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رابطه بین منبع کنترل و تنیدگى شغلى با رضايت شغلى در معلمان و کارکنان مدارس 
استثنايى 

كاظم برزگر بفرويی / استاديار گروه علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه يزد
يونس اربابی / دانشجوی كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی،  دانشگاه يزد

چکيده
رضايت شغلی آن حدی از احساسات و نگرش کلی و مثبت فرد، نسبت به شغل و شرايط اشتغال است که در اشتغال موفق نقش 
مهمی دارد. اين پژوهش با هدف بررسی رابطه میان تنیدگی شغلی و منبع کنترل درونی - بیرونی با رضايت شغلی معلمان و کارکنان 

مدارس استثنايی انجام شد.
استثنايی  مدارس  کارکنان  و  معلمان  تمامی  پژوهش  اين  مطالعه  مورد  جامعه  بود.  همبستگی  توصیفی-  نوع  از  پژوهش  روش 
شهرستان ايران شهر بود.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری کل جامعه بود که  و پرسشنامه های رضايت شغلی لی، استرس شغلی 
ديويس، رابینز و مک کی و منبع کنترل راتر را تکمیل کردند. داده های پژوهش به کمک آمار توصیفی، ضريب همبستگی پیرسون 
و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. يافته های پژوهش نشان داد استرس شغلی و رضايت شغلی رابطه معکوس و معنی دار 
)p <0/01(،  رضايت شغلی با منبع کنترل بیرونی رابطه منفی و معنی دار )p <0/05( و استرس شغلی با منبع کنترل بیرونی رابطه ی مثبت 
و معنی دار )p <0/05( داشت. همچنین، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد منبع کنترل و استرس شغلی 25/3 درصد واريانس رضايت 

شغلی را پیش بینی می کنند. 
واژه های كليدی: معلمان و کارکنان، مدارس استثنايی، رضايت شغلی، استرس شغلی، منبع کنترل.

هر سازمانی برای رسیدن به هدف های خود احتیاج 
در  منبع  مهم ترين  ترديد  بی  و  دارد  مختلفی  منابع  به 
است  سازمان  آن  در  انسانی شاغل  نیروی  سازمانی  هر 
)دهقانی، دهقانی و مظاهری تهرانی، 1392(. زمانی که 
کارکنان به سازمان می پیوندند مجموعه ای از خواسته ها، 
نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته که با هم انتظارهای 
شغلی را ايجاد می کنند با خود به همراه دارند. واکنش ها 
و پاسخ هايی که سازمان در مقابل خواسته های کارکنان 
فراهم می آورد احساس مثبت يا منفی افراد نسبت به شغل 
خود )رضايت يا نارضايتی شغلی( را شکل می دهد. در 
واقع رضايت شغلی1 نشان دهنده ی رابطه توقعات انسان 
)يزدی  می آورد  فراهم  کار  که  است  پاداش هايی  با 
عنوان  به  معلمان  شغلی  رضايت   .)1389 جعفری،  و 
مجريان  توجه  آموزش،  در  مؤثر  و  مهم  شاخص  يک 
کرده  جلب  را  تربیت  و  تعلیم  حوزه  پژوهش گران  و 
برای  مهم  منبع  يک  معلمان  در  شغلی  رضايت  است. 
رضايت شخصی است و در حفظ و نگهداری معلمان 

1. Job satisfaction

در کارشان مؤثر است و فداکاری، عالقه مندی و تعهد 
در مسئولیت شان را ممکن می سازد )مروری، 1389(. 
رضايت شغلی آن حدی از احساسات و نگرش کلی و 
مثبت فرد، نسبت به شغل و شرايط اشتغال است که در 
اشتغال موفق نقش دارد )بخشايش و آذرنییاد، 1391(. 
افرادی که از رضايت شغلی بااليی برخوردارند، تمايل 
کارشان  محیط  در  را  خود  تالش  بیشترين  که  دارند 
کارشان  محل  به  نسبت  بسیاری  تعهد  و  دهند  انجام 
را  شغل  بازدهی  می تواند  وضعیت  اين  می دهند.  نشان 
افزايش دهد و روند مطلوبی را در مديريت منابع انسانی 
نظر  از   .)1384 همکاران،  و  )بلورساز  آورد  وجود  به 
شلی2 و همکاران )2003( رضايت شغلی، نتیجه ادراك 
کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آن ها 
توسط شغل آن هاست. آن ها دو جنبه مهم برای رضايت 
شغلی در نظر گرفته اند: نخست اين که رضايت شغلی، 
نوعی پاسخ احساسی به شرايط کار است؛ دوم اين که 
رضايت شغلی را می توان از طريق چگونگی دستیابی به 
هدف ها يا برآورده شدن انتظارها تعیین کرد. زمانی که 
2. Shelly 
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می گويیم فردی رضايت شغلی بااليی دارد، در حقیقت 
خود  شغل  زيادی  میزان  به  او  که  است  اين  ما  منظور 
را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و 
نیازهای خود را ارضاء کند  از طريق آن توانسته است 

)يزدی و جعفری، 1389(.

از  استرس  انسان،  روانی  ويژگی های  میان  در 
و  )عابدی  است  افراد  بر  مؤثر  عامل های  مهم ترين 
استرس  از  منظور  کلی،  طور  به   .)1388 همکاران، 
بر يک نظام، موجب  نیرويی است که در موقع اعمال 
استرس  می گردد.  آن  در  قابل توجه  تغییرات  برخی 
که  است  روان شناختی  يا  جسمی  فرسودگی  نوعی 
می آيد.  وجود  به  خیالی  يا  و  واقعی  مشکالت  اثر  بر 
استرس شغلی1را می توان روی هم جمع شدن عامل های 
استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست 
که بیشتر افراد در فشار زا بودن آن اتفاق نظر دارند. به 
بیان ديگر استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد 
معین بر سر شغل معینی دستخوش آن می شود )آزاد مرز 
آبادی و طرخورانی، 1386(. الزاروس2 استرس شغلی 
ويژگی های  و  کار  محیط  شرايط  بین  متقابل  کنش  را 
فردی شاغل می داند، به گونه ای که خواسته های محیط 
کار )و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن( بیش از آن است 
که فرد بتواند از عهده آنها برآيد )مهرابی زاده هنرمند و 
همکاران، 1392(. عوامل گسترده ای می توانند رضايت 
يا نارضايتی از شغل را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله 
عوامل محیطی مؤثر بر رضايت شغلی، استرس يا همان 
فشار روانی شغلی در محیط کار است. فرنچ3 و کاپالن4 
)1973( در پوهشی نشان دادند که استرس کاری اعم 
از کمی و کیفی نشانه بیماری روانی و جسمی مختلف 
نشانه  نه  از کمی و کیفی  اعم  استرس کاری  است که 
که  دارد  همراه  به  را  و جسمی  روانی  بیماری  مختلف 
1. Job Stress 
2. Lazarus 
3. French 
4. Caplan 

عبارت اند از نارضايتی از کار، خستگی از کار، کمبود 
اعتمادبه نفس، تهديد و نگرانی، پريشانی، باال بودن میزان 
تنفسی و  ناراحتی های  افزايش ضربان قلب،  کلسترول، 
سرانجام افراط در سیگار کشیدن )سلیمان نژاد، 1383(. 
فرسودگی شغلی  به  می تواند  روانی  فشار  به طور کلی 
منجر شود. فرسودگی شغلی پديده ای است که در آن 
جسمی   و  روانی  قوای  رفتگی  تحلیل  و  ضعف  به  فرد 
بی تفاوت  خود  کار  محیط  افراد  به  نسبت  شده،  دچار 
آسیب  شدت  به  او  نفس  عزت  و  کارايی  و  می شود 

می بیند )يزدی و جعفری، 1389(. 
پژوهش های بسیاری مورد افراد شاغل در محیط های 
استرس و رضايت  يافتن رابطه ي  برای  متفاوت،  کاری 
شغلی صورت گرفته است. کريمی و همکاران )1391( 
شهر  متوسطه  دوره  دبیران  روی  بر  خود  پژوهش  در 
شغلی  رضايت  با  شغلی  استرس  که  دادند  نشان  مشهد 
کننده  پیش بینی  شغلی  استرس  و  دارد  منفی  ارتباط 
مناسبی برای رضايت شغلی است. در پژوهش ديگری 
مديران  روی  بر   )1390( همکاران  و  غفوريان  که 
و  منفی  رابطه  نیز  دادند  انجام  اسالمشهر  شهر  مدارس 
معنی داری بین استرس شغلی و رضايت شغلی بدست 
آوردند. پژوهش گران متعددی از جمله بهجتی اردکانی 
و همکاران )2013(، منصور5 و جیناح6 ) 2011(، بمانا7 
و همکاران )2013(، موهد بوکتی8 و ابوطالب9 )200( و 
اقدسی و همکاران، )2011( رابطه ی منفی و معنی داری 

بین استرس شغلی و رضايت شغلی گزارش کرده اند. 
طور  به  که  است  متغیرهايی  از  يکی  کنترل10  منبع 
گسترده رابطه آن با استرس های محیط کاری و رضايت 
مربوط  است و شواهد  قرار گرفته  بررسی  مورد  شغلی 
است.  روشن  شغلی  رضايت  و  استرس  با  آن  رابطه  به 
چن چن11 و سیلورمن12 )2008؛ به نقل قهرمانی، آراسته 
نظر و معمار، 1390( در تحقیق خود با عنوان تأثیر منبع 
و  شغلی  عملکرد  شغلی،  استرس  متغیرهای  بر  کنترل 
رضايت شغلی در تايوان به اين نتیجه رسیدند که افراد 
دارای منبع کنترل درونی عملکرد بهتر و رضايت شغلی 
بیشتری داشته و استرس کمتری را تجربه می کنند. منبع 
5. Mansoor 
6. Jinnah 
7. Bemana 
8. Mohd Boki 
9. Abutalib 
10. Locus of control 
11. Chen chen 
12. Sliverman 

برای  مهم  منبع  یک  معلمان  در  شغلی  رضایت 
رضایت شخصی است و در حفظ و نگهداری معلمان 
و  عالقه مندی  فداکاری،  و  است  مؤثر  کارشان  در 

تعهد در مسئولیت شان را ممکن می سازد
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کنترل، ويژگی  شخصیتی است که نخستین بار توسط 
اجتماعی  يادگیری  نظريه  راستای  در   )1996( راتر1 
مطرح شد. راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فرد 
از نتايج يک رويداد تعريف می کند که يا در درون و 
يا در فراسوی )بیرون( کنترل و فهم شخصی وی وجود 
بسیار  شاغل  فرد  کنترل  منبع   .)1386 )مسعودنیا،  دارد 
می گذارد.  اثر  شغلی اش  عملکردهای  بر  و  است  مهم 
حقوق  درونی  کنترل  جايگاه  دارای  افراد  مثال،  برای 
دارند  بیشتری  شغلی  رضايت  و  باالتر  سمت  بیشتر، 
 .)1391 طباطبايی،  کالنتری،  رضايی،  تکلو،  )محسنی 
بلورساز و همکاران )1384( در پژوهشی بر روی دبیران 
زن دبیرستان های دخترانه شهر تهران نشان دادند دبیرانی 
که منبع کنترل درونی دارند از رضايت شغلی باالتری 
 ،)2013( چابرا2  پژوهش های  همچنین  برخوردارند. 
کريم3و همکاران) 2006(، تیموتی4 و جويس5 )2001( 
همکاران،  و  بناب  آخوندی  همکاران)1994(،  و  ريد6 
روی  بر   )1391( همکاران  و  تکلو  محسنی  و   )1390(
افراد در مشاغل مختلف نشان دادند که بین منبع کنترل 
معنی داری  و  مثبت  رابطه ی  شغلی  رضايت  و  درونی 

وجود دارد.
کنترل  منبع  و  شغلی  استرس  بین  رابطه   زمینه  در 
بر  که  پژوهشی  در   )1390( خضری  و  برزگربفرويی 
انجام شد، نشان  استثنايی شهر يزد  روی معلمان مراکز 
دادند که بین منبع کنترل بیرونی و استرس شغلی معلمان 
رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. اما خوی نژاد 
مقايسه ی  پژوهشی که جهت  در   )1387( همکاران  و 
استرس شغلی در مديران مدارس با منبع کنترل درونی- 
بیرونی انجام شد به اين نتیجه دست يافتند که بین میزان 
درونی-  کنترل  کنترل  منبع  با  مديران  شغلی  استرس 
پژوهشی  در  ندارد.  وجود  داری  معنی  تفاوت  بیرونی 
نفر   300 روی  بر   )1387( همکارانش  و  کورانیان  که 
علوم  دانشگاه  های  بیمارستان  در  شاغل  پرستاران  از 
معنی داری  و  مثبت  ارتباط  دادند  انجام  مشهد  پزشکی 
بین منبع کنترل بیرونی با فرسودگی شغلی بدست آمد. 
در پژوهش ديگری که بر روی آموزشیاران زن نهضت 
سوادآموزی شهر تهران انجام شد مشخص شد که منبع 
1. Rotter 
2. Chhabra 
3.Carrim 
4. Timbothy 
5. Joyce 
6. Reed

کنترل بر هیچ يک از مؤلفه های فرسودگی شغلی تأثیر 
ندارد )قهرمانی، آراسته نظر و معمار، 1390(. 

شغلی  استرس  و  رضايت  بر  موثر  عوامل  شناخت 
معلمان  و  کلی  طور  به  مدارس  کارکنان  و  معلمان 
دلیل  به  اخص،  طور  به  استثنايی  مدارس  کارکنان  و 
شرايط ويژه و استثنايی اين مدارس که آن را از ديگر 
فضاهای آموزشی عادی متمايز کرده است و معلمان و 
کارکنان اين مدارس تحت فشارهای ناشی از وضعیت 
دانش آموزان استثنايی دارای مشکالت خاص هستند، از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ و از آنجايی که 
رضايت شغلی از ارکان ضروری و ارزشمند رضايت از 
زندگی به شمار می رود و با توجه به تحقیقات گذشته 
که نشان می دهند اين رضايتمندی در ايجاد يا کاهش 
استرس می تواند مؤثر باشد و منبع کنترل درونی می تواند 
در  پژوهش  اين  اهمیت  باشد،  موثر  شغلی  در رضايت 
نشان  را  استثنايی  مدارس  کارکنان  و  معلمان  جامعه ی 
می دهد تا بلکه نتايج آن بتواند به برنامه ريزان و مديران 
اين حوزه، برای باال بردن کیفیت رضايت شغلی در اين 
پژوهش  اين  انجام  از  هدف  لذا،  رساند.  ياری  جامعه 
رضايت  با  شغلی  استرس  و  کنترل  منبع  ارتباط  تعیین 
شغلی معلمان و کارکنان استثنايی است که با آزمودن 

سؤال زير پیگیری می شود:
• آيا استرس شغلی و منبع کنترل، رضايت شغلی را 	

پیش بینی  استثنايی  مدارس  کارکنان  و  معلمان  در 
می کنند؟

روش پژوهش
 اين پژوهش به دلیل بررسی رابطه بین رضايت شغلی 
و استرس شغلی و همچنین رابطه ی آن ها با منبع کنترل 
جامعه  است.  همبستگی  آن  روش  و  توصیفی  نوع  از 
مورد مطالعه در اين پژوهش تمامی معلمان و کارکنان 
مدارس استثنايی )مدارس گروه کم توان ذهنی، گروه 
ايرانشهر در سال  نابینايان( شهرستان  ناشنوايان و گروه 
تحصیلی 93-92 بودند؛ که به صورت سرشماری مورد 
بررسی قرار گرفتند. مجموع افراد مورد بررسی در اين 
پژوهش 112 نفر بودند که به دلیل پاسخ ندادن اختیاری 
نفر   84 ها،  پرسشنامه  به  معلمان  و  کارکنان  از  نفر   28
پرسشنامه های  که  کردند؛  شرکت  پژوهش  اين  در 
منبع کنترل  و  استرس شغلی  به رضايت شغلی،  مربوط 
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را تکمیل کردند. پس از آماده شدن داده های مربوط به 
آزمون های رضايت شغلی، استرس شغلی و منبع کنترل، 
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و تهیه پاسخ برای 
سؤاالت، از دو نوع شاخص آمار توصیفی و استنباطی 
شاخص های  از  داده ها  توصیف  برای  شد.  استفاده 
انحراف معیار  نظیر میانگین، واريانس و  آمار توصیفی 
پیرسون  همبستگی  ضريب  از  استفاده  با  شد.  استفاده 
شدند  تحلیل  و  تجزيه  نظر  مورد  متغیرهای  میان  رابطه 
و در بخش ديگر تحلیل ها، برای نشان دادن چگونگی 
ارتباط استرس شغلی و منبع کنترل با رضايت شغلی از 
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. 
نرم افزار  از  استفاده  با  تحلیل ها  و  تجزيه  همه ی  ضمناً 

spss  ورژن 20 انجام شد. 

ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از 3 نوع ابزار اندازه گیری استفاده 

شده است:
1-  پرسشنامه رضايت شغلی لی1

اين پرسشنامه زير مقیاسی از پرسشنامه شناخت شغلی 
لی )2000( است که دارای 38 سؤال می باشد. رضايت 
با )18 سؤال( دو  شغلی )20 سؤال( و عدالت سازمانی 
زير مقیاس آن هستند )ذاکر فرد و همکاران،1390(. در 
با طیف  از زير مقیاس رضايت شغلی آن  اين پژوهش 
لیکرت 5 درجه ای استفاده شده است. در اين پرسشنامه، 
نشان دهنده  شود،  باالتر   60 از  فرد  نمره  اندازه  هر 
رضايت شغلی باالتری است. آلفای کرونباخ برای زير 
مقیاس رضايت شغلی 0/90 و ضريب پايايی بازآزمايی 
و  فرد  )ذاکر  است  آمده  بدست   0/78 آزمون  اين 
کرونباخ  آلفای  حاضر  پژوهش  در  همکاران،1390(. 

0/85 بدست آمد.
2- پرسشنامه استرس شغلی ديويس2، رابينز3، مک كی4.

پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن توسط »ديويس، 
رابینز و مک کی« در سال 1991 تهیه شده است. اين 
که  است  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  خود  پرسشنامه 
شغلی  استرس  عالئم  سنجش  پرسشنامه  از:  عبارت اند 
عالئم  پرسشنامه  اين  می باشد.  ماده   20 حاوی  که 
مورد  تاکنون  گذشته  ماه  سه  از  را  شغلی  استرس 
1. Lee
2. Dieves
3. Robbinse
4. Mackayo

سنجش  پرسشنامه  و  می دهد؛  قرار  سنجش  و  بررسی 
منابع استرس شغلی که شامل 50  ماده است )يزدی و 

جعفری، 1389(.
آن  نشانه ی   25 تا  صفر  نمره ی  پرسشنامه،  اين  در 
استرس  با  کافی  اندازه ی  به  فرد  احتماالً  که  است 
کنار آمده و سازگار است. احتساب نمره ی 26 تا 40 
نشان می دهد که افراد از استرس شغلی رنج می برند. 
با  تا  دارند  نیاز   55 تا   41 نمره ی  کسب  صورت  در 
نمايند  اجتناب  شغلی  فرسودگی  از  بازدارنده  عملی 
است  شغلی  فرسودگی  نشانه ی  باال  به   56 نمره ی  و 
کنترل  برای  مديريت  جامع  برنامه ی  يک  از  بايد  و 
ابزار  اين  پايايی  ضريب  کرد.  استفاده  افراد  استرس 
است  شده  محاسبه   0/8 کرونباخ  آلفای  شیوه ی  به 
حاضر،  پژوهش  در   .)1393 همکاران،  و  )دانیالی 

آلفای کرونباخ اين ابزار 0/94 بدست آمد.
3- مقياس كنترل بيرونی- درونی راتر5

سال  در  راتر  کنترل  منبع  استاندارد  پرسشنامه 
1996 ابداع کرد. اين پرسشنامه شامل 29 جفت جمله 
)شعبانی  شده اند  مشخص  ب(  و  )الف  با  که  است 
خواسته  آزمودنی  از   .)1389 قارلقی،  و  يلفانی  بهار، 
و  کند  انتخاب  را  يکی  سؤال  جفت  هر  بین  می شود 
را  پرسشنامه  اين  مواد  از  ماده   23 راتر  بزند.  عالمت 
افراد  انتظارات  با هدف مشخص، جهت روشن شدن 
درباره منبع کنترل تدوين کرده و 6 ماده ديگر خنثی 
است.  آزمون  به  بخشیدن  ابهام  آن  منظور  که  است 
مقیاس  اين  در  است.   23 تا  صفر  از  نمرات  دامنه ی 
نمرات  و  بیرونی  منبع کنترل  برای   9 از  باالتر  نمرات 
پايین تر از آن برای منبع کنترل درونی در نظر گرفته 
معمار،1390(.  و  نظر  آراسته  )قهرمانی،  است  شده 
با استفاده از روش آلفای  حسن شاهی در سال 1379 
برآورد   0/78 با  برابر  را  راتر  مقیاس  پايايی  کرونباخ 
نموده است )به نقل شعبانی بهار و همکاران، 1389(. 
 0/67 ابزار  اين  کرونباخ  آلفای  پژوهش  اين  در 

بدست آمد.

يافته های پژوهش
را  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  1 شاخص های   جدول 

نشان می دهد.

5- Rotter External-Internal Locus of Control Scale
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جدول 1. شاخص های توصيفی استرس شغلی، منبع كنترل و 

رضايت شغلی

حداقل تعدادمتغیر
نمره

حداکثر 
انحراف میانگیننمره

واريانساستاندارد

رضايت 
84209062/4412/02144/37شغلی 

استرس 
8408032/1818/27333/62شغلی

842118/872/315/34منبع کنترل

کنترل 
43297/091/943/75درونی

کنترل 
41101110/730/450/20بیرونی

می شود  مشاهده   1 جدول  در  که  طور  همان 
که  است   62/44 میانگین  دارای  شغلی  رضايت 
و  معلمان  بین  در  متوسط  شغلی  رضايت  بیانگر 
 32/18 میانگین  با  شغلی  استرس  است.  کارکنان 
و  معلمان  بین  در  باال  استرس  نشان دهنده ی 
است   8/87 کنترل  منبع  میانگین  می باشد.  کارکنان 
43 نفر از معلمان   ،)9 با توجه به نقطه برش )نمره ی 
و  درونی  کنترل  دارای  درصد(   51/2( کارکنان  و 
41 نفر از آنان )48/8 درصد( دارای کنترل بیرونی 

بودند.

جدول 2. ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش

استرس شغلیرضايت شغلیمتغیرها

1رضايت شغلی

1**0/49-استرس شغلی

*0/27*0/23-منبع کنترل***

 * p >0/05                               ** p >0/01
فرد  شود،  باالتر  فرد  نمره ی  هرچه  کنترل  منبع  مقیاس  در  توجه:   ***

گرايش بیرونی تری در جايگاه کنترلش دارد و هرچه فرد نمره ی پايین 
تری بگیرد گرايش به جايگاه کنترل درونی در او بیشتر می شود.

استرس  بین  که  داد  نشان  باال  جدول  مندرجات 
شغلی و رضايت شغلی معلمان و کارکنان رابطه منفی 
و معنی داری وجود دارد )r = -0/49 ،p>0/01(؛ بدين 
معنی که هرچه استرس شغلی معلمان و کارکنان بیشتر 
باشد رضايت شغلی آن ها کمتر است و هرچه استرس 
شغلی  رضايت  باشد  کمتر  کارکنان  و  معلمان  شغلی 

آن ها بیشتر است.
آزمون ضريب همبستگی پیرسون نشان داد که بین 
رابطه  معلمان و کارکنان  منبع کنترل و رضايت شغلی 
 .)r = -0/23 ،p>0/05( منفی و معنی داری وجود دارد
با توجه به اينکه هرچه فرد در مقیاس منبع کنترل نمره ی 
کمتری بگیرد جايگاه کنترل درونی تری دارد بنابراين، 
هرچه منبع کنترل معلمان و کارکنان درونی تر باشد از 

رضايت شغلی باالتری برخوردارند.
با استرس شغلی معلمان  در زمینه رابطه منبع کنترل 
از  همبستگی حاکی  آزمون ضريب  نتايج  کارکنان،  و 
 .)r=0/27 ،p >0/05( وجود رابطه مثبت و معنی دار است
منبع  آزمون  در  که  کارکنانی  و  معلمان  ترتیب  بدين 
کنترل نمره باالتری می گیرند از استرس شغلی بیشتری 
در  فرد  نمره ی  هرچه  اينکه  به  توجه  با  و  برخوردارند 
کنترل  به  او  گرايش  باشد  باالتر  کنترل  منبع  آزمون 
و  معلمان  هرچه  گفت  می توان  می شود  بیشتر  بیرونی 
کارکنان از منبع کنترل بیرونی بیشتری برخوردار باشند 

دارای استرس شغلی بیشتری هستند.

کنترل،  منبع  و  شغلی  استرس  آيا  پژوهش:  سؤال 
رضايت شغلی را در معلمان و کارکنان مدارس استثنايی 

پیش بینی می کنند؟
تحلیل رگرسیون  از  اين سوال  به  پاسخ گويی  برای 
چند گانه به روش همزمان استفاده شد. تحلیل های اولیه 
به  منظور اطمینان از عدم تخطی از مفروضه های نرمال 
بودن، خطی بودن، چند هم خطی و يکسانی پراکندگی 
داشت  آن  از  حکايت  مدل،  خالصه  نتايج  شد.  انجام 

به  روانی شغلی  فشار  اثر  آشکارترین  و  ساده ترین 
فشار  می شود.  پدیدار  شغل  از  نارضایتی  صورت 
روابط میان  از طریق تحت الشعاع قرار دادن  روانی 
را  آن ها  افراد،  روانی  و  جسمانی  سالمت  و  فردی 

تحت تأثیر قرار می دهد
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توانستند 25/3 درصد  استرس شغلی  و  منبع کنترل  که 
تبیین  از واريانس رضايت شغلی معلمان و کارکنان را 

کنند )جدول 3(.

جدول 3. مدل رگرسيون رضايت شغلی بر اساس منبع كنترل و 

استرس شغلی

R ضريبR2 ضريبFسطح معناداری

0/5030/25313/720/0001مدل

داده های جدول  در  )بتا(  استاندارد  بررسی ضرايب 
4 نشان می دهد بین متغیرهای پیش بین، استرس شغلی 
قوی ترين سهم يگانه برای تبیین رضايت شغلی معلمان 
و کارکنان را فراهم می کند )0/47- =بتا(. منبع کنترل 
شغلی  رضايت  پیش بینی  در  معنی داری  يگانه  سهم 

.)=0p/303( معلمان و کارکنان ندارد

جدول 4. ضرايب رگرسيون رضايت شغلی بر اساس منبع كنترل 

و استرس شغلی

پیش بینی 
کننده ها

ضرايب 
استاندارد 

نشده

ضرايب 
استاندارد 

)بتا(
T سطح

معناداری

77/0516/550/0001عدد ثابت

استرس 
4/670/0001-0/47-0/31-شغلی

1/040/303-0/10-0/54-منبع کنترل

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان استرس 
در  شغلی  رضايت  با  درونی  و  بیرونی  کنترل  و  شغلی 
معلمان و کارکنان مدارس استثنايی شهرستان ايرانشهر 
اجرا شد. آمار توصیفی نشان داد که معلمان و کارکنان 
برخوردار  بااليی  شغلی  رضايت  از  استثنايی  مدارس 
است.  باال  آن ها  در  شغلی  استرس  میانگین  و  نیستند 

که  پژوهشی  در  نیر   )1390( خضری  و  برزگربفرويی 
دادند  انجام  يزد  شهر  استثنايی  مراکز  معلمان  روی  بر 
استرس باال را در بین معلمان استثنايی گزارش کردند. 
و  بیرونی  کنترل  منبع  دارای  آن ها  از  نفر   41 همچنین 
تحلیل  بودند.  درونی  کنترل  منبع  دارای  آنان  نفر   43
يافتن مدل پیش بینی رضايت  برای  رگرسیون چندگانه 
شغلی حاکی از آن بود که استرس شغلی و منبع کنترل 
شغلی  رضايت  واريانس  از  درصد   25/3 می توانند 
استرس  را پیش بینی کنند که نقش  معلمان و کارکنان 
بود؛  درونی  کنترل  منبع  از  بیشتر  يگانه  به طور  شغلی 
شغلی  رضايت  پیش بینی  در  کنترل  منبع  يگانه  نقش  و 
معنی دار نبود. پژوهش های گذشته نیز پیش بینی رضايت 
شغلی را از طريق استرس شغلی تأيید می کنند، به عنوان 
 )1390( تپه  نعمتي سوگلي  و  رزمي  پژوهش  در  نمونه 
استرس شغلی  داده شد که  نشان  بانک  روی کارکنان 
شغلی  و رضايت  روانی  منفی سالمت  کننده  پیش بینی 
بر رضايت  بنابراين کاهش عالئم استرس شغلی  است. 
استرس  دارای  کاری  محیط های  و  است؛  مؤثر  شغلی 
نتیجه  اين  می انجامد.  شغلی  رضايت  کاهش  به  باال 
پژوهش  جمله  از  می باشد  هم سو  گذشته  مطالعات  با 
استرس  بین  داد  نشان   )2011( همکاران  و  طباطبائی 
در  دارد.  وجود  منفی  ارتباط  شغلی  رضايت  و  شغلی 
مطالعه ای که در سال 2013 به منظور بررسی رابطه بین 
استرس و رضايت شغلی در پرستاران کارالی مرکزی 
نیز انجام گرفت نتايج نشان داد که بین استرس و رضايت 
شغلی رابطه ی معکوسی وجود دارد، وقتی استرس بیشتر 
می شود رضايت شغلی و کیفیت زندگی هر دو کمتر 
همکاران  و  دانیالی،  مطالعات   .)2013 )نینو1،  می شوند 
همین  نیز  درمانی  بهداشتی  کارکنان  روی   )1393(
نتايج را بدست آوردند. همچنین، پژوهش های بهجتی 
و جیناح، 2011؛  منصور  و همکاران، 2013؛  اردکانی 
بمانا و همکاران،2013؛ مهدبوکتی و ابوطالیب، 2009، 
را  شغلی  رضايت  و  شغلی  استرس  بین  منفی  رابطه  نیز 
و بولینگ3 )به نقل  به عقیده تیسدال2  گزارش داده اند. 
اثر  آشکارترين  و  ساده ترين   )1389 جعفری،  و  يزدی 
فشار روانی شغلی به صورت نارضايتی از شغل پديدار 
دادن  قرار  تحت الشعاع  طريق  از  روانی  فشار  می شود. 

1. Neenu
2. Teasdale
3. Bowling
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افراد،  روانی  و  جسمانی  سالمت  و  فردی  میان  روابط 
آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. 

جايگاه  بین  که  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  ديگر 
کارکنان  و  معلمان  شغلی  رضايت  با  درونی  کنترل 
اين رابطه  رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد گرچه 
را  رابطه  اين  وجود  صورت  هر  در  نبود.  قوی  چندان 
خودباوری  و  اعتمادبه نفس  داشتن  علت  به  می توان 
دارای  افراد  محور  مسئله  و همچنین حل مشکل  باالتر 
کنترل درونی توجیه کرد. منبع کنترل به عنوان يکی از 
از جنبه های رفتاری  بسیاری  بر  ويژگی های شخصیتی 
کنترل،  منبع  زمینه ی  در  است.  تأثیرگذار  کارکنان 
تحقیقی با عنوان ارتباط بین رضايت شغلی و منبع کنترل 
با  نمونه ای  جنوبی،  آفريقای  در  تلفن  مرکز  محیط  در 
حجم 187 نفر از کارمندان مورد بررسی قرار گرفتند. 
آنالیز آزمون خی دو نشان داد که از میان کارمندان اين 
تجربه  داشتند  درونی  کنترل  منبع  که  آن هايی  مرکز، 
با  مقايسه  در  را  باال  شغلی  رضايت  از  مالحظه ای  قابل 
مطالعه  اين  در  دادند.  نشان  بیرونی  کنترل  منبع  با  افراد 
بین کارمندان مرد و زن تفاوتی از لحاظ سطوح رضايت 
 .)2006 کوتزی،  و  باسون  )کريم،  نشد  مشاهده  شغلی 
را  آن  منشأ  بايد  کنترل  جايگاه  نقش  بهتر  برای درك 
درك کنیم. راتر )به نقل از محسنی تکلو و همکاران، 
کرد:  تعريف  اين صورت  به  را  کنترل  جايگاه   )1391
را  تنبیه ها  و  پاداش  که  عواملی  مورد  در  فرد  »تصور 
اهمیت  انواع جايگاه کنترل فرد شاغل  تعیین می کند«. 
دارد، چرا که بر تعداد زيادی از عملکردهای شغلی اش 
اثر می گذارد. به عنوان مثال افراد دارای جايگاه کنترل 
و رضايت شغلی  باالتری  بیشتر، سمت  درونی حقوقی 
بیشتری دارند. همچنین افراد دارای منبع کنترل درونی 
و  می کنند  برقرار  صمیمانه تری  روابط  همکارانشان  با 
محیط  در  را  رفتارشان  شغلی،  عناوين  يا  مسئولیت ها 
کارشان مشخص نمی کند. نتیجه پژوهش محسنی تکلو 
و همکاران )1391( نیز رابطه بین منبع کنترل درونی و 
رضايت شغلی را تأيید می کنند. همچنین در تحقیقات 
و  جادج  2013؛  الغابشی  و  موبین  هنس،  2013؛  چابرا 
مختلف  مشاغل  در  شاغل  افراد  روی  بر   ،2001 بونو، 

همین نتیجه بدست آمده است.
شغلی  استرس  با  کنترل  منبع  رابطه ی  بررسی  در 
با  شغلی  استرس  که  داد  نشان  همبستگی  ماتريس 

دارد  ارتباط  کارکنان  و  معلمان  بیرونی  کنترل  منبع 
پژوهش  نتیجه  با  همسو  نتیجه  اين   .)p  <  0/05(
رابطه  نیز  آنان  بود  برزگربفرويی و خضری )1390( 
مستقیم ومعنی داری بین استرس شغلی و منبع کنترل 
گزارش  را  يزد  شهر  استثنايی  معلمان  در  بیرونی 
همکاران  و  نژاد  خوی  نتايج  برخالف  اما  کردند. 
مقايسه ی  جهت  که  پژوهشی  در  که  بود   )1387(
کنترل  منبع  با  مدارس  مديران  در  شغلی  استرس 
دست  نتیجه  اين  به  دادند  انجام  بیرونی  درونی- 
منبع  با  مديران  شغلی  استرس  میزان  بین  که  يافتند 
داری  معنی  تفاوت  بیرونی  درونی-  کنترل  کنترل 
وجود ندارد. اگرچه با توجه به ارتباط منفی استرس 
با  شغلی  رضايت  ارتباط  و  شغلی  رضايت  با  شغلی 
نبود.  انتظار  از  دور  رابطه  اين  درونی،  کنترل  منبع 
توصیف  اين طور  را  بیرونی  کنترل  منبع  دارای  افراد 
برده سرنوشت می دانند،  افراد خود را  اين  کرده اند: 
زندگی شان  در  که  اتفاقی  دارند،  اعتقاد  افراد  اين 
و  سرنوشت  تصادف،  شانس،  توسط  می دهد  رخ 
نقشی  هیچ  خودشان  و  می شود  تعیین  قدرتمند  افراد 
و  تکلو  محسنی  از  نقل  )به  ندارند  آن ها  کنترل  در 

.)1391 همکاران، 

اين خصوصیات افراد با منبع کنترل بیرونی شرايط 
استرس شغلی  و  عام  معنای  در  استرس  ايجاد  برای  را 
در معنای خاص در بین معلمان و کارکنان اين مدارس 
در   )2008( سیلورمن  و  چن  چن  می کند.  مساعدتر 
متغیرهای  بر  کنترل  منبع  تأثیر  عنوان  با  خود  تحقیق 
در  شغلی  رضايت  و  شغلی  عملکرد  شغلی،  استرس 
تايوان به اين نتیجه رسیدند که افراد دارای منبع کنترل 
داشته  بیشتری  شغلی  رضايت  و  بهتر  عملکرد  درونی 
قهرمانی  نقل  )به  می کنند  تجربه  را  کمتری  استرس  و 
و  قهرمانی  که  پژوهشی  در   .)1390 همکاران،  و 
همکارانش تأثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی 205 

و  معلمان  شغلی  استرس  و  شغلی  رضایت  بین 
و  معکوس  رابطه ی  استثنایی  مدارس  کارکنان 
پیش  شغلی  استرس  همچنین  و  دارد  وجود  قوی 

بینی کننده مناسبی برای رضایت شغلی است
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شهر  در  سوادآموزی  نهضت  زن  آموزشیاران  از  نفر 
داد  نشان  آن  نتايج  قراردادند،  بررسی  مورد  را  تهران 
فرسودگی  مؤلفه های  از  يک  هیچ  بر  کنترل  منبع  که 
و  کورانیان  که  پژوهشی  در  اما  ندارد؛  تأثیر  شغلی 
پرستاران  از  نفر   300 روی  بر   )1387( همکارانش 
شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
انجام دادند، ارتباط مثبت و معنی داری بین منبع کنترل 

بیرونی با فرسودگی شغلی بدست آمد.
که  داد  نشان  پژوهش  اين  يافته های  نتيجه گيری: 
بین رضايت شغلی و استرس شغلی معلمان و کارکنان 
مدارس استثنايی رابطه ی معکوس و قوی وجود دارد 
و همچنین استرس شغلی پیش بینی کننده مناسبی برای 
رضايت  افزايش  برای  بنابراين  است،  شغلی  رضايت 
استثنايی مسئولین و  معلمان و کارکنان مدارس  شغلی 
کنند.  توجه  استرس زا  عوامل  کاهش  به  بايد  مديران 
همچنین کنترل درونی با رضايت شغلی و منبع کنترل 
بیرونی با استرس شغلی ارتباط دارند گرچه اين رابطه 
زياد نیرومند نیست ولی می توان برای افزايش رضايت 
توجه  مؤلفه ها  اين  به  شغلی  استرس  کاهش  و  شغلی 

کرد.
به  می توان  پژوهش  اين  محدوديت های  جمله  از 

مدارس  کارکنان  و  معلمان  از  برخی  همکاری  عدم 
به  نفر( و همچنین، عدم دسترسی کامل  استثنايی )28 
مشخصات دموگرافیک معلمان از جمله سن و سوابق 
روی  بر  عوامل  اين  دخالت  عدم  نتیجه  در  و  تدريس 

متغیرهای پژوهش بود.
با توجه به نتايج اين پژوهش به مسئولین و مديران 
عوامل  تا:  می شود  پیشنهاد  استثنايی  مدارس  با  مرتبط 
استرس زا را در محیط کاری تا حد امکان کاهش دهند 
برگزاری  با  و  بیشتر شود  افراد  تا رضايت مندی شغلی 
و  معلمان  درونی  کنترل  ارتقای  جهت  کالس هايی 
شغلی  رضايت  افزايش  به  استثنايی   مدارس  کارکنان 
به  همچنین  بپردازند.  آنان  شغلی  استرس  کاهش  و 
پژوهشگران پیشنهاد می شود تا برای سنجش نتايج اين 
اين جامعه آماری،  از  بر روی کارکنان خارج  تحقیق 
متعدد  در محیط های کاری  را  پژوهشی  اين موضوع 
استثنايی  معلمان مدارس  از  بزرگ تری  و در جامعه ی 
نمايند، همچنین نقش واسطه ای استرش شغلی  تکرار 
مورد  شغلی  رضايت  با  کنترل  منبع  بین  ارتباط  در  را 
متغیرهای  سطح  تفاوت  زمینه  در  و  داده  قرار  بررسی 
حتی  و  استثنايی  و  عادی  معلمان  بین  حاضر  پژوهش 

درگروه های جمعیتی ديگر به مقايسه بپردازند.
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