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  بررسي تنش هاي شغلي كاركنان صنايع شيميايي فارس ناشي از عوامل مختلف كار

@ @

  دكتر عبدالرضا نداف
   عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز-
  

   چكيده
 آن  ي بهداشت رواني محـيط كـار اسـت و ارتقـا            ، يكي از مهمترين ابعاد توسعه و بهسازي منابع انساني        

در ايران و ساير كشورها توجه محققان به اين امر معطوف شده       ند دهه اخير    چدر  هميشه مد نظر بوده است    
نظر ه  با توجه به اينكه فشار رواني از عوامل تعيين كننده كاهش كمي و كيفي عملكرد كاركنان است ب                 . است

 در  "مي رسد كه تحقيق درباره علل بوجود آورنده اين عوامل مي تواند تصويري گويا تـر از آنچـه معمـوال                    
ا ارائه دهد   ذهن داريم ب   صـنايع  « بررسي تنش هاي شغلي ناشي از عوامل مختلف محيط كار در كاركنان             ه 

كاركنان به طرق مختلف تحت تـاثير فـشارهاي روانـي قـرار             موضوع تحقيق حاضر است   » شيميايي فارس   
ني، عدم شناخت مواد شيميايي، خط مشي و سياست هاي سازما          شامل   در اين پژوهش عوامل تنش زا     دارند

در مطالعـه اي كـه در       وضعيت فيزيكي محيط كار و درآمد كاركنان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است             
 نفر از كاركنـان طـي       100 نفر صورت گرفت تعداد      566با جمعيت    » صنايع شيميايي فارس    « بين كاركنان   

تـنش هـاي شـغلي آنهـا مـورد           بر    ذكر شده  نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و تاثير چهار عامل          
مشخص گرديد كه عوامل چهار گانه ي تعيين شده تـأثير  spss  نرم افزار با استفاده ازقرار گرفت و  پرسش

لذا با استفاده از نتايج تحقيق پيشنهاداتي در جهت كـاهش تـنش   .فراواني بر روي تنش هاي شغلي افراد دارد       
.ه ي تحقيقات علمي ارائه شده استشغلي كاركنان و هم چنين پيشنهاداتي براي آيند

 .

. م
 .

 .
 .

  
 

  
ل  تنش شغلي ، عوامل شيميايي ، عملكـرد ، حقـوق و دسـتمزد ، عوامـل محيطـي ، عوامـ                      :كلمات كليدي 

 ، رضايت شغليروانــي
  

  مقدمه 
تـنش  سرعت فوق العاده و شتاب روزافزون در پيشرفت تكنولـوژي خـصوصا در دهـه اخيـر موجـب افـزايش                      

شكال مختلف و در ابعاد گوناگون در جامعه شده است كـه ايـن پديـده بـه نوبـه خـود                      رواني در ا  -شارهاي روحي وف
  . سالمت جامعه را به خطر انداخته است

ديـد  . حال بـه نظـر مـي رسـد    م بخش الينفك از زندگي اجتماعي بشر است و گريز از آن تنشاز طرف ديگر   
 داراي دو بعـد  تـنش يم بندي شـده اسـت    هميشه درست نيست همان طور كه از قبل نيز تقس     تنشمنفي در مورد    

و در ضمن امـروزه، تـنش يكـي از موضـوعات مهـم              . تحليل برنده، مخرب، منفي و نيروزا، سازنده و مثبت مي باشد          
  )12(. تحقيقات دانشگاهي گرديده است

ي،  زاهاي برون سـازماني، درون سـازمان       تنشاين عوامل عبارتند از     .  دخالت دارند  تنشعوامل چندي در بروز     
 هـاي زيـاد   تـنش  عملكرد را تحت تـاثير قـرار مـي دهـد و در            تنشتحقيقات نشان مي دهد كه      . گروهي و شخصي  

  . عملكرد ضعيف خواهد شد
 معموال به صورت عوارض جسماني، رواني و رفتاري در افراد ظـاهر مـي شـود كـه تـا      تنشپيامدهاي مختلف   

  .  استاكنون تحقيقات بسيار وسيعي در اين زمينه صورت گرفته
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عث فشار رواني گردد اسـترس يـا تـنش    اهر واقعه داخلي يا خارجي كه تعادل سيستم روحي را بر هم زند و ب           

پر واضح است آنچه به يك سازمان حيات و معني مي بخشد و در واقع مهمتـرين ركـن آن منـابع                      . ناميده مي شود  
. ترين ثروت و دارايـي هـر كـشور اسـت           و ارزنده    نيروي انساني پربهاترين  . انساني است كه در سازمان فعاليت دارند      

عليرغم تمام اين گفته ها متاسفانه تحقيقات بسياري نشان داده است كه سازمانها به طرق مختلـف موقعيـت هـاي                     
مهمترين هدفي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتـه تـاثير   .  زايي براي نيروي انساني خود پديد مي آورند  تنش

  .  در بين كاركنان صنايع شيميايي فارس و مقايسه اين عوامل با يكديگر استتنش زا در ايجاد نشتعوامل مختلف 
شايد هم به . گروهي از صاحبنظران رفتار سازماني فشار رواني ناشي از شغل را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده اند 

ش از هر زمان ديگر در معرض عوامل فشارزا دوره اي كه در آن انسان بي.  دوران ما عصر فشارهاي رواني است تيراس
  . قرار گرفته و مسائل و مشكالت زيادي از هر سو او را احاطه كرده است

 نشان مي دهد كـه ريـشه عمـده فـشار عـصبي              "موسسه ملي بهداشت رواني   "در يك بررسي در حال اجراي       
 هاي حـاد   تنشاز سوي ديگر. ده استكاركنان به طور برابر ميان عامل هاي سازماني و محيط اطراف آنان پخش ش       

       تـنش افـرادي كـه دچـار    . و مزمن نيروي انساني را ضايع مي كند و هدف سازمان را دسـتخوش تزلـزل مـي سـازد                   
از جهت جسماني و رواني و رفتاري دچار آسيب مي شوند و بدين . مي گردند توان مقابله با آن را از دست مي دهند          

  . ان همچون آفتي نيروها را تحليل مي برد و تالشها را عقيم مي سازد در سازم تنشترتيب است كه
  مروري بر مطالعات پيشين 

 مـيالدي ارتبـاط بـين تـنش و بيمـاري هـا را               1956 كه او را پدر تنش مي شناسند  در سال            (Selye)سليه  
 عضالني ، سرما و گرمـا       به نظر او هر محرك فشار زاي بيروني ، مانند زخم بدن ، مسموميت ، خستگي               .تشريح نمود 

و عوامل رواني اگر فشار كافي را داشته باشند ممكن است منجر به ايجاد واكـنش ، كـه او آن را نـشانه هـاي كلـي                            
  .ناميد ، شود» GAS«سازگاري يا 

يعني امراض رواني و عصبي سربازان در اثـر انفجـار شـديد             » شل شوكه   « در اوائل جنگ جهاني دوم واژه ي        
 و آن به خاطر صداي ناشي از توپخانه هاي سنگين و بمباران هوايي بود كه يـك حالـت اخـتالل در                       مصطلح گرديد 

  .نظاميان را به دنبال داشت
را كشف كردنـد  » كارمندان افسرده  « و  » كارگران افسرده   «  آمريكاييها دو واژه ي      1970 و   1960سال هاي   

تمام سطوح شغلي احساس فشار رواني و بحراني مي كنند و            آمريكايي ها دريافتند كه كارگران در        1980و در سال    
  .اين فشار رواني مي تواند خسارت سنگيني را به بار آورد

 نشان داد كه انسان ها قدرت زيادي براي تحمل استرس هاي شديد دارند ، ليكن  1983فرد گودوين در سال     
رو را براي مقابله با فشارهاي جديـد نداشـته          هنگامي كه درمانده مي شوند ممكن است قدرت تجهيز مجدد قوا و ني            

  .باشند
 تن  200 توسط دو روانشناس به نام هاي چارلز اسپينگر و كنت گراير بر روي               1983در پژوهشي كه در سال      

از افراد اداره ي پليس انجام گرفت ، چنين نتيجه گيري شد كه استرس هاي حاصل از دستگيري مجـرمين بـزرگ                      
ي روزانه از قبيل بردن مجرمين به دادگاه هايي كه در صدور حكم تعلـل مـي كننـد بـسيار                  نسبت به كارهاي معمول   

  .بيشتر است
 نفر يكي از آن ها در لحظات زندگي كاري خود دچار            4مطالعه اي در كشورهاي صنعتي نشان مي دهد از هر           

اري رواني عامل اصلي بـيش      در يك كارخانه ي فوالد در اياالت متحده نشان داده شد كه بيم            .تنش شغلي مي شوند   
به همين دليل و با توجه به افزايش روز افزون بيماران روانـي و از آن   . درصد از غيبت هاي كارگران بوده است       61از  
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جا كه قرن بيستم قرن مديريت وارتباطات و قرن تنش و اضطراب و نابساماني هاي عصبي ناميده شـد و بـر اسـاس                    

  . اضطراب ، ترس ، نگراني و افسردگي بيشترين آمار را در جهان دارا مي باشدآمارهاي منتشر شده مبتاليان به
 مطالعه اي در سطح بسيار وسيع در بين كارگران توليد در ژاپن انجام گرفت كه مدت يك سـال بـه                      1988در سال   

استا فشار خون در اين ر.در اين تحقيق ارتباط ميان تنش و افزايش فشار خون مورد بررسي قرار گرفت     .طول انجاميد 
 اندازه گيري شد و ارتباط بين فشار خون و استرس مـورد تأيـد       " كارگر توليد با تغيير متغيرهاي مختلف مرتبا       373

 (Takashi Haratani & others, 1989) .  قرار گرفت
 مطالعه اي در نيويورك در بين زنان حامله صورت گرفت و رابطه ي بين استرس و سقط هاي                   1996در سال   

  (Neugebauer R & others, 1995) . د به خودي اثبات گرديدخو
ــال  ــت      1995در س ــرار گرف ــي ق ــورد بررس ــانه م ــردن و ش ــواحي گ ــاي ن ــنش و درده ــين ت ــه ي ب .                         رابط

(Vasselien & Westgard, 1995)   
ا پيشرفت باليني بيمـاري هـاي ويروسـي مـورد            ارتباط ميان عوامل تنش زا و افسرده كننده ب         1996در سال   

   ,Zorrila E & others) (1996   .مطالعه قرار گرفت
 در مطالعه اي بين تنش ناشي از كار و فعاليت آنزيم سيستم انعقادي خـون در بـين كـارگران                1996در سال   

   (Ishizaki M & others, 1996). ژاپني مورد بررسي قرار گرفت و ارتباط آن ثابت گرديد
 به عمل آمد رابطه ي بين تنش و زخم هاي معده و اثنـي عـشر مـورد آزمـون           1996در تحقيقي كه در سال      

قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه تنش مي توانـد مـانع خـوب شـدن سـريع زخـم هـاي اثنـي عـشر و معـده                           
   (Levenstein S & others).گردد

فـشار خـون در دوران      ( از كـار و مـسموميت حـاملگي          در مطالعه اي ارتباط بين تنش ناشي         1996در سال   
   (Klonoff & others, 1996). اثبات گرديد) حاملگي 

 تنش هاي شغلي بين دو نمونه ي يك صد نفري از كارگران بخش خصوصي و بخـش دولتـي                    1998در سال   
.  شـديد تـر اسـت      در بنگالدش با هم مقايسه گرديد و نتيجه تحقيق ثابت نمود كه در بخش دولتي ايـن تـنش هـا                    

(Wadud Nasreen, 1999)  
 نفر ازكارگران يك واحد شيميايي در ژاپن رابطه بين تنش هاي شغلي و مشخـصه             65 در بين    1997در سال   

هاي گلبول هاي سفيد مورد ارزيابي قرار گرفت و رابطه ي معني دار و مستقيمي بين تـنش هـاي شـغلي و تعـداد                         
  (Kavakami Norito & others, 1997). گلبول هاي سفيد شخصي اثبات گرديد

 سال كه در تأسيسات نفتي نروژ واقـع در ديـا            40 كارگر با سن متوسط      1137 در بين    1997تحقيق ديگري در سال     
در ضـمن   .كار مي كردند نشان داد كه نارضايتي هاي شغلي رابطه ي معني دار و مستقيمي با فشار هاي روحـي روانـي دارد                      

   (Ullberg Pal & others, 1997) . اين گونه فشارهاي روحي رواني رابطه ي معني داري داردحمايت هاي شغلي نيز با
 صورت گرفت نشان داد كه رضايت شغلي ميتواند در (south wales) تحقيقي كه در دانشگاه 2001در سال 

  (Storey & Billinghom , 2001).كاهش تنش شغلي نقش مؤثري را ايفا نمايد
ي بر آنچه قبال پيرامون تنش صورت گرفته است بدين صورت فرضيات زير ارائه و بـه مرحلـه                   با توجه به مرور   

بين فشارهاي عصبي كاركنان و عوامل مختلف محيط كـاري در صـنايع شـيميايي فـارس                 . آزمون گذاشته مي شود   
  )فرضيه عام(. رابطه معني داري وجود دارد

  .  در آنها رابطه معني داري وجود داردبين عدم شناخت مواد شيميايي توسط كاركنان و تنش •
 .بين خط مشي و سياست هاي سازماني در شركت و استرس كاركنان رابطه معني داري وجود دارد •
 .بين وضعيت فيزيكي محيط كار و تنش در كاركنان رابطه معني داري وجود دارد •
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  .بين درآمد كاركنان و تنش موجود در آنها رابطه معني داري وجود دارد •
  احل تحقيق مر

 پرسشنامه بين نيروي انساني شاغل در صنايع شـيميايي فـارس توزيـع و سـپس جمـع             120در اين پژوهش    
 پرسشنامه تكميل شده برگشت داده شـد و مـورد تجزيـه و              100از پرسشنامه هاي توزيع شده      . آوري گرديده است  
قيقاتي و هدف از تحقيـق چـون جامعـه          به علت ماهيت تحقيق و با در نظر گرفتن پرسشهاي تح          . تحليل قرار گرفت  

آماري مورد نظر از طبقات مختلف تشكيل شده بودند و تاكيد بر شناخت كل جامعه بـود از نمونـه گيـري تـصادفي       
براي تعيـين حجـم     . طبقه اي استفاده گرديد و انتخاب افراد هر طبقه به نسبت تعداد افراد آن جامعه صورت گرفت                

ز كل جمعيت انتخاب گرديدند اما براي آنكه نمونـه گويـاتر باشـد تعـداد افـراد مـورد        نمونه مورد مطالعه ده درصد ا     
در ايـن پـژوهش بـراي جمـع آوري داده هـا از روش پرسـشنامه و بررسـي منـابع             . مطالعه به يكصد نفر افزايش يافـت      

  . ال استفاده شده است گروه سو5 سوال و 30خانه اي استفاده شده است لذا بدين منظور از يك پرسشنامه شامل ــكتاب
در گروه دوم به بررسـي شـناخت پرسـنل از           . در گروه اول به بررسي تنش هاي شغلي كاركنان پرداخته است          

در گروه سوم به بررسي عوامل فيزيكـي محـيط كـاري            . مواد شيميايي و ترس از كار با اين گونه مواد پرداخته است           
سنجيده است و در گـروه چهـارم بـه نحـوه ي سرپرسـتي          ينگونه محيط ها    نارضايتي آنها را از كار در ا      پرداخته و ميزان    

  .اعمال شده در واحدهاي مختلف پرداخته و ديدگاه كاركنان را نسبت به عملكرد سرپرستي مورد كنكاش قرار داده است
 به شرح زير تنظيم و مورد تجزيـه         spssپس از جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار                

  .و تحليل قرار گرفتند
 در اين بخش، ويژگيهاي جمعيت مـورد مطالعـه كـه شـامل كليـه                :تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها       .1

متغيرهاي مستقل مي باشد و نيز ساير متغيرهاي زمينه اي را تشكيل مي دهند، در قالب جـداول توزيـع                    
 . فراواني توصيف شده اند

 در اين قـسمت بـا اسـتفاده از تحليـل پـراكنش و ضـريب همبـستگي                    :امتغيرهكمي   تحليل   تجزيه و  .2
و هم چنين با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره اهميت هر يك از متغيرهاي مستقل را در                  پيرسون  

  .پيش بيني متغير وابسته ارزيابي نمود
 يك از متغير هاي مورد نظر در پيش بيني متغير وابـسته      ، ميزان تاثير و سهم هر     و مي توان با استفاده از اين روش         
  . در اين تكنيك از روش رگرسيون مرحله به مرحله استفاده مي شود. به طور جداگانه بررسي مي شود

  

  يافته ها  
 كاركنان در دهه چهارم سني با بيشترين فراواني و يك درصد بـا             از% 44 نشان دهنده آن است كه     يافته ها   

از كاركنــان داراي % 32داراي تحـصيالت دانـشگاهي،   % 20راوانـي در دهـه هفــتم قـرار گرفتـه بودنــد،     كمتـرين  ف 
 20-16از كاركنان با بـا بيـشترين فراوانـي داراي           % 32. داراي تحصيالت ابتدايي بودند   % 28تحصيالت دبيرستاني،   

از كاركنـان در    % 41ن تنش شـغلي در      ميزا. سال بودند  30-26با كمترين فراواني داراي سابقه      % 4سال سابقه كار و     
داراي تـنش شـغلي خيلـي كـم و يـك      % 1داراي تنش شـغلي كـم و   % 8 داراي تنش شغلي متوسط،    %49حد باال،   

از % 85. درآمد خود را كافي دانـسته بودنـد  % 7 از كاركنان از درآمد خود ناراضي و      %93. پرسشنامه بدون جواب بود   
از كاركنان از مواد شيميايي در حد       % 16شناخت  . رضايت نسبي داشتند  % 15 وضعيت فيزيكي محيط كار ناراضي و     

از كاركنان نسبت به خط مشي و سياست هاي سازمان منفـي  % 70نگرش . شناخت كمي داشتند% 84قابل قبول و    
  . نگرش مثبت داشتند% 30و 
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 در  F=12.9368 دارمق تنش بين افراد مورد مطالعه بر اساس تحصيالت آنها متفاوت مي باشد              در ضمن 

همان طور كه از ميانگين ها نيز مشاهده مي شود افرادي كـه  .  درصد اطمينان معني دار مي باشد    99سطح بيش از    
افـرادي كـه داراي تحـصيالت       (m=30.4211). داراي تحصيالت ابتدايي هستند داراي بيشترين تنش مـي باشـند          

افرادي كه تحصيالتشان در سطح متوسطه است       (m=29.6786). راهنمايي هستند در مرتبه بعدي قرار مي گيرند       
پاسخگوياني كه تحصيالتشان باالتر از متوسطه است و افرادي با تحـصيالت            (m=25.3438). در رتبه سوم هستند   

 رابطه بـين متغيرهـاي مـستقل را بـا متغيـر             در ضمن (m=23.8000). دانشگاهي كمترين تنش را دارا مي باشند      
 بين متغير تنش با متغيـر عـدم شـناخت           ي تحقيق، با توجه به آمارها   . گرفته است ي قرار   مورد بررس ) تنش(وابسته  

 وجود دارد بعبارت ديگر هر چه  (p=0.0000) درصد   99 و بيش از     (r=0.7280)مواد شيميايي رابطه مثبت قوي      
 تـنش وي بيـشتر      فرد نسبت به خط مشي و سياست هاي سازماني بيگانه تر و آنها را در راستاي اهداف خود ندانـد                   

. از ديگر متغيرهاي مستقل كه رابطه قوي و معني داري با تنش دارد وضعيت فيزيكي محيط كار مي باشد. مي باشد
 معني  (p=0.0000) درصد   99اين رابطه در سطح بيش از       .  مي باشد  r=0.7572رابطه بين دو متغير فوق برابر با        

 فيزيكي محيط نامطلوب تر باشد و افـراد نـسبت بـه وضـعيت     دار مي باشد اين بدان معني است كه هر چه وضعيت       
  .  بيشتري خواهند داشتتنشفيزيكي محيط كار خود احساس نگراني بيشتري داشته باشند، احساس 

رابطه بين دو متغير فـوق در سـطح   . رابطه بين درآمد كاركنان با تنش رابطه قوي و منفي و معني داري است             
به عبارت ديگر هر چه افـراد داراي درآمـد كمتـري            .  مي باشد  r=-0.6581برابر   (p=0.0000) درصد   99بيش از   

 رابطه اي منفي و ضعيف امـا معنـي دار مـي             تنشرابطه بين متغير سن و      .باشند احساس تنش بيشتري مي نمايند     
هـر  . باشد درصد اطمينان معني دار مي 95 و در سطح بيش از      r=-0.2205رابطه بين دو متغير فوق برابر با        . باشد

همچنين بين تحصيالت افراد مورد مطالعـه       . كمتري خواهند داشت   تنشچه افراد داراي سنين باالتر باشند احساس        
است كه در سطح  r =-0.6422رابطه بين دو متغير فوق برابر با . و تنش رابطه منفي و قوي و معني داري وجود دارد

 نـشان دهنـده     تنشرابطه بين دو متغير تحصيالت و       . باشد معني دار مي     (p=0.0000) درصد اطمينان    99بيش از   
تـنش افـراد را كمتـر خواهـد     ) كه خود نشان دهنده آگاهي بيشتر اسـت  (آن است كه هر چه تحصيالت باالتر باشد         

 درصـد اطمينـان   95متغيرهاي سابقه و سنوات خدمت با متغير تنش رابطه معني داري را در سـطح حـداقل            . نمود
  . دهد نمي نشان

بـر  .  درصد معادله داراي دو مرحله مي گـردد        95در بررسي نتايج آماري نشان مي دهد كه با سطح معني دار             
  .  است7766/0در مرحله دوم برابر با  R، ضريب رگرسيون چند متغيره اين اساس

خـط  " است و نشان مي دهد كـه در مرحلـه دوم دو متغيـر                6031/0در مرحله دوم برابر با       R2ضريب تعيين   
 را  " تـنش    " درصـد از واريـانس متغيـر وابـسته           60 در مجموع مي توانند      "درآمد" و   "شي و سياستهاي سازماني   م

در مرحلـه دوم نـسبت بـه         R2 مقدار افزوده شده به      مشخص گرديده است  همان طور كه    . پيش بيني يا تحليل كند    
عالوه بر شـاخص    .  معني دار است   )0000/0( درصد   99 مي باشد كه اين مقدار در سطح         0,1041مرحله اول حدود    

و مقدار افزوده شده به آن در مراحل متوالي تحليل شاخص اشتباه استاندارد و ضـريب رگرسـيون                   R2ضريب تعيين   
. نيز نشان مي دهد كه تا مرحله دوم تغييرات محسوسي در هر مرحله در اين دو شاخص وجود دارد                   Rچند متغيره   

 بـه   3,5606همچنـين اشـتباه اسـتاندارد از        . افـزوده شـده اسـت      Rبه  7090/0در مرحله دوم نسبت به مرحله اول        
       از سـوي ديگـر هـر متغيـري كـه وارد معادلـه       .  تغيير مي كند كه نسبت به مراحل قابـل مالحظـه اسـت    1824/3

          R2مي شود، صرفنظر از ترتيب ورود در هر مرحله بـه عنـوان آخـرين عنـصر معادلـه بـا آن رفتـار و مقـداري كـه                              
ساير شاخص هاي آمـاري      .چنانچه اين مقدار معني دار نباشد از معادله خارج مي شود          . مي افزايد محاسبه مي شود    
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و نيز آزمون    Betaو نمرات استاندارد شده      Bبراي متغيرهاي درون معادله نظير ضرايب رگرسيوني براي نمرات خام           

t براي ضرايب B  مود خالصه ن2را مي توان در جدول .  
 از نظر   "درآمد كاركنان " و   "خط مشي و سياستهاي سازماني    "براي دو متغير     B نشان مي دهد كه ضرايب       tآزمون  

  .  درصد اطمينان معني دار هستند99آماري در سطح بيش از 
  ر وابسته  عناصر اساسي تحليل چند متغيره به روش مرحله به مرحله از مرحله اول تا دو برابر پيش بيني متغي  :1جدول 

 R  متغير داده شده  مرحله
سطح معني 

  R  R2داري 
مقدار افزوده 

 Rشده به 
نسبت به 
  مرحله قبل

سطح معني 
  داري

اشتباه 
  استاندارد

خـــــط مـــــشي و   اول
  3,5606  0,0000  -  0,4980  0,0000  0,7057  سياستهاي سازماني

  0,1824  0,0000  0  0,6031  0,0000  0,7766  درآمد  دوم
  

  عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني استرس در مرحله دوم : 2جدول شماره 
  B Beta  T  SigT  نام متغير

  0,0000  9,522  0,6291  0,6490  خط مشي و سياست هاي سازماني
  0,0000  5,042  -0,3331  -0,4262  درآمد كاركنان

  

   بحث و نتيجه گيري 
بعـد از شناسـايي منـابع       . نابع استرس مي باشد   اولين قدم در پيشگيري و درمان تنيدگي يا تنش شناسايي م          

برخي از اين منـابع برونـي و   . مي بايست به دنبال راهبردها و روشهاي از بين بردن ايجاد كننده هاي استرس باشيم      
  . برخي ديگر از عوامل درمان تنيدگي يا تنش به خود افراد بر مي گردد. خارج از توان و اراده فرد مي باشد

  : ديگر تنش زدايي به صورت زيرمي باشندهمچنين روشهاي
  روشهاي مشاوره و روان درمانگري  -روش هاي تنش زدايي رواني  -روشهاي تنش زدايي بدني 
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