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 چکیده 

در  یشرقجانیفاضالب استان آذربا و شرکت آب درآن  تیریعوامل مؤثر بر استرس و مد یبندتیو اولو ییبا هدف شناسا قیتحق نیا 

نفر به عنوان نمونه  205 ،ینسب تصادفی استفاده از روش باباشدکه ینفر م 303پژوهش  نیا یجامعه آمارانجام شد.  1535پائیز 

 ییرواو بدست آمد  352/0 ،کرونباخ آلفای طریق ازپایایی آن  که باشدمیمحقق ساخته پرسشنامه  هادادهابزار گردآوری شد. انتخاب 

 جهت تجزیه و تحلیل اطالعات .دیگرد نیتدو ییپرسشنامه نهابررسی و راهنما و مشاور  دیپرسشنامه با کمک اسات ییو محتوا یصور

روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و  استفاده شد. یدییتأ یعامل لیتحل کیتکنو  از نرم افزار لیزرل

 %3/53به  %3/22که نسبت گروه اول به دوم استفاده شد ایجملهاز آزمون نسبت دوبرای بررسی میزان استرس  باشد.اکتشافی می

لذا استرس کارکنان از حد متوسط باالتر  شد رد هاگروه نینسبت ب یدرصد فرض تساو 33 ریدایسطح معندر براین اساس؛ است

تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و برای اولویت بندی عوامل موثر از از ت آن یبرای بررسی عوامل موثر بر استرس و مدیر .باشدیم

 یو شخص یعوامل فرد ،44/2 نیانگیبا م یوط به عوامل سازماناسترس مرب نیشتریب . براین اساسآزمون فریدمن استفاده شده است

با توجه به باال بودن استرس در سطح  .گرفتدر رتبه سوم قرار  3/2 نیانگیبا م یو عوامل سازمان 11/2 نیانگیبا م در رتبه دومدر 

و ساختار اصالح و  عیادالنه رشد و ترفع هایفرصت نیروابط، تام یضوابط به جا ینیگزیجا ،کارکنانرفاهی مسائل سازمانی توجه به

 بازنگری در شرح وظایف سازمانی توصیه می شود.

 

 استرس، شرکت آب و فاضالب یعوامل فرد ،استرس یعوامل شغل ،استرس یاسترس، عوامل سازمانکلیدی:  گانواژ
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Identify and prioritize the factors influencing stress and stress management(Case Study: Water and 
Wastewater Company of East Azerbaijan Province) 

  
Abstract  
The study was carried out to identify and prioritize the factors affecting stress and manage it in the Water 
and Wastewater Company province in the fall of 1535.The population of this study is 303 people, Using 
comparative randomized, 205 were selected as sample.Tools for data collection questionnaire which its 
reliability by Cronbach's alpha, was 03352. And face and content validity of the questionnaire was 
developed to help teachers and advisors to review and finalize the questionnaire. LISREL software for 
data analysis and confirmatory factor analysis techniques were used.The survey method applied in respect 
of the exploratory and descriptive methods. Binomial test was used to assess the level of stress. The first 
group than the control group to 2233% and 5333%, respectively ؛  Accordingly, a significant level of 33%, 
assuming equal proportions between groups was rejected, so the staff stress is higher than average 
.Exploratory and confirmatory factor analysis was used to investigate the determinants of stress and its 
management and to prioritize the factors, the Friedman test was used. Accordingly, the maximum stress is 
related to organizational factors with mean 2344, Personal factors is ranked second with mean 2311 and 
organizational factors were ranked third with mean of 233. Due to the high stress at the organizational 
level, it is recommended attention to staff welfare issues, instead of replacement criteria, provide 
equitable opportunities for growth and advancement, institutional reform and revision of the tasks. 

 
Keywords: Stress, organizational factors of stress, occupational factors of stress, personal factors 
of stress, Water and Wastewater Company 

 

 

 مقدمه  -1

توسعه منابع  یاهروش    رقابت وگسترش شیافزا کارآمد است. با یمنابع انسان ،یسازمان نهیبه وریبه بهره یابیدست یعامل برا نیمهمتر 

به  وجهازخود بروز دهند. بات یتا آنها بتوانند عملکرد باالئ ندیکنند تا کارکنان مستعد خودرا حفظ کرده وآنان راتوانمند نمامی تالش هاسازمان ،یانسان

و در زندگی و محل اشتغال و نیز بر اینکه پدیده فشار عصبی به عنوان یک واقعیت قرن حاضر بر سالمت جسمی و روانی فرد و همچنین نحوه عملکرد ا

در پیشگیری و  مادگیزا و آرشد، بقاء و بهبود سازمان اثرات مثبت و منفی کوتاه مدت بسیاری را دارد، از این رو شناخت دقیق و به موقع عوامل استرس

تواند به توان نیروی انسانی در زا میی به عوامل استرسباشد، زیرا کوتاهی در رسیدگهای پویا میمقابله با آن از جمله وظایف اساسی افراد و سازمان

باال بردن کارایی، به رضایت و نهایتاً به  جهتتوان در های زیادی به همراه آورد، لذا با شناخت این عوامل میسازمان لطمه فراوانی وارد نماید و پیامد

 .وری افراد کمک نمودبهره

است.  یروان یدوران ما عصر فشارها یهم براست دشای. اندکرده یقرن نامگذار عیشا یماریرا ب یشار روانف ،سازمانی رفتار نظراناز صاحب یگروه

فشارها  نیاز هر سو او را احاطه کرده است. ا شمارییو مشکالت ب لیدر معرض عوامل فشارزا  قرار گرفته و مسا گریکه در آن بشر از هر زمان د ایدوره

هم  شیو مناسب، افزا حیصح یزریابعاد سازمان در صورت عدم برنامه گریابزارها و د ها،کتفکی گسترش و هاوز افزون سازمانر یدگیچیبه طور حتم با پ

 .ابدییم

در سازمان یروان یفشارها رایحال و آینده هر سازمان دارد. ز تیدر روند موفق یو کنترل آن، نقش اساس یو روان یروح یفشارها تیریمد امروزه

 نیتحت تاثیر قرار داده است و به طبع ا یادزی حد تا را هاسازمان یشدن جوامع است و بازده یدر عصر صنعت رانیمد یجد هایاز چالش یکی ها

مناسب  راهکارهای به توسل با اندتوانسته هااز سازمان یو تعارض به وجود آمده است و تنها معدود رفتاری معضالت هاموضوع در روند انجام امور سازمان

 نیو بد کندیم انیطغ تکه در محل کار منتظر ما اس یاسترس یو حت مبرییکه ما همراه خود به محل کار م یآن در امان بمانند. استرس انباریاز آثار ز

است،  یروزانه عاد یدگاسترس در زن یکه وجود مقدارکم یرا تجربه خواهند کرد. در حال یو کارگران، همه و همه فشار مضاعف رانیکارکنان، مد بیترت

یقرار م یو روح یعصب یفشارها لهکه مورد حم یبه همراه دارد. فرد یصدمات یو روان یکیزیو از لحاظ ف دهدیرا کاهش م وریسطح بهره ادیاسترس ز

. شودیدچار مشکل م وریو بهره  ییکارا تیکار و در نها یاثربخش ییاجرا هایوهیش گران،یروابط با د یبرقرار ،یزریبرنامه ،یرگیمیمسلماً در تصم رد،گی

که از توان  یاست، فرد یجسمان یوجه آن فرسودگ نیولاست که ا یاسترس شغل ریاجتناب ناپذ یامدهایپ نتریاز عمده یکی افتادگینمونه توان یبرا

 یاست، وقت یعاطف یوجه آن فرسودگ نی. دومشود یو ضعف م یو دچار کمبود انرژ کندیدر محل کارش شکایت م دیشد یافتاده است اغلب از خستگ

. ابدییکاهش م یشخص از زندگ تیهم رفته رضا یروو  رودیم لیتحل زین یمنابع عاطف رسد،یم انیبه پا یبر اثر استرس شغل یجسمان هایرهیذخ

ارباب رجوع، سازمان و همکاران خود با  ای نایشود فرد شاغل نسبت به کار، مشتر یاست که موجب م یروان یفرسودگ ،افتادگیجنبه از توان نیسوم
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شود  دهیکش زیو محفل دوستانه ن یخانوادگ طیمحکار به  طیممکن است از مح یرانسانیو غ یمنف هاینگرش نیا یبرخورد کند و حت یمنف یدید

 (.2004)الرسون، 

مهم در شرکت آب و فاضالب  نیاست و ا یاسترس ضرور تیریآنها و مد یبند تیعوامل مؤثر بر استرس، اولو ییراستا بررسی و شناسا نیا در

 یانسان یروهایوجود ن لیمنطقه به دل یآب شرب و بهداشت نیسازمان درتأم نیخدمات ا تیاهم ،یسازمان یکه به لحاظ گستردگ شرقیجانیاستان آذربا

 یهلمز و راهه و برا هیعوامل مؤثر از نظر یبند تیو اولو ییناساش یبرا قیتحقاین . دربرخوردار است یو ضرورت خاص تیو ... از اهم باال یشغل تنوعبا 

فردی، شغلی و سازمانی مورد بررسی و تحلیل که براین اساس عوامل موثر بر استرس در سه حوزه  لوتانز کمک گرفته شده است هیآنها از نظر بندیدسته

 قرار گرفته است.

 

 پیشینه تحقیق -2

 عملدرمانی شهر تهران نشان دادند که کننده استرس در مدیران مراکز پژوهشی با عنوان عوامل ایجاددر  (1532میر صمدی و جعفر پور)

دگی ، تورم و هزینه زندگی از مهم ترین عوامل خانوازا، عامل مشکالت مربوط به گرانی ترین عوامل شخصی استرساحساس مسئولیت بیش از حد از مهم

های محیط کار استرس زا وعوامل آلودگیترین عوامل شغلی و ت و تجهیزات مراکز درمانی از مهمو امکانا ، عامل کمبود بودجهایجاد کننده استرس

 زا در مدیران مراکز درمانی مورد بررسی بودند.راجعین نسبت به معیارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استرسزیست محیطی و ناآگاهی م

  AHPزای سازمانی در محیط های صنعتی با بندی عوامل استرسی تحت عنوان شناسایی و رتبهپژوهشدر  (1530، حیدری)خاتمی فیروز آبادی

عامل  51فازی )مورد مطالعه : مجتمع گاز پارس جنوبی( با بررسی متون و تحقیقات مختلف و هم چنین مصاحبه با کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، 

هایی آزاد که از زای سازمانی با مصاحبهعوامل موجود فشار روانی و استرس ولیه و مشخص نمودن اهم. برای غربال ازای سازمانی شناسایی شدندساستر

 12این . زای سازمانی شناخته شدندعامل به عنوان عوامل اصلی استرس 12کارکنان با سابقه و هم چنین کارشناسان منطقه و سرپرستان انجام گرفت 

رتبه بندی این عوامل توسط . تر عمل نمایندهندگان برای بیان نظرات خود شفافیتی قرار گرفتند تا پاسخ دعامل در دو مجموعه کلی محیطی و مدیر

های مورد پذیرش )با نامهگروهی صورت گرفت. پرسش( FAHP) (Fuzzy Analytic Hierarchy) Processروش تحلیل سلسله مراتبی فازی

بندی بین پاالیشگاههای متنوع یانگین هندسی امتیازات بود. رتبه، در واقع میل شد که عناصر آنریس تلفیقی تبد، به ماتجه به نرخ ناسازگاری(تو

های جدید و خطر ی به پاالیشگاهها و انتقال نادرست نیروی کاری صحیح کارکنان و تبعیض در پاداش. عدم ارزشیابمجتمع گاز پارس جنوبی انجام گرفت

گانه مورد بررسی قرار گرفت و  3های در پایان همبستگی دیدگاه کارکنان در پاالیشگاه استرس معرفی شدند.مواد سمی و شیمیایی باالترین عوامل 

  بسته ای به جز در یک پاالیشگاه به دست آمد.های تقریباً  همدیدگاه

به  مدیران پروژه پتروشیمی بندی عوامل موثر براسترس شغلیاسائی و اولویتدر پژوهش تحت عنوان شن (1532صفری، محمدنژاد شورکایی)

، تالش، ابهام، روابط، پاداش تناسب ساختار، ،یکار یتقاضاها برکار، کنترل ،یاقتضای شرایط ،یمل مسؤولیت و پاسخگوینتایج زیر دست یافتند که عوا

 یبین مدیران پروژه شرکت صنایع ملدر یترین عوامل موجود فشارروانزاسترسا ترتیب از به ؛ینقش مدیریت تغییرات، محیط کار، جوتیم، ت،حمای

 .هستند یپتروشیم

( در تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت گاز شهر تهران و ارائه الگوی بهینه مشخص 1531نیا) مسرتی

اند و سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل الگوی داده   گردید که عامل جو سازمانی باالترین اولویت و ویژگی شغل پایین ترین اولویت را به خود اختصاص 

 بهینه ارائه گردید.

های عمومی و بخش روانی نفری از پرستاران شاغل در بخش 30در انگلستان که بر روی دو گروه  (2005س)کو هی تفارطبق تحقیق موسک

 تواندمی شغلی استرس دیگر سوئی از. کنندتری را تجربه میصورت گرفت، پرستاران شاغل در بخش های عمومی نسبت به بخش روانی استرس بیش

غلی در پرستاران گردد که بر اثر آن قوای فیزیکی و هیجانی فرد تحلیل رفته و موجب بروز نگرش ها و پاسخ های منفی فرد نسبت ش فرسودگی به منجر

 .گرددبه خود و سایرین می

 در تلفنی ارتباطات مراکز در زن و مرد 1025 میان در روانی -جتماعیا و تنش های شغلی ،( به بررسی ناراحتی فیزیکی 2003لین، چن و لو )

 می تحمل خود سالمتی برای را بیشتری خطرات دارندمی  دریافت بیشتری شغلی استرس و تنش که اپراتورهایی داد نشان ها یافته پرداختند، تایوان

-ای اسکلتی از رایجهای ماهیچههای گوارشی و ناراحتیزخم ،تحرک پذیرینه و شکم ،سی درد عطسه، و سرفه درد، گلو چشم درد مانند مشکالتی کنند،
 ترین و مهمترین مشکالت پس از زمان کاری طوالنی در مراکز ارتباط کالمی دارد.

 

 مفاهیم تحقیق -4

 مفهوم استرس -4-1

اصطالح الاقل از قرن  نیا یسیفتن و منقبض شدن گرفته شده است. در زبان انگلبه مفهوم به هم ر  نجریاستر نیاز کلمه الت یاسترس از نظر لغو

به   یشغلکار و عذاب  یاسترس با مفهوم سخت یالدیقرن هفدهم م لیکاربرد عام داشته است. در اوا  یمتداول بوده و به عنوان فشار بدن یالدیم ازدهمی
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مترادف بوده است و در زبان  ادیو کوشش ز یفشار فکر ،یفشار کار، زور و اجبار کار لیاز قب هاییهجدهم با موضوع نیآخر هایو در سال رفتیکار م

 .دانآورده «یدگیتن» «یفشار روان» ،«یعصب هایتکانه»استرس را  یفارس
 یتعادل دیزنده ماندن با یرا مطرح کرد و معتقد بود که انسان برا یاتیتعادل ح دهیاسترس، پد فیدر تعر ییکایآمر ستییولوژیزیوالتر کانن، ف

فعل و  و ییایمیبدن و ترشحات گوناگون ش یداخل یاعضا یثبات با همکار ایتعادل  نیخود داشته باشد. ا یکیولوژیزیتمام فعل و انفعاالت ف نیب یدرون

یبالفاصله درصدد بازگرداندن تعادل بر مبر هم خورد، بدن  یرونیب هایوجود محرک لیتعادل به دل نی. اگر اشودیحفظ م کیولوژیزیانفعاالت الکتروف

خون از  زانیم رداندندر بازگ یخون هایسلول شتریب دیشود، در اسرع وقت با تول یزیردچار خون یدگید بیآس لیبه دل سمیمثال اگر ارگان ی. بادآی

 یاتیخارج باعث بر هم خوردن تعادل ح ایاخل که از د یهر فشار روان یعنیاسترس : »دگوییاسترس م فی. کانن، در تعرکندیدست رفته تالش م

 .(1531 ،یمی)فخ«شودیم سمیارگان
استرس سه مرحله را  ضدر معر سمیارگان دگاهید نیرا ارائه داد. طبق ا «یسازگار یسندرم کل»درباره استرس اصطالح  قاتیپس از تحق ه،یسل

 :کندیم یط

اگر  شود،یم دهیمرحله که مرحله خطر نام نیبا آن مقابله کنند. در ا کنندیم یسع را تجربه کرده و یو سخت بتیدر مرحله نخست، افراد مص

 هر. در شودیدر او ظاهر م یشوکه شده و حاالت افسردگ سمیباشد، ارگان دیو اگر استرس شد شودینا آرام و مضطرب م سمیباشد، ارگان فیاسترس خف

 .شودیم سلب سمیاز ارگان زشیبه غذا خوردن و آم لیدو حالت م

-یم یو سع ورزدیبه مقاومت مبادرت م سمیمرحله ارگان نیکنند. در ا دایپ یخو گرفته و سازگار تیبا موقع کنندیدر مرحله دوم، افراد تالش م
همچنان  ،یجنس تیاختالل در فعال یول گرددیباز م یعیغذا خوردن به حد طب وانات،یکه در ح دهدینشان م هیسل قاتی. تحقردیخو بگ راتییبا تغ دکن

 .ماندیم یباق

-که پس از تالش شودیم     یمرحله خستگ ایوارد مرحله سوم  یزمان سمی. ارگانشوندیم میو تسل دهیرس انیدر مرحله سوم، تحمل افراد به پا
اول شروع شده بود، خود را نشان  که در مرحله کیولوژیزیف هایواکنش جینتا جهیو در نت شودیبدن مختل م یدفاع ستمیس ،یسازگار یمکرر برا های

 .دهدیو عوارض مرحله خطر را از خود نشان م میعال سمارگانی شود تکرار زاحالت اگر محرک استرس نی. در ادهدیم

باشد یفرد م یو توانائ تیاست که فراتر از ظرف ییبا فشار تقاضاها یو سازگار زیمخاطره آم یبه تقاضاها ینوع واکنش روانشناخت کیاسترس 

 (.1530 ،ی)قادر

باشد و با گذشت از آن آستانه به سطح منفی و مخرب برسد با توجه به این موضوع در مثبت و سازنده می تواند  ایدر یک سطح و آستانهاسترس 

 این تحقیق بعد منفی آن مورد نظر است.
 

 عوامل فردی استرس -4-2

از عوامل فردی و ...  ، تغییر محل سکونتاعضای خانواده، اخراج از کار، بازنشستگی ، مرگ یکی ازبیکاری، مشکالت خانوادگی، جدایی از همسر

 .استرس می باشد

 

 عوامل شغلی استرس -4-2

امنیت شغلی، تعارض شغلی، عدم تسلط و مهارت کافی در انجام از جمله  این عوامل بطور مستقیم با وظایف شغلی فرد ارتباط مستقیم دارد

 ی افراد به وظایف شغلی، نداشتن روابط مناسب کاری با مافوق و ...وظایف شغلی، ناآشنای

 

 عوامل سازمانی استرس -4-2

باشد که در آن عالوه بر بازدهی و کارایی مطلوب به سالمت جسمانی و روانی وضعیتی می یک محیط اداری و سازمانی خوب شامل آن شرایط و

ولی این  بهره وری می اندیشد و بر آن تاکید می ورزد به سالمت روانی کارکنان نیز توجه داشته باشد.کارکنان هم توجه شود و همانطور که به کارآیی و 

، عملکردها و فزاینده های حاکم بر آن و ... ها، تصمیمات اتخاذ شدهمساله کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بعضاً خود سازمان و موسسات، با سیاست

ناراحتی های روحی و روانی برای افراد آن موسسه می باشد و سالمت روانی آنها را تحت الشعاع قرار داده و یا به طور  منشاء بیماری از پریشانی ها و

 جدی به مخاطره می اندازد.
 چیده وجود دارد:های بزرگ و پی( تحت چهار عنوان کلی زیر نامبرده که اکثر این عوامل فشار زا در سازمان1332عوامل عمده و کالن سازمان را لوتانز )

های کاری نوبت ناپذیر،انعطاف    مقررات نابرابری در پرداخت ها، عادالنه و دلبخواه مربوط به بررسی عملکرد،مالحظات غیر: سیاست های سازمانی -1

 شرح وظایف غیر واقعی  جابجایی مداوم، ابهات دو پهلو و ابهام آمیز، غیر ثابت،

 اتکای صوری بودن اکثر کارها،تخصص شدید،، امکانات اندک برای پیشرفت م مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها،تمرکز، عد: های سازمانیساخت -2

 تضاد صف و ستاد متقابل واحدها به یکدیگر،

 مناسب سر و صدا، گرما یا سرمای شدیدآلودگی هوا، خطرات ایمنی، نور نا ازدحام و فقدان امکانات برای تنها کار کردن،: شرایط مادی -5
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 ای نادقیق/ مبهم ،شیوه   رد بهگیری عملکاندازه، ارتباطات ضعیف ،بازخورد ضعیف/ ناکامی دربارۀ عملکرد،هدف های مبهم / متضاد: فرایندها  -4

 .(1532، )لوتانز اطالعات ناکافی های نظارتی غیر عادالنه،سیستم

 

 شرکت آب و فاضالب -4-2

مشغول به خدمت استان آذربایجانشرقی های در حوزه های ستادی و مناطق و شهرستانضالب شهری که در شرکت آب و فا یکلیه کارکنان

  .هستند

 

 اهداف تحقیق -5

 هدف کلی -5-1

 یشرق جانیآن در شرکت آب و فاضالب استان آذربا تیریعوامل مؤثر بر استرس و مد یبندتیو اولو ییشناسا

 

 اهداف فرعی -5-2

 یشرق جانیان شرکت آب و فاضالب استان آذربااسترس کارکن زانیم نییتع .1

 یشرق جانیعوامل مؤثر بر استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربا ییشناسا .2

 یشرق جانیعوامل مؤثر بر استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربا یبند تیالو .5

 یشرق جانیاسترس کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربا تیریمد یچگونگ .4
 

 تحقیق فرضیه های -5

وال تحقیق یت آن می باشد به جای فرضیه از سبندی عوامل بر استرس و مدیردنبال پاسخگوئی شناسائی و اولویتاز آنجاییکه در این پژوهش به 

 :استفاده شده است که به قرار زیر می باشد

 میزان استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب در چه حدی می باشد؟ .1

 بر استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب کدامند؟عوامل موثر  .2

 چگونه است ؟ عوامل موثر بر استرساولویت  .5

 چگونه می توان استرس کارکنان شرکت آب وفاضالب را مدیریت کرد؟ .4
 

 مدل مفهومی تحقیق -6

 ریلوتانز کمک گرفته شده و سا هیاز نظرآنها  یدسته بند یهلمز و راهه و برا هیعوامل مؤثر از نظر یبند تیو اولو ییشناسا یحاضر برا قیدر تحق

مدل  (1)در شکل. است پژوهش شده یچارچوب نظر نیو کسب نظر کارشناسان امر اقدام به تدو نیشیپ قاتیعوامل با مطالعه کتب و مقاالت و تحق

عوامل سازمانی، شغلی و وابسته و  ریبه عنوان متغ ، استرسقیتحق یرهایبا توجه به متغنشان داده شده است که بر این اساس  تحقیق یلیو تحل یمفهوم

 در نظر گرفته شده است .  قیمستقل تحق ریبه عنوان متغفردی استرس 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

6 
 

 
 تحقیق یمدل مفهوم( 1)شکل

 

 روش تحقیق -7

  : توان با توجه به دو مالک یرا م یدر علوم رفتار قیتحق یهاروش یبطور کل 

  ؛قی( هدف تحق الف

 .کرد میداده ها تقس ی( نحوه گردآورب

 ویژگی توصیف به کهاست توصیفی و اکتشافی  قاتیداده ها از نوع تحق یو از لحاظ گردآور یکاربرد قاتیاز لحاظ هدف از نوع تحق قیتحق نیا

- می آن اکتشافی نوع زا تحقیق این که انددسته چند بر خود توصیفی تحقیقات. است پرداخته آماری جامعه به هانه، سپس تعمیم این ویژگینمو های
 .است افتهیخاتمه  35آغاز و در بهمن ماه  35باشد که از خرداد سال  یماه م 3حاضر  قیتحق یمحدوده زمان .باشد

نمونه مورد نظر به  شدند.نفر بوده و پاسخگویان از میان این جامعه به صورت تصادفی نسبی انتخاب و نمونه گیری  303 آماری این تحقیق هجامع

انتخاب شده است و. این انتخاب بر اساس شانس است که هر کدام یک از افراد جامعه از شانس برابر برای انتخاب برخوردار هستند.  نسبیتصادفی طور 

ری از ونه آمامنفر است. برای محاسه حجم ن 203نفر مناسب خواهد بود، بنابراین اندازه نمونه  205نفری  303براساس فرمول کوکران برای یک جامعه 

 استفاده شده است. (1)رابطه 

(1) 

pqZNd
pqNZN 22

2

)1( 
 

 

203
9604.0290*0025.0

291*9604.0



n  

 

برای . توزیع گردیده است یشرقاستان آذربایجان شهری فاضالب و شرکت آب کارکنان نیکه در ب باشد پرسشنامه می ها دادهابزار گردآوری 

نفر از جامعه مورد بررسی و با  50استفاده شده است. براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی  زمون آلفای کرونباخآه از برآورد پایانی پرسشنام
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. دارند داریمعنی همبستگی آزمون با درونی نظر از سواالت دهدبدست آمد که نشان می 352/0میزان پایایی پرسشنامه  spssاستفاده از نرم افزار آماری

 قرار گرفت. و مورد تائید یراهنما و مشاور بررس دیا کمک اساتب آن نیز ییو محتوا یصور ییروا
 

 تجزیه و تحلیل اطالعات -8

 نمونه هایپاسخ توصیف برای. است شده استفاده استنباطی و توصیفی آماری هایروش از شده آوریجمعهای به منظور تجزیه و تحلیل داده

ورت ص به عمومی سؤاالت آماری هایداده دادن نشان برای و شده استفاده سؤاالت به مربوط هایپاسخ درصد و فراوانی توزیع هایجدول از آماری،

ت آن تحلیل عاملی یمجسم، از نمودارهای ستونی استفاده گردیده است. و در بخش دوم و در سطح استنباطی برای بررسی عوامل موثر بر استرس و مدیر

آزمون فریدمن  از آزمون پارتلت و برای اولویت بندی عوامل موثر از یرگینمونه تیکفا نییتع یو برا رلزلی افزاراکتشافی و تائیدی با استفاده از نرم

 استفاده شده است.

 

 آمار توصیفی -8-1

 .نشان داده شده است (4)و (5)، (2)، (1)های داده های مربوط به جنسیت، سن، تحصیالت و شغل به ترتیب در جدولآمار توصیفی 

 تهای مربوط به جنسی داده (1)جدول

 درصد تعداد جنسیت

 35 123 مرد

 13 53 زن

 100 205 جمع

 

 داده های مربوط به سن(2)جدول

 سال و باالتر 43 43-33 سال 35-33 سال 33زیر  سن

 100 33 53 10 فراوانی

 52 52 23 3 درصد

 

 داده های مربوط به میزان تحصیالت (3)جدول

میزان 

 تحصیالت

 درصد فراوانی

 12 54 دیپلم

 11 25 فوق دیپلم

 32 103 لیسانس

 21 40 فوق لیسانس

 100 205 جمع
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 داده های مربوط به شغل (4)جدول

 جمع اداری فنی اداری فنی بخش شغلی

 205 50 43 33 33 فراوانی

 %100 %15 %22 %23 %52 درصد

 
 

 آمار استنباطی -8-2

 تحقیق یها افتهیمرتبط با  یآزمون ها -8-2-1

که متغیرها با همدیگر ارتباط داشته باشند  استبا این پیش فرض  رودبکار می به منظور تعیین ساختار زیربنایی متغیرها اکتشافی -عاملی تحلیل

 انجام گرفته است. ذیل لذا مراحل چهارگانه آن به ترتیب

 گیریآزمون کفایت نمونه .1
 تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی .2
 ز ماتریس همبستگی ها ااستخراج عامل .5
 بیشتر است. 3/0ها به منظور به حداکثر رسانیدن رابطه عواملی که مقدار از آنها از چرخش عامل .4

 و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. KMOهای مورد استفاده از شاخص برای اطمینان از کفایت داده( 3طبق جدول )

 

 گیریآزمون کفایت نمونه (5)جدول

 KOM 345/0شاخص 

 532/2344 آزمون بارتلت

 251 درجه آزادی

-سطططم معنططی
 داری

000/0 

 

باشد می 2/0که شاخص مناسبی در مقایسه با حد استاندارد آن یعنی  345/0برابر   KOMاز آنجایی که مقدار شاخص  ، (3)جدول براساس

کوچکتر بوده حمایت از مناسب بودن تحلیل  30/0از  000/0برابر  داری کهتعداد نمونه انتخاب شده برای تحلیل عاملی کافی بوده و مقدار سطح معنی

 عامل برای شناسایی ساختار مدل عاملی دارد.

دهد به نحوی که میزان واریانس سواالت مشخص گردیده و عواملی که مقدار اشتراک ها را نشان میاشتراک استخراجی عامل( 2)جدول

عدم ارتباط این عامل با سایر عوامل یا عامل دیگر حذف گردیده است. این عمل تا مشخص شدن عوامل با  کوچکتر باشد به دلیل 3/0استخراجی آنها از 

 یابد.ادامه می 3/0مقادیر استخراجی بیشتر از 
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 نتایج اشتراک استخراجی (6)جدول

مقدار اشتراک  هاگویه

 استخراجی

مقدار اشتراک  هاگویه

 استخراجی

مقدار اشتراک  هاگویه

 یاستخراج

 242/0 23گویه  203/0 14گویه 234/0 1گویه 

 333/0 23گویه  332/0 13گویه 333/0 2گویه

 313/0 50گویه  313/0 12گویه 333/0 5گویه

 323/0 51گویه  235/0 13گویه 333/0 5گویه

 301/0 52گویه  312/0 13گویه 354/0 4گویه

 223/0 55گویه  231/0 13گویه 333/0  3گویه

 233/0 54گویه  435/0 20گویه 302/0 2گویه

 304/0 53گویه  332/0 21گویه 313/0 3گویه

 231/0 52گویه  231/0 22گویه  313/0 3گویه

 301/0 53گویه  312/0 25گویه  233/0 3گویه

 313/0 53گویه  253/0 24گویه  311/0 10گویه

 343/0 53گویه  235/0 23گویه  225/0 11گویه

 /330 40گویه  435/0 22گویه  303/0 12گویه

 330/0 41گویه  211/0 23گویه  234/0 15گویه

 

عوامل باقی مانده حاصل از نتایج جدول اشتراک استخراجی مشخص و واریانس هر کدام از عوامل ن واریانس یتبیدر مرحله ، (3)طبق جدول

 ماند.در مدل باقی می ،ی ویژه و بزرگتر از یکشود و سه عامل موثر اول که دارای بردارهاافزار مربوطه مشخص میمذکور با نرم

 

 واریانس تبیین شده (7)جدول

 طبقات
 مقادیر ویژه مقادیر ویژه عامل استخراجی یا چرخشی

 مجموع درصدواریانس درصد تراکمی مجموع درصد واریانس درصد تراکمی

1 434/22 434/22 303/4 300/42 330/42 45/10 

2 523/42 342/20 430/4 310/32 211/3 502/1 

5 323/33 343/13 433/5 123/33 54/3 143/1 
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درصد تبیین کننده واریانس  343/13درصد و  342/20درصد و  434/22مشخص شده است عوامل سه گانه به ترتیب با  (3)چنانچه در جدول 

 باشد.سواالت می

باشد که در این مرحله هر یک از عوامل در دسته عاملی اکتشافی میمهمترین خروجی تحلیل  ماترس چرخش یافته موثر بر استرس این ماتریس

 شود.ترین عدد هر عامل در سطح مربوطه معین و نسبت به تعیین عنوان مربوطه اقدام میمربوطه قرار گیرد لذا بزرگ

 ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی سواالت مربوط به استرس(8)جدول 

 عوامل شغلی انیعوامل سازم عوامل فردی هاعامل

 234/0   20عامل 

 333/0   14عامل 

 214/0   54عامل 

 235/0   13عامل 

 332/0   13عامل 

 435/0   23عامل 

 333/0   23عامل 

 312/0   52عامل 

   253/0 24عامل 

   253/0 23عامل 

   335/0 22عامل 

   211/0 23عامل 

   313/0 50عامل 

   323/0 51عامل  

   301/0 52امل ع

   223/0 55عامل  

   304/0 53عامل 

   331/0 53عامل 

   313/0 53عامل 

  332/0  2عامل

  333/0  5عامل
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  333/0  4عامل

  354/0  3عامل

  333/0  2عامل

  302/0  3عامل 

  313/0  3عامل 

  233/0  3عامل  

  225/0  10عامل 

  432/0  3عامل 

  231/0  10عامل 

  312/0  11عامل 

  354/0  21عامل 

  233/0  22عامل

  301/0  25عامل

 

عامل اول شامل فردی و خانوادگی شامل فوت همسر، جدایی عضوی از خانواده، وضعیت مالی، طالق، عدم تفاهم، عزت نفس،  (3)براساس جدول 

مل ابهام در نقش و عدم استفاده از توان افراد غیر قابل درک بودن وظایف وسواسی و تغییر محل سکونت و .. عامل دوم مربوط به عوامل شغلی که شا

ت عناوین شغلی و عامل سوم عواملی سازماندهی شامل سازمانی، روابط با شرکت و همکار، جایگزینی روابط، به جای ضوابط، نظام ارزشیابی و ... که تح

 فردی، شغلی، و سازمانی نامگذاری شده است.

 

 آزمون فرضیه های تحقیقنتایج  -8-2-2

 باشد؟سوال اول: استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در چه حدی می

ها داده شده افراد به ها براساس پاسخای استفاده شده است به نحوی که پس از جمع آوری پرسشنامهبرای پاسخ به سوال فوق از آزمون نسبت دو جمله

های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده بودند در گروه دوم قرار داده شده و گزینه متوسط را به عنوان گردیده و افرادی که گزینهدو گروه مجزا تقسیم 

 .جدا کننده دو گروه منظور گردید

%50:1 PH 
 

 رقیآزمون نسبت مربوط به میزان استرس کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان ش(9)جدول

-ها/گزینهگروه
 ها

 داریسطم معنی آزمون نسبت نسبت  مشاهده شده فراوانی

 002/0 30/0 % 3/22 123 1گروه 

 002/0 30/0 % 3/53 33 2گروه 
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شود لذا استرس کارکنان شرکت آب و ها رد میدرصد فرض تساوی نسبت بین گروه 33داری دهد در سطح معنینشان می(3)نتایج جدول 

 باشد.ز حد متوسط باالتر میفاضالب ا

 سؤال دوم: عوامل موثر بر استرس در کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی کدام است؟

هلمز و راهه و  هیاز نظر ،و کسب نظر کارشناسان نیشیپ قاتیعوامل مؤثر با مطالعه کتب و مقاالت و تحق یبند تیو اولو ییشناسا یحاضر برا قیدر تحق

 :دسته تقسیم می شود که عبارتند از 5است که براساس این نظریه عوامل موثر براسترس به لوتانز کمک گرفته شده  هیآنها از نظر یدسته بند یبرا

 عوامل فردی یا شخصی .1

 عوامل شغلی .2

 عوامل سازمانی .5

 است؟ بندی عوامل موثر استرس در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی چگونه سوال سوم: اولویت

دهد بیشترین استرس مربوط به عوامل سازمانی با ها نشان میمن استفاده شده است مقایسه میانگینبه سوال فوق از آزمون رتبه فرید برای پاسخ

 گیرد.در رتبه سوم قرار می 3/2و عوامل سازمانی با میانگین  11/2های بعدی با میانگین عوامل فردی و شخص در اولویت 44/2میانگین 

 

 اولویت بندی عوامل سه گانه( 13)جدول

 اولویت میانگین / رتبه عوامل  ردیف

 اول 44/2 عوامل سازمانی 1

 دوم 11/2 عوامل فردی 2

 سوم 03/2 عوامل شغلی 5

 

 اولویت بندی عوامل موثر بر تحقیق -8-2-3

و  یعوامل در سه دسته عوامل سازمان هیکل عیبا تجم زین نسایوار یو چرخش یاصل هایمولفه لیروش تحل قیعوامل سه گانه از طر بندیتیاولو

عوامل موثر  بندیتیو اولو ییاحصاء شده در شناسا هایتیاز مطلوب تیحکا ،نمودیم نییکل را تب انسیدرصد وار 34/33که در مجموع  یو فرد یشغل

اول و  تیدر اولو 03/40 انسیو وار 22/30 یعاملباربا  یسازمانامل عودارد و  یشرق جانیآن در شرکت آب و فاضالب استان آذربا تیریاسترس و مد بر

 .ردگییسوم قرار م تیدر اولو 4/24 انسیو وار 12/3 ژهیو یبا بار عامل یدوم و عوامل شغل تیدر اولو 2/52 انسیو وار 04/3 یبا بار عامل یعوامل فرد

 

 رییگنتیجه -9

از نظر مدرک  انیپاسخگو شتریب دهدیم لینفر از زنان تشک 53مردان و  انینفر از پاسخگو 123راساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ب

 .باشدیسال م 3از  شتریب یسوابق خدمت یبوده و دارا سانسیدر سطح ل یلیتحص

شده و در  ییشناسا قیقتح نهیشیعامل که با مطالعه کتب، مقاالت و پ 41 انیکه از م دهدیپژوهش نشان م هایافتهی یبخش آمار استنباط در

 زحاصل ا جینتا باشدیم یبعد تیدر اولو یو شغل یعوامل فرد ریداشته و تاث ریعوامل تاث ریاز سا شتریب یعوامل سازمان دهیگرد بندیسه گروه جمع

 ینسبت به بازنگر یستبای زال استرسعوام حیصح تیریمد یاشاره نمود. از برا ریعوامل به شرح ز تیبر اولو زین یعامل یبارها سهیو مقا دمنیآزمون فر

 .و ... پرداخته شود یافراد رفع ابهامات شغل فیشرح مجدد وظا یچارت سازمان

نقش، آهنگ کار، روابط با همکار،  ینقش، ناسازگار یاز عوامل همچون گرانبار کیسازمان در خصوص هر  دهدینشان م جیکه نتا یطور به

 .کند تیریاسترس را مد قتینموده و در حق یزنگرروابط سرپرست روابط با مراجعان با

مبهم بودن  ،یارباب رجوع، سوابق کار الت،ی)سن، تحص یعامل اکتشاف لیشده با استفاده از تحل ییعوامل شناسا ریتاث انگریب زین قیتحق اتیادب

 ریو غ نیقوان دنبو رناپذیسخت و انعطاف ،یارتباط هایودن شبکهو ناسالم ب یارتباط هایاز توان افراد، نبود امکانات، نبود شبکه ینقش، عدم استفاده کاف

عضو خانواده، طالق فوت همسر و  کی ییهمچون جدا یمشکالت خانوادگ ،یزندگ هاینهینسبت به هز ایبودن حقوق و مزا نییقابل درک بودن آنها، پا

. آر، یودیفر بندیمیتقس راهه،ا از جمله عوامل موثر بر استرس از نظر هلمز و آنه نیاز مهمتر یقسمت به برخ نیاسترس موثر بوده که در ا جادی...( در ا

 , B یتیشخص هایپیبراساس ت زیارس و آلتما یشغل زایاسترس هایعامل ،یو سازمان یاجتماع ،یتیشخص ،فردی عوامل به زاکه عوامل استرس 1333
A شودیمآنها مشاهده  بندیتیدر اولو ییهاتفاوت لی و بوده راستاپژوهش هم نیا هایافتهیکه با  شودیاشاره م. 

در دانشگاه اصفهان  یعقوبیو پارسا و نوزاد و وانیدر ژاپن و چنگ بر در تا یکاوا و آراک یتجرب قاتیبا تحق قیتحق نیدر ا هاافتهی نیهمچن

 .باشندیهم م یداشته و در راستا یهمخوان
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 پیشنهادات -13

 یشغل ،یدر سطوح فرد کیاسترس به تفک تیریمد یبرا شنهاداتپی لذا اندشده بندیطبقه یشده در سه گروه کل ییساکه عوامل شنا ییاز آنجا

 گردد. یارائه م بندیتیاولو یو سازمان

 (یغلبه بر استرس )فرد هایروش

 یاسالم یو پر محتوا یو توجه به فرهنگ غن یو اعتقاد مذهب مانیا تیتقو -1

 در مشاغل مرتبط یخاص و چرخش شغل یبا آموزش ها طیشرا و تیتسلط بر موقع -2

 و درجه تحمل تیظرف شیافزا -5

 و جامعه گرانیدر مورد د تیقبول واقع -4

 کار روزانه( میتنظ ها،تیفعال بندیتیزمان، و اولو تیری)مد یزمان یزریبرنامه -3

 مثبت از شغل و حرفه یتلق -2

 احساس آرامش در مقابل رفتار رقبا -3

 یبیجستن از تظاهر و عوام فر یدور -3

 گرانیاز اندازه کاهش سطح توقعات خود از د شیب تیاز حساس یریجلوگ -3

 مشاوره و بازگو کردن مشکالت به افراد معتمد -10

 استرس آور طیترک مح -11

 کردن در کنار خانواده یبه سپر شتریاختصاص اوقات فراغت ب -12

 ییبایصبر و شک -15

 آنان های¬تیو موقع گرانیدرک د -14

 خواهانه( گرید یبودن )خودخواه دیحس مف جادیا -13

 یدرمان ادراک -12

 آگاهانه دنیآرام -13

 گرانید یمنطق ریغ هاینه گفتن در مقابل درخواست ییتوانا -13

 یو توجه به بهداشت روان یبدن هایتیورزش و فعال -13

 و صادق  یمیصم یکردن رفقا دایپ قیاز طر یگروهتیو جلب حما متیصم جادیا -20

 :یغلبه بر استرس شغل هایروش

 یشغل فیبر وظا یغلبه بر تضاد نقش با بازنگر -1

 یاز انتظارات شغل یغلبه بر ابهام شغل و استرس ناش -2

 کار ینیاز سنگ یحل مشکالت ناش -5

 یو فقر شغل یاز کم یحل مشکالت ناش -4

 یشغل فیوظا یفایا یوقت برا یاز کم یحل مشکالت ناش -3

 یغلبه بر استرس حاصل از احساس بازنشستگ -2

 روابط بودن، گراهدف ک،یشغل توجه به مساول ارگونوم یفایا التیتسه شیبه افزا شودیم هیاسترس توص تیریمد یبرا یسطح سازمان در

 یضوابط به جا ینیگزیجا یسازمان هاییرگیمیتصم           ( مشارکت دادن کارکنان درCRM یارتباط با مشتر تیری)آموزش مد انمشتری با مطلوب

 یجو سازمان ،یساختار سازمان تاًیکارکنان اضافه کرد نها یایو حقوق و مزا یو مال یامکانات ماد شیو افزا عیعادالنه رشد و ترف هایفرصت نیروابط، تام

 موثر خواهد بود. یدر کاهش استرس منف سازیمیتقس

ها از یک مشاور و روانپزشک در سازمان خود جهت شناسایی عوامل استرس زا و درمان آن بهره بگیرند و سازمان شودیم هیخاتمه توص در

 از و ترکارمند جذاب یکارا برا یو چرخش شغل ،یشغل غنی سازی ،یتوسعه شغل ،یکار رپذیانعطاف هایبرنامه جادیمجدد مشاغل، ا یبا طراح همچنین 

 .شد منداز مواهب مثبت استرس بهرهو  ودنم دایپ ییرها باشدمی حاضر عصر در هااز مشکالت سازمان یکیکه  منفی استرس عواقب

 را هااجرا و تفاوت یمتفاوت یآمار هایبا روش ایمتفاوت و  یو با چارچوب نظر گریموضوع را با پرسشنامه د نیا شودیم شنهادیپ یبه محققان آت

 .دیو تعارض و ... مورد مطالعه قرار ده تیخالق ،یسازمان یمانند رفتار شهروندان یگرید هایاسترس را با مولفه ریرابطه و تاثو  ندینما سهمقای
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 و مراجع نابعم

، دوماهنامه "شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر براسترس شغلی مدیران پروژه پتروشیمی"( 1532)یمجتب ،محمد نژاد شورکایی .حسین ،صفری[ 1]

 .32مدیریت پروژه، سال دوم، فروردین و اردبیهشت  یکالکترونی

 "فازی  AHPشناسایی و رتبه بندی عوامل استرس زای سازمانی در محیط های صنعتی با " (1530، حیدری ایوب) یخاتمی فیروز آبادی عل[ 2]
 35-103، 31ماره اول،بهارآن، سال نهم، ش ی)مورد مطالعه : مجتمع گاز پارس جنوبی(، مجله تحقیق در عملیات و کاربردها

 "پایان نامه عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت گاز شهر تهران و ارائه الگوی بهینه"( 1531مسرتی نیا) [5]

 ."عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی شهر تهرانپایان نامه "( 1532میر صمدی میرمنصور و جعفر پور اعظم) [4]

 ، تهران، نشر هواه تازه"فشار عصبی و تعارض در سازمان و راه های مقابله با آنها"( 1531رزاد)فخیمی، ف [3]

 (. تهران: انتشارات موسسۀ بانکداری ایران.1532لوتانز، ف. رفتار سازمانی. ترجمۀ غ. سرمد )[ 2]
 
[4] Larson, L.L.(2004). Internal auditors and job stress. Managerial Auditing Journal, 13(3), 1113-1150. 
[3] lin,Y.H,Chen,C.Y.,and lu,S.Y.(2003) physical Discomfort and psychological job stress Among  male and 
female operators at Telemmunication call centerers in Taiwan . J. Appl.Ergon.,vol.40,pp.321                                
[2] Muscroft J, Hicks C. A comparison of psychiatric nurses' and general nurses' reported stress and counselling 
needs: a case study approach. J Adv Nurs. 1333 Jun; 23(2): 1513-23.  
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