنند به ينوان موقعيتي برا

مبارزه ارزيابي كنند .آنها احساس تعهد

بيشتر به كارشان و خودشان دارند و حس مي كنند كه كنترل زياد بر رو زندگي
شان دارند و استرس ها را به ي نوان فرصت ها بالقوه برا تغيير ارزيابي مي كنند (احد
و ديگران.)1387،
سخت رويي تركيبي از سه مؤلفه كنترل ،1مبارزه طلبي 2و تعهد 3است .كسي از تعهد
باال دارد به اهميت ،ارزش و معنا

اين كه چه كسي هست و چه فعاليتهايي انجا

ميدهد ،واقف است و بر همين مبنا قادر است درباره آنچه كه انجا ميدهد معنايي بيابد
وكنجکاو

خود را برانگيزدودرگير

ها

زندگي را يمدتا تجربه هايي مثبت ومفيد

قلمداد كند.اين افراد بابسيار از جنبه ها زندگي خودهم چون شغ و ،خانواده،روابط
بين فرد كامال در آميخته ميشوند.
به ايتقاد افراد كه درمؤلفه كنترل قو هستند رويدادها زندگي را ميتوان پيش
بيني وكنترل كرد و براين باور است كه آنها قادرند با تالش هرآنچه را كه در اطراف آنها
رخ ميدهدتحت تاثيرقرار دهند.
چاش ومبارزه جويي نيز براين امر است كه تغيير و بي ثباتي و با امنيتي ،جنبه
طبيعي زندگي است.اشخاصي كه مبارزه جويي بااليي دارند موقعيتها مثبت و منفي را
كه به سازگار مجدد نياز دارند فرصتي برا يادگير و رشد بيشتر مي دانند تا تهديد
برا امنيت وآسايش خويش.
1

Control
Challenge
3
Commitment
2
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پژوهشها

بسيار

در راستا

خصايص شخصيتي انجا شده است .سخت رويي

هميشه در ارتباط مستقيم با استرس بوده و كنترل استرس نيز تنها به ويژگي ها
شخصيتي بر نمي گردد بلکه نيازمند تغيير رفتار ،نگرش و ارزيابي شناختي از موقعيتها و
شرايط موجود است( .بر اين اساس سئوالي را بر مبنا اينکه آيا خصيصه سخت رويي
برا

كنترل استرس 1و رضايت شغلي رابطه ا

وجود دارد يا خير؟) افراد سخت رو

احتمال بيشتر دارد كه موقعيت استرس آميز را به جا اين كه تهديدآميز تلقي كنند به
ينوان موقعيتي برا

مبارزه ارزيابي كنند .آنها احساس تعهد بيشتر

به كارشان و

خودشان دارند و حس مي كنند كه كنترل زياد بر رو زندگي شان دارند و استرسها را
به ينوان فرصت ها بالقوه برا تغيير ارزيابي مي كنند (فخر .)1386 ،
استرس بخش تفکيک ناپذير از زندگي بشر است به گونه ا كه برخي صاحب نظران هر
نوع تقاضا سازگار از فرد را استرس زا مي دانند(پلتاوسکي.)2003،
استرس ناشي ازشغ ،به لحاظ تاثير برقشارمولدجامعه ازاهميات وياژه ا برخاوردار شاده
وتوجه خاصي رابه خود اختصاص داده است(ژان،ترجمه دادستان.)1377،
پژوهشها متعدد طي سال ها گذشته نشان داده اند،كه رويدادها استرس زا مي تواناد
به ايجاد بيمار ها جسمي،رواني و همچنين كاهش بازده كار منجار شاود.تدريس در
دانشگاه از جمله موارد استرس زا مي باشد.چرا كه مواجه شادن باا دانشاجويان متعادد باا
زمينه ها فرهنگي متعدد،ساايات زيااد تدريس،مساؤوليت حرفاه ا و...ازجملاه يواما
استرس در اي ا هيئت يلمي مي باشد.
استادان دانشگاه به دلي رابطه باقشرجوان كه خاود وارد مرحلاه تاازه ا از ساازگار باا
الگوها جديد زندگي وانتظارات اجتمايي وتنش ها ياطفي مي شوند-استرس م اايفي
را تحم مي كنند(كرباسي.)1387،
Stress

1
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نتايج پژوهش سميع زاده ( )1379تحت ينوان بررسي رابطه نوع شخصيت و
ويژگيها فرد دبيران شهر كرمان نشان مي دهد كه بين نوع شخصيت دبيران و رضايت
شغلي آنان و بين يام جنسيت و رضايت شغلي در دبيران رابطه وجود دارد.
 نتايج پژوهش احاد وديگاران()1386تحات يناوان بررساي ميازان ساخت روياي دردسااتياران تخصصااي پزشااکي نشااان مااي دهااد كه:دسااتياران رشااته هااا جراحااي مغااز
وايصا ،روانپزشکي و طب اورژانس باالترين نمره را در سخت رويي بدست آوردند.جنسيت
بامؤلفه كنترل سخت رويي رابطه معني دار داشت.
 نتايج پژوهش كرباسي ()1387تحت ينوان شيوع مناابع و ياليام اساترس در اساتاداندانشگاله آزاد اسالمي واحد همدان نشان داد كه 17/90از استادان دارا استرس زيااد ياا
خيلي زياد29/1،متوسط و 53درصد فاقداسترس يا دارا استرس كم بودند.
نتايج پژوهش هارد 1و همکاران ( )2003نشان ميدهد كه بين سخت رويي باال،
حمايت سرپرست و همبستگي گروهي با سطوح پايين استرس شغلي اين و نيز به نوبه
خود با سطوح باال رضايت شغلي ارتباط وجود دارد.
 نتايج پژوهش جادكنيز ( )2002نشان ماي دهاد كاه باين ساخت روياي شخصايتي،استرس ،فرسودگي شغلي و رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
 نتايج پژوهش هاريسون( )2002نشان داد كه سخت رويي باال با كاهش پريشااني هاارواني و نيز ارزيابي مثبت تر ا زمحيط كار همراه است.
 نتايج پژوهش جاد كينز( )2006نشان داد افراد كه از سخت رويي باااليي برخوردارناددر مح كار خود كمتر وقت تلف شده دارند.

Hard

1
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 نتايج پژوهش گلبي وهمکاران()2004نشان داد كه هرچه افراد دارا اجارا مهاارتيبهتر هستند و از نظر يملکرد ماهرترند دارا ميزان ساخت كوشاي بااالتر باويژه در
قسمت كنترل و تعهد مي باشند(احد .)1387،
 نتايج پژوهش وينفلد ( )2000نشان داد كه شيوع استرس در بين اي ا هيئاتيلمي دانشگاهها در سراسر جهان ،به صورت هشدار دهناده ا گساترده و روباه
افزايش است.
به اين ترتيب در اين پژوهش سعي بر آن است كه رابطه بين سخت رويي با رضايت
شغلي و استرس در بين كاركنان و اي ا هيئت يلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
مورد مطالعه قرار گيرد ودر اين راستا فرضيه ها پژوهش يبارتند از :بين سخت رويي
اي ا هيئت يلمي وكاركنان تفاوت وجود دارد .بين رضايت شغلي اي ا هيئت يلمي و
كاركنان تفاوت وجود دارد .بين استرس اي ا هيئت يلمي وكاركنان تفاوت وجود دارد.
بين سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان رابطه وجود دارد .بين سخت رويي و رضايت
شغلي اي ا هيئت يلمي رابطه وجود دارد .بين سخت رويي و رضايت شغلي و استرس
كاركنان رابطه وجود دارد .بين سخت رويي و رضايت شغلي و استرس اي ا هيئت يلمي
رابطه وجود دارد.
جامعه آمار

يبارت است از كليه اي ا

هيئت يلمي و كاركنان شاغ به كاردر

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مهاباد ميباشند كه جهت تعيين تعداد نمونه 200نفر
(100نفركاركنان و100نفري وهيئت يلمي) به روش نمونه گير تصادفي ساده به ينوان
نمونه انتخا شدند.
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 مقياس سخت رويي ديدگاه ها شخصيبرا اندازه گير سخت رويي از مقياس ديدگاه ها شخصي استفاده گرديد.اين مقياس
توسط كوباسا ساخته شده است.اين مقياس يک پرسشنامه  50آيتماي اسات كاه شاام
خرده آزمون چاالش( ساؤال،)17تعهاد(16ساؤال) و كنتارل(17ساؤال) ماي باشاد كاه
لبراساس مقياس ليکرت شک گرفته است.مطالعات انجا شده نشان مي دهد كاه مؤلفاه
ها سخت رويي يعني كنترل،تعهد و چالش به ترتياب هرياک از ضارايب پاياايي ./.70
 ./.52،و . /.52برخوردارند و اين ضريب برا ك صافت ساخت روياي( ) ./.75محاسابه
شده است.
 آزمون رضايت شغلي ديويس،الفکوسيت و ويس:اين آزمون توسط ديويس،الفکوسيت و ويس ()1977تهياه گردياده اسات و شاام 20
سؤال مي باشد كه مقياس بند پاسخ ها براساس معيار پنج درجه ا انجا گرفته اسات
كه همتي درسال( )./. 86( ،)1380به دست آورده اند(قمر .)1386،
-

پرسشنامه استرس

محتو ماده ها اين مقياس با سانجش خصاايص ماورد نظار ارتبااط و همااهنگي
كاملي دارد.بنابراين مي توان به روايي محتوايي آن استناد كرد.ازسو ديگار ايان مقيااس
براساس نظريه ها مناسب روانشناسي توساط ساازنده اصالي آن ماركهاا تادوين شاده
اند.پژوهش ها الز را درباره رواياي و ايتباار آن باه يما آورده اسات.ازاين رو دربااره
روايي و ايتبار اين مقياس مي توان به نظريه هايي كاه ايان مقيااس بار آنهاا اساتوارند و
پژوهش ها سازنده

آن استناد كرد(خراز .)1386،

بررسي رابطه بين سخت رويي با رضايت شغلي واسترس...
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ضريب ايتبار محاسبه شده برا اين مقياس با روش آلفاا كرانبااخ ( ) ./.83گازارش
شده اشت كه بيانگر ايتبار باال اين مقياس در سنجش احساس فشار رواني ميباشد.
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يافته ها:
نتايج در دوقسمت شام يافته ها توصيفي ويافته ها مرباوط باه فرضايه هاا
تنظيم شده است.
جدول شماره شاخص آمار ( :1رضايت شغلي)

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

هيئت يلمي

50

59/8

5/51

كاركنان

70

49/48

5/9

نتايج:ميانگين رضايت شغلي اي اا هيئات يلماي برابار باا( )59/8و كاركناان برابار
با( )49/48مي باشد.لذا به صورت معنادار اي ا هيئت يلمي از رضايت شغلي بااالتر
نسبت به كاركنان برخوردارند.
تجزيه وتحلي استنباطي داده ها به تفکيک هرفرضيه
دراين قسمت به آزمون فرضيه ها پژوهشي پرداخته مي شود.
فرضيه  :1بين سخت رويي اي ا هيئت يلمي وكاركنان تفاوت وجود دارد.
جدول شماره شاخص آمار 2
ِd.f

T

P

F

برابر واريانس

118

5

0/000

نابرابر واريانس

113/41

119/5

0/000

با ينايت به ارقا مندرج در ترازها

جدول نتايج زير حاص گرديد:

P
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چون آزمون  tمحاسبه شده از آزمونtبحراني جدول نشان مي دهاد كاه باين ساخت
رويي اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معني دار وجود دارد.
مقايسه ميانگين نمرات آزمودنيها حاكي از آنست كه ميازان ساخت روياي در اي اا
هيئت يلمي بيشتر از كاركنان مي باشد.
فرضيه  :2بين رضايت شغلي اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت وجود دارد.
جدول شماره شاخص آمار 3

T

ِd.f

P

P

F

برابر واريانس

118

7/23

0/000

نابرابر واريانس

115/84

7/8

0/000

با ينايت به ارقا مندرج در ترازها

جدول نتايج زير حاص گرديد:

چون آزمون  tمحاسبه شده از آزمونtبحراني جدول نشان مي دهد كه بين رضايت شغلي
اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معني دار وجود دارد.
مقايسه ميانگين نمرات آزمودنيها حاكي از آنست كه ميزان رضايت شغلي در اي ا هيئت
يلمي بيشتر از كاركنان مي باشد.
فرضيه  :3بين استرس اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت وجود دارد.
جدول شماره شاخص آمار 4

ِd.f

T

P

F

P

برابر واريانس

118

/523

0/6

نابرابر واريانس

109/8

/529

0/59

با ينايت به ارقا مندرج در ترازها

جدول نتايج زير حاص گرديد:
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چون آزمون  tمحاسبه شده از آزمونtبحراني جدول نشاان ماي دهاد كاه باين اساترس
اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معني دار وجود ندارد.
مقايسه ميانگين نمرات آزمودنيها حاكي از آنسات كاه ميازان اساترس در اي اا هيئات
يلمي وكاركنان برابرمي باشد.
فرضيه  :4بين سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان رابطه وجود دارد.
جدول شماره شاخص آمار 5
T

P

ثابت

37/01

8 /124

0/001

سخت رويي

./196

2/8

0/007

مدل

ِB

با ينايت به ارقا مندرج در ترازها

جدول نتايج زير حاص گرديد:

چون tمحاسبه شده از tجدول بزرگتر است لذا معادله رگرسيون را مي تاوان باه ايان شاک
تشکي داد.

(رضايت شغلي)  = 37 + /196سخت رويي

Y=a+b1x1

لذا مي توان چنين نتيجه گرفت كه بين سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت
و معني دار وجود دارد .به يبارت ديگر با باال رفتن سخت رويي،ميزان رضايت شغلي هام
به همان ميزان باال خواهد رفت.
فرضيه  :5بين سخت رويي و رضايت شغلي اي ا هيئت يلمي رابطه وجود دارد.

بررسي رابطه بين سخت رويي با رضايت شغلي واسترس...
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جدول شماره شاخص آمار 6
T

P

ثابت

49/94

10/82

0/001

سخت رويي

/129

2/16

0/035

ِB

مدل

با ينايت به ارقا مندرج در ترازها

جدول نتايج زير حاص گرديد:

چون tمحاسبه شده از tجدول بزرگتر است لذا معادله رگرسيون را مي توان به اين شک
تشکي داد.
(رضايت شغلي) = 49/94+ ./129سخت رويي

Y=a+b1x1

لذا مي توان از رو سخت رويي مقدار رضايت شغلي را پيش بيناي كارد .پاس ماي تاوان
دريافت كه بين سخت رويي و رضايت شغلي اي ا هيئات يلماي رابطاه مثبات و معناي
وجود دارد .به يبارت ديگر با باال رفتن سخت رويي،ميازان رضاايت شاغلي هام باه هماان
ميزان باال خواهد رفت.
فرضيه  :6بين سخت رويي و رضايت شغلي و استرس كاركنان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :7نتايج ANOVA
R2

P

F

0/006

0/8

0/27

ميانگين

df

مجذورات

مجموع
مجذورات

رگرسيون

17/3

2

34/6

79/69

67

5339/7

باقيمانده

69

5374/3

جمع
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اطاليات مندرج در جدول نشان مي دهد كاه ( F = )0/27محاسابه شاده از  Fجادول
كوچکتر است لذا نمي توان معادله رگرسيون تشکي داد .به يبارتي بين ساخت روياي و
رضايت شغلي و استرس در كاركنان رابطه معني دار وجود ندارد.
فرضيه  :7بين سخت رويي و رضايت شغلي و استرس اي ا هيئت يلمي رابطه وجود دارد.

جدول شماره  :8نتايج ANOVA
P

T

B

مدل

0/001

7/49

89/63

ثابت

0/002

-3/466

-0/284

سخت رويي

./603

-0/52

-0/106

رضايت

اطاليات مندرج در جدول نشان مي دهد كه  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر اسات اماا
درمتغيير رضايت شغلي كوچکتر است  ،لذا بين سخت رويي و استرس رابطاه معناي دار
وجود دارد  ،اما بين رضايت شغلي و استرس رابطه معني دار وجاود نادارد ..لاذا معادلاه
رگرسيون به اين شک نوشته مي شود.
(سخت رويي)  = 89/63 – . /284استرس

Y=a+b1x1+b2x2

بحث ونتيجه گيري:
باتوجه به نتيجه پژوهش حاضار درفرضايه اول باين ساخت روياي اي اا هيئات يلماي
وكاركنان تفاوت معني دار وجود دارد .درتبيين نتيجه فوق مي توان چنين بيان نمودكاه
افراد كه دارا سخت رويي باال با كاهش پريشاني ها رواني و نياز ارزياابي مثبات تار ا
زمحيط كار همراه است و همچنين در مح كار خود كمتر وقت تلف شاده دارناد .فرضايه
دو بيان مي كند كه بين رضايت شغلي اي ا هيئت يلمي و كاركناان وجاود دارد .فاوق
مي توان چنين بيان نمودكه افراد با رضايت شغلي باال در مقايساه باا افاراد دارا رضاايت
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شغلي پايين تالش كار باال،غيبت كمتر ،حادثه كمتر نشان مي دهند .فرضيه سو باين
استرس اي ا هيئت يلمي و كاركنان تفاوت معناي دار وجاود ندارد.بادين معناي كاه
هردو گروه به يک ميزان استرس را تجربه مي نمايند .درتبيين نتيجه فوق مي توان چناين
بيان نمودكه يوام اصلي استرس در هردو گاروه ،مناابع محادود و كمباود وقات باوده و
يواملي چون پيشرفت كند در حرفه ،ارتباط كم باهمکاران و درآمد ناكافي در مرتبه بعاد
قرار داشتند .فرضيه چهار نتايج نشان داد كه بين سخت رويي و رضايت شاغلي كاركناان
رابطه مثبت و معني دار وجود دارد .به يبارت ديگار باا بااال رفاتن ساخت رويي،ميازان
رضايت شغلي هم به همان ميزان باال خواهد رفت .درتبيين نتيجه فاوق ماي تاوان چناين
بيان نمودافراد كه دارا سخت رويي بااليي مي باشند به هماان ميازان رضاايت شاغلي
بااليي نيز خواهند داشت .فرضيه پنجم نتايج نشاان داد كاه باين ساخت روياي و رضاايت
شغلي اي ا هيئت يلمي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد .به يباارت ديگار ساخت
رويي باال،ميزان رضايت شغلي هم به همان ميزان باال خواهد رفت.
فرضيه ششم نتايج نشان داد كه بين سخت رويي و رضاايت شاغلي و اساترس كاركناان
رابطه معني دار وجود ندارد .فرضيه هفتم نتايج نشاان داد كاه باين ساخت روياي و
رضايت شغلي و استرس اي ا هيئت يلمي رابطه معناي دار وجاود دارد .درتبياين
نتيجه فوق مي توان چنين بيان نمودافراد كه دارا سخت رويي بااليي ماي باشاند باه
همان ميزان رضايت شغلي بااليي خواهند داشت و همچنين اساترس كمتار را تجرباه
خواهند نمود.

18
31

پژوهشنامه تربيتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره

كتابنامه:
 احد  ،مرواريد و ديگران(.)1387بررسي ميزان سخت رويي در دستياران تخصصيپزشکي.مطالعات روانشناختي.دانشگاه الزهراء.
 ادريس ،محمدرضا و ديگران ( ،)1383تغييرها مؤثر بر كارايي كاركنان غير هيئتيلمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مقايسه اثر پرداختها و يدالت در پرداختها بر كارايي
كاركنان ،مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان ،ويژه نامه جغرافيا ،شماره  ،2اصفهان.
 حسين زاده ،يلي و ديگران ( ،)1386يدالت سازماني ،ماهنامه آموزشي تدبير ،ش ،190تهران.
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