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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه منابع استرسزای سازمانی با استرس شغلی کارکنان شرکت گاز استان مازندران بود .روش تحقيق
توصيفی و از نوع همبستگی بوده است .بدین منظور ،از جامعه  423نفری کارکنان شرکت گاز استان مازندران ،به شيوه تصادفی طبقهای
(برحسب نواحی جغرافيایی)  212نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،دو پرسشنامه منابع استرسزا و استرس شغلی بود.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصان بررسی و مورد تأیيد قرار گرفت و پایایی آنها نيز با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ به ترتيب  1/44و  1/43به دست آمد .به منظور تحليل دادهها از آزمونهای همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که از بين عوامل هشت گانه ایجاد استرس ،شش عامل انتظارات سازمانی ،ارتباطات ،حمایت همكاران ،ویژگیهای
نقش ،حم ایت مسؤولين و تغييرات کاری با استرس کارکنان رابطه معنیداری داشتند و فقط بين دو عامل اختيارات و محيط فيزیكی با استرس
کارکنان رابطه معنی داری وجود نداشت .همچنين از بين هشت عامل مذکور ،سه عامل انتظارات سازمان ،ارتباطات و ویژگیهای نقش،
پيشبينی کنندههای معنیداری برای استرس کارکنان بودند .باید توجه داشت که پدیده استرس یكی از مسایل بسيار جدی در سازمانهای
امروزی است که سالمت نيروی کار را به خطر انداخته و هزینههای سنگينی را به سازمانها تحميل میکند ،بنابراین ،مدیران بایستی در عملی
پيشگيرانه عوامل استرسزا را در محيط کار مورد شناسایی قرار داده و نسبت به رفع آن اقدامات الزم را به عمل آورند.
واژگان كليدی :عوامل استرسزای سازمانی ،استرس شغلی ،شرکت گاز استان مازندران.

بخش مهمی از عمر انسانها در محيط کار سپری

مقدمه
استرس 0جزیی جدایی ناپذیر از زندگی بشری

میشود و بسياری از روابط و مناسبات اجتماعی آنها

است (فولكمن 2و موسكووتيز )2114 ،3و از آنجا که

در طول ساعات کار شكل میگيرد (موتابی،)0342 ،
یكی از انواع استرس که میتواند سبب عوارض
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را به مخاطره انداخته ،اهداف سازمانی را تهدید کرده

بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که تقریباً در

و به کاهش کيفيت خدمات و همچنين عملكرد فرد

تمامی مشاغل استرس وجود دارد ،اما ميزان و عوامل

منجر شود ،استرس ناشی از شغل و یا همان استرس

آن به لحاظ نوع و ماهيت استرس و خصوصيات

شغلی 0است .نتایج تحقيقات متعدد نشان میدهد که

شغلی و شخصی افراد متفاوت است (ساعتچی،

استرس شغلی سبب کاهش تصميمگيریهای صحيح

 .)0342در زندگی همه افرادی که دارای شغل هستند،

و به موقع ،کاهش مهارت و تعهد کارکنان و همچنين

استرس وجود دارد و به گونههای مختلف بر آنها

موجبات نارضایتی از کار ،احساس عدم کفایت،

فشار وارد میکند .هنگامیکه در محيط کار ،شرایط

افسردگی ،2کاهش ارزشهای شغلی ،بيزاری ،خستگی

فيزیكی نامناسب بوده ،انتظارات و خواستههای

از کار ،غيبت ،تأخير از کار و مرخصیهای استعالجی

سازمان با شرایط فرد متناسب نباشد و سلسله مراتب

را فراهم آورده ،در نتيجه کيفيت خدمات ارایه شده

اختيارات به شكل سنتی و خشک بوده و روابط بين

توسط کارکنان را کاهش میدهد(ميلر.)0347 ،3

کارکنان نامناسب و ابهام شغلی 4وجود داشته باشد،

تحقيقات داخلی نيز نشان میدهد ساالنه مبالغ

مجال نشان دادن خالقيت ،تصميم گيری و درایت از

هنگفتی از بودجه سازمانهای داخلی ،صرف

فرد گرفته میشود و فرد دچار استرس شده که منجر

هزینههای ناشی از استرس کارکنان مانند ترک محل

به کاهش کارآیی 2وی میگردد (وارد .)0340 ،عدهای

خدمت و یا غيبت از کار میشود(باروق .)0343 ،در

از متخصصان اعتقاد دارند که عالوه بر عوامل

بسياری از کشورهای پيشرفته ،استرس اولين علت

سازمانی ،عوامل فردی نيز نظير سن ،سابقه خدمت،

ناتوانی ناشی از کار است و ساليانه چندین ميليارد

جنسيت ،وضعيت تأهل و سطح تحصيالت نيز در

دالر ضرر اقتصادی به همراه دارد .طبق برآوردهایی

بروز استرس نقش دارند (نيک.)0342 ،

که در سال  0007در ایاالت متحده به عمل آمده،

به نظر برخی صاحبنظران میتوان علل استرس را

ميانگين غيبت از کار به دليل استرس شدید حدود

به دو بخش عمده درون سازمانی 1و برون

سازمانی7

چهار برابر تمام آسيبها و بيماریهای غير کشنده

تقسيم کرد .تنشزاهای برون سازمانی شامل تغييرات

شغلی بوده است .آمار نشان میدهد استرس و

اجتماعی ،فناوری ،خانواده ،جابهجایی ،شرایط

عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بين رفتن

اقتصادی ،نژاد و طبقه اجتماعی و شرایط محيط

صدها روز کاری میشود و به طور متوسط ،روزانه

زندگی میشود .معرفی منابع و عوامل تنشزا بستگی

یک ميليون نفر در جهان به علت اختالالت و

به این دارد که صاحبنظران ،انسان را از چه دیدگاهی

ناخوشیهای ناشی از استرس ،از حضور در محل کار

مورد بررسی قرار دهند .پيروان رفتار سازمانی ،4فرد را

خودداری میکنند(حقگو.)0341 ،

درون سازمانی و به عبارتی ،سازمانی میدانند و به
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همين لحاظ منابع استرس را به درون و برون سازمانی

عملكرد بود؛ همچنين وجود رابطه معنادار بين منابع

تقسيم میکنند .برخی نيز انسان را درون جامعه

استرس شغلی با ميزان استرس شغلی کارکنان تأیيد

میبينند و تقسيمات خود را از منابع استرس بيشتر به

شد .شریعتی و همكاران ( )0301عوامل مؤثر بر

صورت جامعهشناختی ارایه میدهند (پورافكاری،

استرس شغلی دانشآموختگان شاغل در کالنتریهای

 .)0371مککای و همكاران )2114( 0نيز از کسانی

تهران بزرگ را مورد بررسی قرار دادند .یافتهها حاکی

بودند که به بررسی منابع سازمانی استرس پرداختند و

از آن بود که بين ویژگیهای فردی کارکنان شامل

فيزیكی،

سن ،جنسيت و تأهل و همچنين منابع محيطی با

ارتباطات ،حمایت مسؤولين ،حمایت همكاران و

استرس شغلی کارکنان رابطهای مشاهده نشد ،ولی بين

تغييرات کاری را به عنوان منبع استرس شغلی

آموزش ،ویژگیهای نقش و ساختار سازمانی ،رابطه

شناسایی کردند .در سالهای اخير پژوهشهای زیادی

معناداری وجود داشت .لطفیزاده و همكاران ()0301

درباره عوامل مؤثر بر استرس کارکنان انجام شده

نيز نشان دادند که استرس شغلی کارکنان دارای محيط

است که میتوان به آنها اشاره کرد:

کاری سخت ،بيشتر از بقيه کارکنان است.

ویژگیهای

نقش،

اختيارات،

محيط

الهامی و همكاران ( )0300با بررسی استرس شغلی

خاتمیفيروزآبادی و حيدری ( )0301به شناسایی و

در کارکنان بهزیستی گيالن دریافتند که بهبود

رتبهبندی عوامل استرسزای سازمانی در محيط

ارتباطات در سازمان و آموزش مهارتهای ارتباطی

صنعتی مجتمع گاز پارس جنوبی با منطق فازی

بر کاهش استرس شغلی کارکنان مؤثر بوده است ،اما

پرداختند ،نتایج نشان داد که روابط ضعيف سرپرستی

رابطه ميان سن و سابقه کار با استرس معنیدار نبود.

و نوبت کاری باالترین عوامل استرسزا بودهاند.

عظيمی مهر و همكاران ( )0301نيز در تحقيقی

عسگری و نگلزاده ( )0340در زمينه رابطه استرس

استرس شغلی پرستاران شبكه بهداشت و درمان را

شغلی و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی تحقيقی

مورد بررسی قرار داده و نتيجه گرفتند که سن و سابقه

انجام دادند .نتایج بيانگر رابطه ميان استرس شغلی،

کار با استرس رابطه معكوس دارند ،به این معنی که

حمایت اجتماعی با رضایت شغلی بود .بدین معنی که

با افزایش سن و سابقه کار استرس کاهش مییابد.

حمایت اجتماعی منجر به کاهش استرس شغلی و در

جزنی و همكاران ( )0301تحقيقی در خصوص

نتيجه رضایت شغلی میشود .کاظمی و همكاران

تحليل عوامل مؤثر بر استرس شغلی و راهكارهای

( )0340تحقيقی با عنوان بررسی آموزش مهارتهای

مدیریت آن در کارکنان منطقه  3عمليات انتقال گاز

ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان شهرداری شيراز

انجام دادند .نتایج حاکی از آن بود که وجود سطح

انجام دادند .یافتهها نشان داد که تأثير آموزش

باالیی از نشانههای استرس در بين کارکنان مشاهده

مهارتهای ارتباطی در بعد حمایت همكاران و

شد؛ سه منبع اصلی ایجاد استرس شغلی شامل فقدان

ارتباطات بر کاهش استرس معنادار نبود ،اما در بعد

کنترل ،ابهام نقش (شكاف اطالعات) و ارزیابی

ویژگی نقش و تغييرات معنیدار بود .مرادمند و
کریمی ( )0340به بررسی رابطه بين ادراک معلمان از

Mackay et al.
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ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان پرداختند.

ميزان و منابع استرس کارکنان وجود ندارد .ولی بين

نتایج بيانگر آن بود که رابطه ميان ساختار سازمانی

بخشهای مختلف سازمان ،از جهت ميزان و منابع

مدارس با استرس شغلی معلمان در برخی مؤلفهها

استرس شغلی تفاوت معناداری وجود دارد که منبع

چون رابطه بين تمرکز ساختار با روابط بين همكاران

اصلی استرس کارکنان ،محيط کار و سپس سبک باری

و همينطور ارتباط رسميت با استرس شغلی معنیدار

نقش تعيين شد .انصاری و دانش ( )0341به بررسی

است ،بدین معنی که هر چقدر ساختار رسمیتر باشد

دیدگاه کارکنان در مورد تأثير عوامل فشارزای شغلی

استرس شغلی بيشتر است .زارع و همكاران ()0344

بر عملكرد پرداختند ،نتایج نشان داد که عواملی چون

استرسهای شغلی را در کارگران سازمان بنادر و

ساختار سازمان ،ویژگیهای نقش چون گرانباری و

کشتيرانی استان هرمزگان مورد بررسی قرار دادند .در

تعارض نقش و روابط ميان افراد بر عملكرد کارکنان

این تحقيق منابع استرس شغلی و واکنش در برابر

مؤثر هستند .رمضانینژاد ( )0370پژوهشی را با هدف

استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان

تعيين عوامل استرسزای شغلی مربيان تربيت بدنی

داد که محيط فيزیكی کار مهمترین منبع استرس

دانشگاههای دولتی کشور انجام دادند .نتایج نشان داد

شغلی در کارکنان میباشد و بعد از آن نيز نقش

که در بين عوامل مختلف استرسزای شغلی در بين

سازمانی بيشترین استرس را به افراد وارد میکند.

مربيان ،قدرت استرسزایی پيشرفت شغلی ،تكنولوژی

بهرامی و همكاران ( )0347به ارزیابی رابطه استرس

شغل ،فشار زمان ،پذیرش مسؤوليت دیگران ،تضاد

شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در صنعت

نقش ،ابهام نقش و اختيارات به ترتيب از بيشترین به

خودروسازی پرداختند .یافتهها نشان داد که شرایط

کمترین است .سليمی و قضاوی ( )0370نيز به

فيزیكی محيط کار بيشترین سهم را در سطح استرس

بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی مدیران و دبيران

موجود در سازمان ،و روابط با همكاران کمترین نمره

پرداخته و نتيجه گرفتند که ميان روابط نامناسب کاری

ميانگين استرس شغلی را دارا بود .کاليگن و هيگينس

و استرس رابطه وجود دارد .آیسان )2110( 0در

( ،2111به نقل از کاظمی )0340 ،در تحقيقی با عنوان

تحقيق خود شش عامل نقش مدیریت ،ارتباطات،

استرس شغلی :ریشهیابی و پيامدها؛ عوامل مؤثر بر

محيط فيزیكی ،حجم کار ،ابهام نقش و انتظارات

ایجاد استرس شغلی را مورد بررسی قرار داده و نتيجه

سازمانی را بررسی کرد .نتایج تحقيق وی که در

گرفتند ویژگی نقش چون ابهام نقش و تعارض نقش،

دانشگاه مولتی مدیا 2مالزی انجام شد ،نشان داد که

بار شغلی ،روابط با مدیران و همكاران و ارتباطات در

بين متغيرهای نقش مدیریت ،محيط فيزیكی ،حجم

استرس شغلی نقش دارند .نتایج تحقيق جاهد بزرگان

کار ،ابهام نقش و انتظارات سازمانی با استرس شغلی

( )0343که با هدف بررسی ميزان و منابع استرس

کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد .اما بين متغير

شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران انجام شده بود،

ارتباطات و استرس کارکنان رابطه معنیداری یافت

نشان داد در اکثر موارد رابطه معناداری بين متغيرهای
سن ،وضعيت تأهل ،سطح تحصيالت و جنسيت با

1
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نشد .اوالیتان )2110(0در مطالعهای که تحت عنوان

همچنين بين متغيرهای انتظارات ،احساس نابرابری،

بررسی شيوع استرس شغلی در بين کارکنان دولتی

عدم پشتيبانی و حمایت سرپرستان ،محدودیت قوانين

غرب نيجریه انجام داد ،عدم تفویض اختيار و

و مقررات ،تغييرات کاری و فرصت های ارتقاء با

همچنين عدم وجود برنامهریزی در کارها را

استرس کارکنان رابطه معنیداری یافت شد .اما بين دو

تأثيرگذارترین منبع استرس در بين کارکنان شناسایی

عامل ابهام نقش و سختی کار با استرس کارکنان رابطه

کرد .نتایج نشان داد عامل بعدی ایجاد استرس در

معناداری یافت نشد .سالموند 7و روپيس )2112(4طی

بود.

تحقيقی که با عنوان استرس شغلی و رفاه عمومی

ناسوردین )2114(2در مطالعهای حجم بيش از حد کار

کارکنان

دانشگاه

و انتظارات سازمان را مهمترین عامل ایجاد استرس

نيوجرسی0ایاالت متحده انجام شده بود ،دریافتند که

در کارکنان معرفی کرد .وی ابتدا ميزان استرس را در

کاغذ بازی بيشترین عامل اثرگذار بر استرس کارکنان

کارکنانی که حجم کاری کمی داشتند اندازهگيری کرد،

است .همچنين نتایج نشان داد انتظارات سازمانی،

سپس با آهنگ مالیمی به حجم کار آنان افزود .نتایج

فشار زمانی برای انجام بعضی از کارها و عدم وجود

نشان داد که با افزایش مالیم حجم کار ،دامنه استرس

پرسنل کافی جهت رسيدگی و ارجاع کارها و عالوه

با سرعت باالیی در کارکنان افزایش مییابد .وی

بر آن عدم همكاری همكاران به ترتيب از دیگر منابع

همچنين محيط فيزیكی را دومين عامل مهم ایجاد

اصلی استرس در کارکنان هستند.

استرس در کارکنان شناسایی کرد ،تقریباً تمامی

العمر )2113(01حمایت سرپرستان ،جنسيت ،وضعيت

کارکنانی که در محيط نامناسب مشغول به فعاليت

تأهل و زبان را در استرس شغلی کارکنان دانشگاه

بودند ،استرس باالیی را تجربه کرده بودند.

مؤثر دانست .نتایج تحقيق وی نشان داد که کارکنان

کومار )2111(3در تحقيقی تأثير ده عامل را به عنوان

زن بيش از مردان ،متأهلين بيش از مجردان و کارکنان

منابع استرس شغلی بررسی کرد :تعارض نقش،4

خارجی بيش از کارکنان بومی ،استرس را تجربه

گرانباری نقش ،2ابهام نقش ،1انتظارات ،احساس

میکنند .همچنين یافتهها مشخص کرد که بين سن و

نابرابری ،عدم پشتيبانی و حمایت سرپرستان،

تجربه با استرس شغلی رابطه معنادار و منفی وجود

محدودیت قوانين و مقررات ،سختی کار ،تغييرات

دارد .در این تحقيق بين مدرک تحصيلی و استرس

کاری و فرصتهای ارتقاء .یافتههای پژوهش حاکی

شغلی رابطه معناداری یافت نشد.

از آن بود که در ميان متغيرهای برگزیده شده،

در تحقيق حاضر نيز محققان درصددند تا رابطه منابع

گرانباری نقش مهمترین منبع استرس شغلی کارکنان

استرسزا را با استرس شغلی در کارکنان شرکت گاز

میباشد و تعارض نقش در مكان بعدی قرار دارد.

استان مازندران مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند

کارکنان،

سالمت

روانی

و

جسمانی

دانشگاه

علوم

پزشكی

در

متناسب با یافتهها ،راهكارهای الزم را جهت کاهش
1

Olaitan
Nasurdin
5 Kumar
4 Role Conflict
5 Role Overload
6 Role Ambiguity
4

7

Salmond
Ropis
9 New Jersey
10
Alomar
8
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استرس کارکنان و متعاقباً بهبود عملكرد آتی آنان ارایه

متناسب با حجم جامعه مورد نظر ،تعداد  212نفر از

دهند .بنابراین ،با توجه به اهميت موضوع ،این تحقيق

کارکنان به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند .برای

درصدد پاسخگویی به فرضيه های زیر میباشد:

انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقهای (برحسب

 .0بين انتظارات سازمانی با استرس شغلی کارکنان

نواحی جغرافيایی) استفاده شده است که شرح آن در

رابطه وجود دارد.

جدول  0آمده است .به منظور جمعآوری دادهها از دو

 .2بين اختيارات با استرس شغلی کارکنان رابطه

پرسشنامه استفاده گردید .پرسشنامه اول پرسشنامه

وجود دارد.

استاندارد شده تعيين منابع استرس شغلی بود که

 .3بين حمایت مسؤولين با استرس شغلی کارکنان

توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان 0تدوین

رابطه وجود دارد.

شده و در سایت اینترنتی 2این سازمان به  04زبان

 .4بين حمایت همكاران با استرس شغلی کارکنان

ترجمه شده و قابل دسترسی میباشد .این پرسشنامه

رابطه وجود دارد.

منابع استرس شغلی کارکنان را بر مبنای طيف پنج

 .2بين ارتباطات با استرس شغلی کارکنان رابطه

گزینهای ليكرت مورد سنجش قرار میدهد.

وجود دارد.

روایی3محتوایی پرسشنامه با همكاری تيمهای مختلف

 .1بين ویژگیهای نقش با استرس شغلی کارکنان

و با تجربه در زمينه روانشناسی ،بهداشت و ایمنی کار

رابطه وجود دارد.

به صورت جهانی و در کشورهای مختلف بررسی و

 .7بين تغييرات با استرس شغلی کارکنان رابطه

تأیيد شده است .این کشورها شامل کشورهای

وجود دارد.

اروپایی مانند :اسكاتلند ،اسپانيا ،فنالند ،چک،

 .4بين محيط فيزیكی با استرس شغلی کارکنان

سوئيس؛ کشورهای آمریكایی مانند :ایاالت متحده،

رابطه وجود دارد.

کانادا ،برزیل ،کاستاریكا؛ کشورهای آفریقایی مانند:

 .0منابع استرسزا قدرت پيشبينیکنندگی استرس

نيجریه ،آفریقای جنوبی ،تونس؛ و کشورهای آسيایی

شغلی کارکنان را دارند.

مانند :مالزی ،هنگکنگ ،ایران و قطر بودند .این

 .11بين عوامل دموگرافيک (سن ،سابقه کاری) با

پرسشنامه هشت عامل انتظارات سازمانی ،4اختيارات،

استرس شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

حمایت مسؤولين ،حمایت همكاران ،ارتباطات،

روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ
روش توصيفی است و از آنجا که به بررسی رابطه بين
متغيرها میپردازد ،از نوع همبستگی میباشد .جامعه
آماری این تحقيق را کليه کارکنان شرکت گاز استان

جدول  :1توزیع فراواني جامعه و نمونه بر حسب نوا

مازندران در سال  0340به تعداد  423نفر تشكيل

1HSE:

میدهند .با توجه به جدول کرجسی و مورگان و
07

Health and Safety Executive
 2 www.hse.gov.ukتنكابن
بهشهر
بابل
آمل
ناحيه
3 Validity
13 4 Organizational
94
93 Expectations
24
فراواني جامعه
نسبت هر طبقه به جامعه
فراواني نمونه

قائم
شهر

نوشهر

29

14

1/16

1/13

1/18

1/14

1/16

1/19

12

17

16

11

12
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ویژگیهای نقش ،تغييرات و محيط فيزیكی را به

روایی محتوایی آن توسط متخصصان بررسی و مورد

عنوان منابع استرس کارکنان مورد بررسی قرار

تأیيد قرار گرفت .همچنين ضریب پایایی آن با استفاده

میدهد .پایایی7پرسشنامه توسط سازنده پرسشنامه در

از آزمون آلفای کرونباخ  1/43به دست آمد.ه در این

یک مطالعه پایلوت 7در  24سازمان کشور انگلستان

پژوهش برای تجزیه و تحليل دادههای حاصل از

 1/41بهدست آمده است ،همچنين در تحقيقی که

اجرای پرسشنامه ،از روشهای توصيفی شامل

توسط آزادمرزآبادی و غالمی فشارکی( )0340به

جداول توزیع فراوانی ،درصدها و ميانگينها و آمار

منظور بررسی این پرسشنامه انجام گرفت ،پایایی و

استنباطی شامل آزمون همبستگی پيرسون و

روایی پرسشنامه مذکور مورد بررسی و تأیيد قرار

است.

چندمتغيره

رگرسيون

استفاده

شده

گرفت .در این تحقيق نيز ضریب آلفای کرونباخ،
 1/44به دست آمد .پرسشنامه دوم به منظور
اندازهگيری ميزان استرس شغلی کارکنان مورد استفاده
قرار گرفت.
جدول  :2ویژگيهای دموگرافيك نمونه مورد مطالعه
جنسيت
فراوان
ی
درصد

رشته شغلي

تحصيالت

مرد

زن

فوق دیپلم وپایينتر

ليسانس

فوق ليسانس

بهره برداری

مهندسي

پشتيباني و مالي

ستادی

114

22

74

37

3

71

18

21

27

89/8

16/2

34/4

41/3

9/7

31/3

19/2

13/4

13/3

Reliability
Pilot

1
2
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آن در جدول  3آمده است.

برای پاسخ به فرضيه های اول تا هشتم تحقيق از
آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده است که شرح

جدول  :9ضرایب همبستگي ساده منابع هشتگانه استرسزا با استرس شغلي كاركنان
عوامل

تعداد

ضریب همبستگي

سطح معناداری

انتظارات سازماني

138

1/938

* 1/111

اختيارات

138

1/186

1/227

حمایت مسؤولين

138

1/2

* 1/13

حمایت همكاران

138

1/223

* 1/11

ارتباطات

138

1/99

* 1/111

ویژگيهای نقش

138

1/213

* 1/12

تغييرات كاری

138

1/182

* 1/11

محيط فيزیكي

138

1/113

1/734

* رابطه معنادار در سطح 1/13

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،شش

سازمانی دارای باالترین ميزان همبستگی معنیدار

عامل انتظارات سازمانی ،حمایت مسؤولين ،حمایت

( )r =1/324و محيط فيزیكی دارای پایينترین ميزان

همكاران ،ارتباطات ،ویژگیهای نقش و تغييرات

همبستگی معنیدار ( )r =1/100با استرس شغلی

کاری با استرس شغلی کارکنان دارای رابطه

کارکنان بوده است.

معنیداری  P ≤1/12هستند و فقط بين دو حيطه

برای پاسخ به فرضيه نهم تحقيق ،از رگرسيون چند

اختيارات و محيط فيزیكی با استرس شغلی کارکنان

متغيره با استفاده از روش گام به گام استفاده شده که

رابطه معنیداری  P >1/12وجود نداشت .همچنين

شرح آن در جداول  4الی  1آمده است.

با توجه به ضرایب همبستگی بهدست آمده ،انتظارات
جدول  :4خالصه مدل به دست آمده از رگرسيون چندمتغيره
مدل

همبستگي

مجذور R

مجذور اصالح شده R

انحراف معيار

1

(1.486)a

1.296

1.214

1.44631

جدول  :3نتایج تحليل آماری آنووا )(Anova
مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

( Fآزمون فيشر)

سطح معني داری

رگرسيون

11.676

8

1.433

7.918

1.111

باقيمانده

97.746

183

1.2

كل

43.422

137

مدل
1

با مالحظه مجذور  Rاصالح شده در جدول 4

که از جدول  2نيز مشخص است ،مدل فوق معنادار
میباشد (.)sig =1/111

مشخص میگردد که مدل بهدست آمده قادر است
1/214واریانس استرس شغلی را تبيين کند .همانطور

09
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جدول  :6ضرایب معادله رگرسيون چند متغيره
ضریب غيراستاندارد

مدل

1

ضریب استاندارد

t

سطح معنيداری

9.848

1.111

4.413

1.111
1.384

B

خطای استاندارد

عدد ثابت

1.373

1.234

انتظارات سازمان

1.221

1.131

1.236

اختيارات

1.111

1.138

1.111

1.121

حمایت همكاران

1.191

1.138

1.141

1.313

1.617

حمایت مسؤولين

– 1.11

1.173

– 1.111

– 1.192

1.833

ارتباطات

1.134

1.143

1.243

9.983

1.111

تغييرات كاری

1.111

1.13

1.112

1.124

1.381

ویژگي نقش

1.146

1.136

1.182

2.336

1.11

محيط فيزیكي

1.143

1.194

1.186

1.99

1.183

Beta

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار

متغيرهای پيشبين ،انتظارات سازمان از قدرت

بتا استاندارد شده (که نشاندهنده مقدار تأثير

بيشتری در پيشبينی متغير استرس نسبت به سایر

متغيرهای پيشبين بر متغير مالک است) ،حاکی از آن

عوامل استرسزا برخوردار است و بعد از آن به

است که با تغيير یک انحراف استاندارد در هر یک از

ترتيب متغيرهای ارتباطات و ویژگی نقش بيشترین

متغيرهای انتظارات سازمان ،ارتباطات و ویژگیهای

قدرت پيشبينی را دارند.

نقش ،به ترتيب  1/042 ،1/242 ،1/201تغيير در

به منظور بررسی فرضيه دهم تحقيق و بررسی

انحراف استاندارد متغير استرس شغلی رخ خواهد داد.

رابطه عوامل دموگرافيک سن و سابقه کاری با استرس

از بررسی ضریب بتا مشخص میشود که در بين

شغلی کارکنان از ضریب همبستگی پيرسون به شرح
جدول  7استفاده شده است.

جدول  :7ضریب همبستگي بين عوامل دموگرافيك (سن و سابقه كاری) با استرس شغلي كاركنان
متغيرها
استرس

ضریب همبستگي

سطح معنيداری

فراواني

سن كاركنان

- 1/133

1/123

138

سابقه كاری

- 1/133

1/126

138

استرس شغلی؛ و سابقه کار و استرس شغلی کارکنان

با توجه به همبستگی به دست آمده از دو متغير سن
و استرس شغلی ( )r = -1/022در سطح معنیداری

رابطه منفی و معنیدار وجود دارد.

( )sig =1/120و دو متغير سابقه کار و استرس شغلی

بحث و نتيجهگيری

( )r = -1/020در سطح معنیداری ()sig = 1/121

در بررسی فرضيه اول پژوهش ،یافتهها نشان داد که

این همبستگیها معنیدار هستند .از این رو بين سن و

بين انتظارات سازمان و استرس شغلی کارکنان رابطه
معنیدار وجود دارد .نتایج پژوهشهای آیسان
00
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( ،)2110ناسوردین ( ،)2114کومار ( ،)2111سالموند

العمر ( )2113نتایجی مشابه با نتایج کسب شده در

و روپيس ( )2112نيز همسو با نتيجه بهدست آمده در

این تحقيق به دست آوردند .شاید مشابه تحقيقات

این تحقيق میباشد ،آنان نيز نشان دادند انتظارات

دیگر محققان ،بتوان کمتوجهی از سوی مسؤولين و

سازمانی یكی از عوامل تأثيرگذار در استرس شغلی

سرپرستان نسبت به مسایل و مشكالت کارکنان و

کارکنان است .نتيجه بهدست آمده را میتوان چنين

عدم همراهی مناسب به هنگام مواجهه کارکنان با

توصيف کرد که حجم زیاد امور محوله به کارکنان،

مشكالت و دشواریهای کاری را از مهمترین عوامل

نداشتن فرصت کافی و فشار زمانی برای انجام کارها

بروز استرس ناشی از حمایت مسؤولين در شرکت

و همچنين ساعات کار طوالنی از مهمترین عوامل

گاز استان مازندران دانست.

بروز استرس ناشی از انتظارات سازمانی در کارکنان

بررسی فرضيه چهارم پژوهش نشان داد که بين

شرکت گاز استان مازندران میباشند.

حمایت همكاران و استرس کارکنان رابطه معنیدار

یافتههای به دست آمده از بررسی فرضيه دوم نشان

وجود دارد .مرادمند و کریمی ( ،)0340جاهد بزرگان

داد که بين اختيارات و استرس کارکنان رابطه معنیدار

( )0343و مککای و همكاران ( )2114در تحقيقات

وجود ندارد .رمضانینژاد ( )0370نيز در پژوهش

خود نتایجی همسو به دست آوردند و حمایت

خود نشان داد اختيارات کمترین قدرت استرسزایی

همكاران از یكدیگر را بر ميزان استرس کارکنان مؤثر

را دارد .شریعتی و همكاران ( ،)0301مرادمند و

دانستند .نتيجه بهدست آمده را میتوان چنين توصيف

کریمی ( ،)0340انصاری و دانش ( ،)0341اوالیتان

کرد که عدم توجه همكاران به مشكالت یكدیگر،

( ،)2110العمر ( )2113در پژوهش خود نتایجی

عدم راهنمایی و حمایت همكار به هنگام مواجهه با

غيرهمسو با نتایج این تحقيق به دست آوردند ،مبنی

مشكالت و عدم برخورد مناسب با یكدیگر ،از

بر اینکه بين اختيارات و استرس ،رابطه منفی و

مهمترین عوامل بروز استرس ناشی از حمایت

معنیدار وجود دارد .شاید بتوان این عدم وجود

همكاران در شرکت گاز استان مازندران میباشد .اما

ارتباط بين عامل اختيارات با استرس شغلی در

کاظمی و همكاران ( ،)0340بهرامی و همكاران

پژوهش فوق را ناشی از وضعيت موجود شرکت گاز

( ،)0347سالموند و روپيس ( )2112به نتایجی مغایر

استان مازندران در خصوص سيستم مناسب تفویض

با نتایج تحقيق فوق رسيدند که شاید بتوان دليل آن را

اختيار ،بهرهگيری از سيستمهای پيشرفته اتوماسيون و

به سازمانهای مورد مطالعه نسبت داد.
یافتههای فرضيه پنجم پژوهش بيانگر است که بين

اطالعرسانی ،و اجرای روشهای صحيح نظارت و

ارتباطات و استرس کارکنان رابطه مثبت و معنیدار

کنترل دانست.
در بررسی فرضيه سوم پژوهش ،مشخص شد که

وجود دارد .خاتمیفيروزآبادی و حيدری(،)0301

بين حمایت مسؤولين و استرس کارکنان رابطه

زارع و همكاران ( ،)0344سليمی و قضاوی (،)0370

معنیدار وجود دارد .کومار ( ،)2111سالموند و

کاليگن و هيگينس ( ،)2111مککای و همكاران

روپيس ( ،)2112مککای و همكاران ( )2114و

( )2114نتایجی همسو و آیسان ( )2110نتيجهای
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غيرهمسو با نتایج بهدست آمده در این تحقيق کسب

در بررسی فرضيه هفتم پژوهش مشخص شد که

کردند .این تفاوت را میتوان ناشی از وجود

بين تغييرات کاری و استرس کارکنان رابطه معنیدار

فرهنگهای کاری و اجتماعی و سيستمهای ارتباطی

وجود دارد .کاظمی و دیگران ( )0340و کومار

متفاوت در سازمانها قلمداد کرد .یافته اخير نشان داد

( )2111در تحقيق خود نتایجی همسو با نتایج این

که استفاده از سيستم اتوماسيون اداری پيشرفته در

تحقيق به دست آورند و نيز تغييرات و پيشرفت

شرکت گاز استان مازندران که موجب انجام کارها به

تكنولوژی را به عنوان یک عامل تأثيرگذار در استرس

صورت رایانهای و بدون ارتباط مستقيم کارکنان دوایر

کارکنان معرفی کرد .نتيجه به دست آمده را میتوان

مختلف با یكدیگر میشود ،و همچنين وجود جوی

چنين تبيين کرد که عدم مشورت با کارکنان به هنگام

قانونمدار و به دور از احساسات در این شرکت ،از

ایجاد تغييرات و همچنين عدم وجود مهارت و

مهمترین عوامل بروز استرس ناشی از ارتباطات در

آموزش الزم در کارکنان برای تطبيق و کنار آمدن با

شرکت گاز استان مازندران میباشد.

تغييرات از مهمترین عوامل مؤثر در بروز این نوع
استرس بين کارکنان شرکت گاز استان مازندران

یافتههای فرضيه ششم پژوهش حاکی از آن است

میباشد.

که بين ویژگیهای نقش و استرس کارکنان رابطه
معنیدار وجود دارد .جزنی و همكاران (،)0301

در بررسی فرضيه هشتم پژوهش یافتهها نشان داد

شریعتی و همكاران ( ،)0301خاتمیفيروزآبادی و

بين محيط فيزیكی و استرس کارکنان رابطه معنیدار

حيدری ( ،)0301کاظمی و همكاران ( ،)0340زارع و

وجود ندارد .شریعتی و همكاران ( ،)0301لطفیزاده

همكاران ( ،)0344جاهد بزرگان ( ،)0343انصاری و

و همكاران ( ،)0301مککای و همكاران (،)2114

دانش ( ،)0341رمضانینژاد ( ،)0370آیسان (،)2110

زارع و همكاران ( ،)0344بهرامی و همكاران (،)0347

ناسوردین ( ،)2114کومار ( ،)2111کاليگن و هيگينس

جاهد بزرگان ( ،)0343آیسان ( ،)2110ناسوردین

( )2111در تحقيقات خود ویژگیهای نقش را به

( )2114در تحقيقات خود نتایجی غيرهمسو با این

عنوان یكی از مهمترین عوامل ایجاد استرس در

تحقيق کسب کردند .وجود محيطهای کاری متفاوت

کارکنان شناسایی کردند و همگی نتایجی همسو با

با تجهيزات و امكانات مختلف و استفاده برخی

نتایج این تحقيق به دست آوردند .نتيجه به دست آمده

سازمانها از محيطهای کاری نوساز با امكانات رفاهی

را میتوان چنين تفسير کرد که گرانباری نقش از

و تكنولوژی باال و در مقابل استفاده برخی سازمانها

مهمترین عوامل بروز استرس ناشی از ویژگیهای

از محيط و امكانات قدیمی ،از جمله عوامل به دست

نقش در شرکت گاز استان مازندران است .دادن

آوردن نتایج غيرهمسو در تحقيقات گوناگون میباشد.

مسؤوليتهای سنگين به کارکنان و درخواست انجام

نتيجه بهدست آمده را میتوان چنين توصيف کرد که

کار زیاد در زمان محدود از مهمترین عوامل بروز

در شرکت گاز استان مازندران به دليل وجود

گرانباری نقش میباشد.

محيطهای کاری مطلوب از نظر شرایط دمایی و تهویه
هوا ،نور و روشنایی ،تجهيزات رایانهای ،بهداشت،
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استانداردهای ميز و صندلی و تجهيزات ساختمانی،

سالمت جسمی ،روحی و روانی منابع انسانی آن

تا حد زیادی از بروز استرس ناشی از محيط و شرایط

است و تأمين این سالمت تا حد زیادی به مدیران و

فيزیكی کاسته شده این امر تأثير قابل توجهی بر

نوع مدیریت آنان بستگی دارد؛ متوليان امور سازمان

استرس کارکنان ندارد.

باید حداقل تا جایی که به عوامل سازمانی مربوط

نتيجه به دست آمده از فرضيه نهم تحقيق نشان داد

میشود؛ در قبال ایجاد مصونيت از تبعات استرس

که از بين هشت عامل استرسزا ،سه عامل انتظارات

برای افراد احساس مسؤوليت کنند .چراکه در غير این

سازمانی ،ارتباطات و ویژگی نقش پيشبينیکنندههای

صورت هزینههای سنگينی بر سازمان ،فرد و جامعه

معنیداری برای استرس کارکنان بودند .این نتيجه با

تحميل میشود .انسانها سرمایه اصلی هر سازمان و

یافته جزنی و همكاران ( )0301همخوان است.

عامل مؤثر در بهرهوری و به تبع آن پيشرفت و توسعه

در بررسی فرضيه دهم پژوهش ،یافتهها نشان داد

سازمان در دنيای رقابتی امروز هستند .به همين دليل

که بين سن و سابقه کار با استرس شغلی کارکنان

توجه به محيطهای شغلی و شرایط کاری کارکنان و

رابطه وجود دارد .عظيمی مهر و همكاران ( )0301و

بررسی عوامل استرسزای شغلی و مرتفع ساختن آن

العمر ( )2113نيز مانند نتيجه تحقيق حاضر ،بين

به منظور بهبود عملكرد کارکنان و افزایش کارآیی،

متغيرهای سن و سابقه کار با استرس شغلی رابطه

اثربخشی و در نهایت بهرهوری سازمان از

معنیدار و منفی یافتند ،به این معنی که افراد با سن و

ضرورتهای پيش روی مدیران در سازمانهای امروز

سابقه کار بيشتر ،کمتر در معرض استرس قرار دارند.

است .سازمانها میتوانند افراد مبتال به استرس شغلی

عدهای از متخصصان نيز اعتقاد دارند که عوامل فردی

را شناسایی کنند و به آنها آموزش دهند .همچنين می-

نظير سن و سابقه خدمت در بروز استرس نقش دارند

توانند در عملی پيشگيرانه عوامل استرسزا را در

(نيک .)0342 ،نتيجه به دست آمده را میتوان چنين

محيط کار تعدیل و اصالح کنند .مدیران و کارکنان

تبيين کرد که این امر به دليل تجربه باال و شناخت

سازمانها میتوانند با بهکارگيری راهكارهای عملی در

بيشتر افراد مسن و با سابقه کار زیاد ،از محيطها و

جهت افزایش قدرت تحمل و فشارپذیری فردی و

روشهای انجام کار میباشد.

سازمانی خود گام برداشته و از این بابت در راستای

نتایج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد

سالمسازی محيط و ارتقای بهداشت روانی سازمان

عوامل سازمانی تأثير عمدهای بر استرس کارکنان

حرکت کنند تا انرژیهایی که ناخواسته صرف

دارند .از آن جا که استرس پيامدهای رفتاری ،روانی،

تنشهای سازمانی میگردد در جهت ارتقای کميت و

جسمی و سازمانی برای فرد به همراه دارد و کيفيت

کيفيت و تحقق مسؤوليتهای اجتماعی سازمان به

زندگی کاری ،خانوادگی و اجتماعی وی را به مخاطره

کار گرفته شود .با توجه به یافتههای حاصل از تحقيق

میاندازد؛ و همچنين از آنجا که منابع انسانی پویا

حاضر پيشنهاد میگردد :کارگاههای آموزش روابط

مهمترین عنصر جهت پيشرفت هر سازمانی است و

انسانی برای مدیران و کارکنان جهت آموزش اصول

کارآیی ،اثربخشی و بهرهوری هر سازمان در گرو

ارتباطی برگزار شود؛ کارکنان در تصميمگيریهای
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مربوط به شغلشان مشارکت داده شوند و تفویض

کاری ،همچنين کارگاههای آموزش تكنيکهای

اختيار از سوی مدیران به کارکنان متناسب با سطح

کاهش استرس به کارکنان را برگزار نمایند.مننن

توانمندی و مسؤوليتپذیری آنان صورت پذیرد؛

منابع

سيستم مشاورهای جهت همفكری و تبادل نظر در

 -الهامی ،محمد؛ کمالی ،محمد؛ عشایری ،حسن و

مورد مسایل شغلی ایجاد گردد؛ شرایط برای صحبت

کيانی ،محمدرضا .)0300( .بررسي و مقایسه استرس

با سرپرستان در مورد مشكالت کاری فراهم شود؛

شغلي كاركنان بهزیستي گيالن .قابل دسترسی در

کارگاههایی جهت آشناسازی افراد به قوانين و

سایت پزشكان امروز.

مقررات مربوط به حوزه کاری آنان برگزار شود،

http://pezeshkanemrooz.com/index.php
=?option=com_content&task=view&id
1502&Itemid=29
آزاد مرزآبادی ،اسفندیار و غالمی فشارکی،
-

اولویتهای کاری و آگاهسازی آنان از سياستها و
خطمشی سازمان صورت پذیرد؛ انتصاب افراد در
مشاغل بر حسب تخصص و توانمندی آنان باشد؛

محمد .)0340( .بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه

کارگاههای آموزشی افزایش مهارت شغلی برگزار

استرس شغلی  .HSEعلوم رفتاری-207 ،)4(4 ،

شوند؛ سيستمی جهت ارزیابی عادالنه از عملكرد

.200

کارکنان و همچنين سيستم تشویقی در قبال عملكرد

-

مطلوب آنان برقرار شود؛ جلسات منظم توسط مدیران

انصاری ،محمداسماعيل و دانش ،داریوش.

( .)0341بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثير عوامل

برای بحث در مورد فشارهای کاری با کارکنان برنامه-

فشارزای سازمانی بر عملكرد .مجله پژوهشي علوم

ریزی و برگزار شود؛ سيستم نظارت حمایتی جهت

انساني دانشگاه اصفهان.00-34 ،)0-2(02 ،

شناسایی مسایل کارکنان و مرتفع ساختن آن با کمک

-

خود آنان برقرار شود؛ سيستمی برای حفظ و

باروق ،نسرین .)0343( .شيوههای مقابله با

استرس .فصلنامه حيات.27-20 ،)23(01 ،

طبقهبندی سوابق مهارتی و آموزشی کارکنان طراحی

-

و ایجاد نمایند تا با توجه به نيازهای جدید سازمان،

بهرامی،

عبدالرحمن؛

فاطمی،

فرزین؛

گلمحمدی ،رستم و محبوب ،حسين.)0347( .

نيازهای آموزشی و مهارتی کارکنان شناسایی ،برنامه-

ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با

ریزی و برطرف گردد؛ شرایط فيزیكی مناسب برای

حوادث شغلی در صنعت خودروسازی .مجله علمي

کار کارکنان در محيط کار(فضا ،گرما ،سرما،

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان،

سروصدا و )...فراهم سازند و در نهایت سيستم

.))40(3(02

اطالعاتی و ارتباطی یكپارچه ای را ایجاد نمایند تا

-

اطالعات و منابع مورد نياز را جهت انجام کار

پورافكاری ،نصرت اهلل .)0371( .فرهنگ

درست در اختيار کارکنان قرار دهند و اردوهای

جامع روانشناسي و روانپزشك .تهران :فرهنگ

علمی ،سياحتی و تفریحی جهت رفع تنشهای

معاصر.
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-

-

جاهد بزرگان ،ناهيد .)0343( .بررسي ميزان

سليمی ،قربانعلی و قضاوی ،منصوره.
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Abstract
The purpose of the study was to investigate the relationship between organizational stress sources with
job stress in Mazandaran's Gas Corporation employees. The research was descriptive, correlation. The
statistical population was all staff's (423 people) of Mazandaran Gas company in 2010 and statistical
sample was 205, which selected by stratified random method (according to the region). In order to gather
the data, two questionnaires were used: Job stress questionnaire and standardized stress sources
questionnaire. Face and content validity of the questionnaires was reviewed and confirmed by experts
and Cronbach's alpha reliability coefficients were calculated as 0.84 and 0.83 respectively. In order to
analyze data, Pearson’s Correlation test and Multiple Regression were used. The result showed that
organizational demands, relationship, colleagues' support, role characteristic, manager supports and work
changes had significant relationship with job stress and there were no significant relationship between
authorities and physical environment. Also organizational demands, relationship and role characteristic
had power to predict employee`s job stress. It should be noted that stress is a very serious issues in
today's organizations that can impose threatens the health of workforces and costs to the organization. So
managers should moderate the workplace stressors by preventive actions.
Keywords: Organizational Stress sources, Job Stress, Mazandaran's Gas Corporation.
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