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 بررسی میزان استرس شغلی  و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان 

 
 3هوشنگ اولی زاده  و2ناصر شیربگی ،1حبیب اهلل حسن زاده

 

 

 چکیده 
عامل اصللی تلواو ، مویتیلت و تحتل       ،انسان محور و وسیله اصلی توسعه همه جانبه است و نیروی انسانی موثر:هدفزمینه و 

ثیرگذار در کاهش میزان استرس در أمحیط شغلی و سالمت سازمانی نیز از عوامل مهم و ت ،در همین راستا .اهواف سازمان است

هوف این پژوهش تعیین میزان بهره وری و استرس شغلی در بین کارکنان شرکت گاز  .باشنو یممحیط کار و ایزایش بهره وری 

 .  باشو یماستان کردستان 

  582کله در پایلان تعلواد     و تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شونو مایشی بودهپی روش پژوهش توصیفی :بررسیروش 

بهلره وری سلاعت ی   و هلریگال و همکاران  ، استاینمتز های پرسشنامهپاسخ دادنو.  ابزار گردآوری اطالعات  ها پرسشنامهنفر به 

 حلیل قرار گریت.مورد تSPSSنر  ایزار .اطالعات جمع آوری شوه با استفاده از باشو یم

و استرس شغلی رابطه معنی داری وجلود دارد املا   ، وضعیت استخوا ، شهر محل خومت تأهل، وضعیت بین جنسیت : ها افتهی

وضعیت تحصیالت ، سن و سابته کاری و استرس شغلی رابطه معنی داری مشاهوه نشو . بین میزان تحصیالت و شهر محل بین 

، سن و سلابته کلاری و بهلره وری رابطله معنلی       تأهل، وضعیت جنسیتری وجوددارد و بین خومت و بهره وری رابطه معنی دا

 .باشو یم 66/ 88ها آنمیزان بهره وری میانگین و 52/118میزان استرس شغلی کارکنانمیانگین داری وجود نوارد. 

هملین اسلاس شناسلایی عواملل     مهمی را در کاهش بهره وری در محیط کار در بلردارد بلر    ریتأثاسترس شغلی  نتیجه گیری:

 رگلذار یتأثتوانو یمعواملی است که در این راه  نیتر مهماز  ها استرسمحیط و عملیاتی نمودن راهکارهای کاهش این  یزا استرس

 باشو.  

 

 ، بهره وری ، شرکت گازساسترکلید واژه ها:

 

 مقدمه 

سلعه و بهسلازی منلابع انسلانی در     ابعلاد تو  نیتر مهمارتتای بهواشت روانی محیط کار به عنوان یکی از 

اقتصادی، خوماتی، آموزشی و  مؤسساتها در چنو دهه اخیر توجه نیروهای سالم جسمی و یکری در سازمان

بسلزایی داشلته    ریتلأث در باال بردن سطح بهلره وری   توانو یمصنعتی را به خود جلب کرده است و همین امر 

روی ن محور و وسیله اصللی توسلعه همله جانبله اسلت و نیل      گفت که انسا توان یم،بر همین اساس .[1]باشو

کله اسلترس و    دهلو  یمآمارها نشان .[5]، مویتیت و تحت  اهواف سازمان استثر عامل اصلی تواو ؤانسانی م

متوسلط روزانله یل      بله طلور  و  شلود  یمعوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین ریتن صوها روز کاری 

                                                 
 (Hasanzadeh.kh@gmail.com، نویسنده مسئول )سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی فنی وحرفه ای سنندج  -1

 دانشگاه کردستان  گروه علوم تربیتی ت علمیأعضو هی-2

 روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان  مدیر -3

 دستان انجام گرفته است .این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی شرکت گاز استان کر
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مطالعله دیگلری    .[3]کننو یمناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری  میلیون نفر به علت اختالالت

 .[4]رود یم% از ساعت کار بر اثر غیبت ناشی از استرس و نارضایتی شغلی کارکنان از بین 4که  دهو یمنشان 

 وری پایوار، خالقیت، نوآوری و کیفیت مناسب زنوگی درگرو مویریت و نیروی انسلانی به بهره یابی دست

ثیر مثبت و مناسبی بر خالقیلت و بهلره   أمحیط کار و ابعاد آن نیزت.[2]کارا، اثربخش، هوشمنو و متعهو است

ها سلالمت سلازمانی   گذار بر میزان بهره وری در سازمان ریتأثیکی دیگر از عوامل  .[6،2]وری محیط کار دارد

که هر چه میزان سالمت سازمانی بلاال باشلو   را به اثبات رسانوه است ر ها نیز این امکه نتایج پژوهش باشو یم

گذار در کاهش ریتأثعوامل مهم و  از محیط شغلی و سالمت سازمانی از این رو،.[2]رودوری باال میمیزان بهره

سلت کله بهبلود    ایلو آن ؤم (5005). پژوهش اسپنسباشنو یموری میزان استرس در محیط کار و ایزایش بهره

تالش بیشلتری در انالا  ویلای      بهثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهو شرایط محیطی سازمان اثرهای م

نیز بر این نکته تاکیو دارد که در اثر توسعه و بهبلود منلابع انسلانی کلارایی      (5003)هارتون.می سازدسازمانی

کاری بعو از وری وری کارکنان دریایت که بهرهتحتیتات خود در زمینه بهرهر بارتل د .ابوی یمسازمانی ایزایش 

 .[8]ابوی یم% ایزایش 12های آموزشی حوود اناا  برنامه

در این پژوهش در پی آن هستیم که به بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنلان شلرکت گلاز    

 :کهپاسخ دهیم  تاالؤاستان کردستان پرداخته به این س

 ن به چه میزان است ؟ شرکت گاز استان کردستاو بهره وری کارکنان یزان استرس شغلی م -1

 کارکنان شرکت گاز استان کردستان وجود دارد؟ چه رابطه ای بین میزان استرس و بهره وری  -5

 

 روش تحقیق

تما  کارکنان شلرکت گلاز اسلتان    شامل جامعه آماری . باشو یماز نوع پیمایشی و روش تحتی  توصیفی 

تعلواد  از بلین  به عنوان نمونه انتخاب شونو که  ها آنتمامی  آنان، کم تعوادکه با توجه به  باشنو یمکردستان 

پرسشنامه کله   ازسهپاسخ دادنو. جهت گردآوری اطالعات ها نفر به پرسشنامه 528تعواد نفر از کارکنان  582

 و استانوارد می باشنواستفاده شو.تهیه شوه موضوع  ادر رابطه ب

( 1883و همکلاران )  هلریگلال پرسشلنامه  ( و 1822پرسشنامه استاینمتز ) دودر حوزه استرس شغلی از 

 بهره گیری شو.

سرپرستان ارتباط با همکاران و ارتباط با ماهیت شغل، از سه خرده متیاس  استاینمتز،استرس پرسشنامه 

آن را به یارسی برگردانوه و روایی آن را به اثبات رسانوه اسلت. در  1320داغی در سالقراچهتشکیل شوه است.

گزارش  25/0و  68/0آزمایی به ترتیب زی ضریب پایایی آن را به روش دو نیمه کردن و بانیز یعتوب 1324سال

و روایی به میلزان   25/0( پایاییپرسشنامه به میزان 1324. در ی  پژوهش دیگر توسط عطار )[11]کرده است

کرونباخ بله   ( پایایی آن با روش آلفای1384در پژوهش حسن زاده و همکاران ) [.15]محاسبه شوه بود  22/0

بوست آمو کله   88/0مذکور به میزان   پرسشنامهدر پژوهش حاضر پایایی [.13]% گزارش شوه است 82میزان 

 ضریب مطلوب و رضایت بخشی است.
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 محیط، ابها  نتلش و تضلاد نتلش    از سه خرده متیاس  نیزهلریگال و همکاران پرسشنامه استرس شغلی  

 [.14]اسلت محاسبه شلوه  84/0( پایایی آن به میزان 1382اده)پژوهشی توسط حسن زر د تشکیل شوه است.

 بوست آمو که ضریب مطلوب و رضایت بخشی است. 85/0 مذکور نیز  پرسشنامهدر پژوهش حاضر پایایی 

پایلایی  [.8،10]از پرسشنامه بهره وری ساعت ی استفاده شلو  کارکنان بهره وری برای انوازه گیری میزان

این پرسشنامه در پژوهش های متعود مورد استفاده قلرار   محاسبه شو. 85/0میزان  وری نیز بهپرسشنامه بهره

 گریته و سواب  پژوهش نشان می دهو که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.

 

 جمع آوری داده هاهای ابزار  توصیف 

 طیف ضریب پایایی نام حیطه ابزار

 استرس شغلی استاینمتز
 لیکرت 58/0 1ماهیت

 لیکرت 58/0 2رتباط با کارکنانا
 لیکرت 11/0 3ارتباط با سرپرستان

 استرس شغلی هلریگال
 لیکرت 85/0 4محیط

 لیکرت 51/0 8ابهام نقش
 لیکرت 56/0 6تضاد نقش 

پرسشنامه بهره وری 
 ساعتچی

 لیکرت 86/0 8انگیزش

 لیکرت 51/0 5نیروی انسانی

 لیکرت 51/0 1کیفیت

 

سون و رضریب همبستگی پی یها لیتحللیل اطالعات نیز عالوه بر آمارهای توصیفی از تح جهت تازیه و 

 استفاده شو.  SPSS 16رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از نر  ایزار 

 

 پژوهش یها افتهی

که  کارکنان شرکت گاز استان کردستانجمعیت شناختی وضعیت ابتوا در تحلیل داده ها :بخش توصیفی -ال 

 آموه است. 1شماره  جوولگریت که نتایج آن در  رمورد بررسی قراپاسخ داده بودنو ها شنامهپرسبه 
 جمعیت شناختی کارکنان شرکت گاز استان کردستانیژگی های و 1جدول شماره 

                                                 
 ماهیت شامل مواردی همچون: عدم آگاهی از ماهیت شغل ، احساس لیاقت برای مراتب باالتر ، شیوه های اداری، تخصص حرفه ای و ....1
 ارتباط با کارکنان شامل مواردی همچون:  حمایت همکاران ، اختالف نطر با همکاران ، ارتباط با همکاران و ...2
 سرپرستان شامل مواردی همچون: اختالف نظر با سرپرستان، تقاضای سرپرستان ، اعتمادبه سرپرستان و ... ارتباط با3
 محیط شامل مواردی همچون: مطبوع بودن محیط، بیماری های محیطی و ...4
 ابهام نقش شامل مواردی همچون: نحوه ارزیابی عملکرد ، انتظارات و ... 5
 کمبود زمان ، تقاضای خارج از ضوابط و...تضاد نقش شامل مواردی همچون:6
 انگیزش شامل مواردی همچون:عالقه به انجام کار ، ارزیابی عملکرد و ...7
 نیروی انسانی شامل مواردی همچون:ارتباط با همکاران ، انتخاب کارکنان و ....8
 کیفیت شامل مواردی همچون: توجه به خدمات ارائه شده، رضایت مشتریان و ...9

 متغیر
 سطح تحصیالت وضعیت استخدامی تأهل جنسیت

 ف. لیسانس لیسانس دانیکار دیپلم قراردادی/ شرکتی  رسمی/ پیمانی مجرد متأهل مؤنث مذکر

 5 88 61 184 151 51 82 226 15 260 فراوانی

 231 1135 2131 8834 65 32 1538 5133 638 1338 درصد



4 

 

 

 چهار متغیرقالب مشاهوه می شود ویژگی های جمعیت شناسی کارکنان در  1همان گونه که در جوول شماره 

درصو از  2/6گزارش شوه است. تنها حوود  جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت استخوامی و سطح تحصیالت

از کل تعواد  درصو بوده است. 81جمعیت کارکنان را خانم ها تشکیل داده انو. درصو متأهلین نیز بیش از 

درصو آنان رسمی یا پیمانی می باشنو و بتیه به صورت قراردادی یا شرکتی استخوا  شوه  35کارکنان صریاً 

درصو از کارکنان دارای مورک دیپلم می  22کنان بایو گفت که بیش از انو. در خصوص سطح تحصیالت کار

 .باشنو و بتیه دارای موارک کاردانی به باال هستنو
 و  بهره وری کارکنان میزان استرس شغلی   -2جدول شماره 

 

 سطح معنی داری  میانگین فرضی جامعه  درجه آزادی tمقدار  میانگین تعداد شاخص ها

 000/0 50 288 155/32 2662/115 285 استرس شغلی

 000/0 82 288 -100/13 5541/66 285 بهره وری

 

به دست آموه در خصوص میزان استرس شغلی و  tمتوار  مشاهوه می شود  5همانطور که در جوول شماره 

معنی دار 001/0در سطح   800/13و  888/35بهره وری کارمنوان شرکت گاز استان کردستان به ترتیب 

و متایسه ی آن با میانگین  884/66و  566/118( .بنابراین با توجه به میانگین آزمودنی ها p≤0/001است)

کارکنان باالتراز حو و بهره وری  می توان نتیاه گریت که میزان استرس شغلی 25و  80یرضی جامعه 

 میانگین یرضی جامعه می باشو . 
 

رابطه کلیه متغیرهای تحتی  با استفاده از ضریب  در بخش تحلیل های استنباطینخست:بخش استنباطی -ب

 ( خالصه شوه است. 3همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گریته است که نتایج آن در جوول شماره)

جوول می توان مشاهوه کرد روابط متعودی بین متغیرهای اصلی  18تا  1همانگونه که در ردی  های 

 شنو وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره شوه است.تحتی  که از لحاظ آماری معنی دار می با

سن، جوول( از جمله جنسیت،  2تا  1در خصوص متغیرهای زمینه ای یا جمعیت شناختی)ردی  های  -ال 

 که: می توان دریایت وسطح تحصیالت شهر محل خومت تأهل، وضعیت استخوامی، سابته خومت،

 رابطه منفی ومعکوس وجود دارد.نتش های استرس و ابها  بین متغیر جنسیت با متغیر -

 نتوانسته است رابطه معنی داری با سایر متغیرهای اصلی و یرعی تحتی  از خود بروز دهو.سن  متغیر -

 از خود نشان داده است.اما معنی دار ضعیفمتغیر تأهل صریاً با متغیر ماهیت شغل رابطه ای  -

رابطه ای ، نیروی انسانی و بهره وریبا متغیرهای ماهیت شغل و استرساستخوا  وضعیت متغیر  -

 داده است. بروزاما معنی دار از خود متوسط 

 بین متغیر سابته خومت با متغیر نیروی انسانی رابطه ای ضعی  اما معنی دار وجود دارد. -

هم نین با متغیرهای و ونیروی انسانی  ماهیت شغلخرده متیاس های با  یمتغیر وضعیت استخوام -

 رابطه ای متوسط اما معنی دار از خود بروز داده است. استرس و بهره وری

هم نین  سرپرستان، کارکنان،ابها  نتش، انگیزش وخرده متیاس های متغیر شهر محل خومت با -

 معنی دار دارد. ورابطه ای متوسط و بهره وری استرس متغیرهای
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ا با متغیرهای بهره ام ،کارکنان رابطه منفی و معکوس دارد خرده متیاسبا  متغیر سطح تحصیالت -

 معنی دار از خود بروز داده است. وانگیزش و نیروی انسانی رابطه ای متوسط ه متیاس های خردوری، 

 :( می توان مشاهوه کرد که18تا  8در مورد متغیرهای اصلی تحتی  یعنی متغیرهای ردی ) -ب

از آناا که این متغیرها از خرده  باهم رابطه ای را نشان نواده انو امااسترس و بهره وری  کلی متغیردو  -

نها اشاره آکه در ذیل به  متیاس هایی تشکیل شوه انو روابط معنی داری بین آنها مشاهوه می شود

 می شود.

)مربوط به استرس( متغیرهای هر شش خرده با  )مربوط به متغیر بهره وری( خرده متیاس انگیزش -

ولی مثبت روابطی تضاد نتش و ابها  نتش محیطکار، ، ماهیت شغل، سرپرستان، کارکنانیعنی 

 .متوسط از خود نشان داده است

)مربوط به استرس( سرپرستان)مربوط به متغیر بهره وری( با خرده متغیر نیروی انسانیخرده متیاس  -

)مربوط به استرس( با خرده متیاس محیط کار هم نین ومتوسط پایین  با شوتفی منرابطه ای 

 .ط از خود نشان داده استمثبت ولی متوسابطه ای ر

و نهایتاً خرده متیاس کیفیت)مربوط به متغیر بهره وری( یتط با خرده متیاس محیط کار )مربوط به  -

. ضمناً متغیر کلی بهره وری یتط با خرده متیاس داردبا شوت متوسط پایین مثبت استرس( رابطه ای 

 .ارد)مربوط به استرس( رابطه ای مثبت با شوت متوسط دط کار محی

پس از بررسی ضرایب همبستگی پیرسون به دلیل وجود برخی روابط مثبت و معنی دار بین متغیرها، 

با استرس و بهره وری کارکنان نمونه تحتی  از جمله پیش بینی  بیشترتصمیم بر اجرای تحلیل های 

 آموه است.2و 4استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی گریته شو که نتایج آن در جوول شماره 



1 

 

 سونربر اساس ضریب همبستگی پی تحقیق  رابطه بین متغیرهای اصلی 3جدول شماره 

 متغیرها 1 2 3 1 1 1 1 8 9 10 11 12 13 11 11 11 11

 جنسیت .1 1                

 سن  .2 061.- 1               

              1 -.288**
 تأهل .3 011.- 

             1 -.028 -.258**
 -.181**

 استخدام .1 

            1 -.388**
 -.213**

 .664**
 سابقه .1 058.- 

           1 .151**
 -.186**

 -.048 .184**
 .131*

 شهر .1 

          1 .113 .114 -.456**
 .048 .122*

 .318**
 تحصیالت .1 

         1 -.082 -.140*
 -.066 .048 .163**

 -.081 -.120*
 ماهیت شغل .8 

        1 .832**
 -.083 -.200**

 -.014 .134*
 .010 -.060 -.183**

 سرپرستان .9 

       1 .363**
 .428**

 -.164**
 -.125*

 -.053 .110**
 کارکنان .10 113.- 056.- 061. 

      1 .186**
 .142*

 .184**
 محیط کار .11 005.- 085.- 058. 002.- 063.- 011. 054. 

     1 .283**
 .364**

 .656**
 .688**

 تضاد نقش .12 068.- 064.- 115. 105. 061.- 108.- 034.- 

    1 .826**
 .181*

 .286**
 .843**

 .880**
 .022 -.148* -.001 .048 .064 -.048 -.188**

 ابهام نقش .13 

   1 .136*
 .125*

 .126*
 .115*

 .121*
 .121*

 .182*
 .124*

 .026 -.168**
 انگیزش  .11 003. 008.- 010.- 

  1 .281**
 .018 -.051 .124*

 -.066 -.184**
 -.013 .215**

 .012 .141*
 -.212**

 نیروی انسانی .11 006.- 084. 001. 

 1 .185**
 -.056 -.022 -.041 .158**

 کیفیت  .11 050. 001. 001.- 088.- 006. 008. 043. 006.- 014.- 061. 

1 .81**
 .815**

 .608**
 .068 -.012 .211**

 .048 -.052 .002 .280**
 .111*

 .011 -.251**
 بهره وری .11 034. 041. 008.- 

.013 -.018 -.102 .163**
 .681**

 .516**
 .323**

 .848**
 .550**

 .105**
 -.060 -.186**

 -.061 .112 .143*
 -.056 -.183*

 استرس .18 

Note: *p < 0/08 and **p < 0/01 
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 پیش بینی استرس شغلی در بین کارکنان شرکت گاز استان کردستان  1جدول شماره 

 ز تحلیل رگرسیون سلسله مراتبیبا استفاده ا 

 1مدل  1مدل 3مدل 2مدل 1مدل متغیرها

 000. 002.- 006.- 041.- 143.- جنس

 000. 000. 001.- 038.- 062.- سن

 000. 001. 008. 001. 135. تأهل

 000. 012. 012. 016. 108. نوع استخدام

 000. 003. 001. 082. 048. سابقه

 000. 016. 038. 046. 034. تحصیالت

 400. 418. 811. 102. - ماهیت شغل

 323. 441. 448. - - رابطه با سرپرستان

 138. 146. 168. - - ارتباط با همکاران

 115. 148. - - - محیط شغلی

 152. - - - - تضاد نقش

 138. - - - - ابهام نقش

R
2 084/0 *

 534/0  145/0  165./  0/000 

ΔR
2 - 850./ **

 114./ ** 0/020** 032./ **
 

Note: *p < /0/5, **p < /0/1 

 

چنو متغیره استفاده شوه است. سلسله مراتبی از آزمون رگرسیون  استرسدر این بخش جهت پیش بینی 

جنسیت، سن، تأهل، ( مشاهوه می شود در مرحله اول متغیرهای زمینه ای از جمله 4همانگونه که در جوول )

به عنوان متغیرهای کنترل وارد تحلیل خومت وسطح تحصیالت وضعیت استخوامی، سابته خومت، شهر محل

Rرا در  240/0گردیو. ورود این متغیرها به معادله رگرسیون متوار
 نشان می دهو. 5

  28/0به عنوان متغیر کنترل وارد معادله گردیو این عمل باعث ایزایش حوود  ماهیت شغلدر مرحله دو  

R در
 .گردیو5

 که وارد معادله رگرسیون گردیو رابطه با سرپرستان و ارتباط با همکارانهای در مرحله سو  متغیر 

Rاما از لحاظ آماری معنی داری را در متوار ( 11/0)ایزایشی انوک 
 نشان می دهو. 5

R وارد معادله گردیو که متوارمحیط شغلی در مرحله چهار  متغیر 
 .ایزایش داده است 05/0یتط  5

را ( 30/0ی)که ایزایش انوک نوگردیو مربوط وارد معادلهد نتش و ابها  نتش های تضادر مرحله پنام متغیر

Rدر متوار 
 .می دهونشان  5

ماهیت شغل بوده ،استرستایج تحلیل رگرسیون نشان می دهو که تنها عامل پیش بینی کننوه قوی برای ن

 تبیین نمایو. ی کارکنان رااسترس شغل( از تغییرات متغیر وابسته 60/0) حوود عامل توانسته استاست و این 
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 پیش بینی بهره وری در بین کارکنان شرکت گاز استان کردستان 1جدول شماره 

 با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 

 3مدل 2مدل 1مدل متغیرها

 03000 03000 061.- جنس

 03000 03000 050.- سن

 03000 03000 033.- تأهل

 03000 0.000 215.- نوع استخدام

 03000 03000 032. سابقه

 03000 03000 113. تحصیالت

 03411 03411 - ماهیت شغل

 03812 03812 - رابطه با سرپرستان

 03480 03480 - ارتباط با همکاران

 1150. - - محیط شغلی

 1520. - - تضاد نقش

 1380. - - ابهام نقش

R
2 113/0  68/0  558/0  

ΔR
2 113/0 ** 82./ **

 888./ **
 

Note: *p < /0/5, **p < // 

 

وری از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چنو متغیره استفاده شوه است. در این بخش جهت پیش بینی بهره

جنسیت، سن، تأهل، ( مشاهوه می شود در مرحله اول متغیرهای زمینه ای از جمله 2همانگونه که در جوول )

به عنوان متغیرهای کنترل وارد  خومت و سطح تحصیالتوضعیت استخوامی، سابته خومت، شهر محل 

Rرا در  /1130تحلیل گردیو. ورود این متغیرها به معادله رگرسیون متوار 
 نشان می دهو. 5

کنترل  هایبه عنوان متغیرماهیت شغل، رابطه با سرپرستان و رابطه با همکاران سه متغیر در مرحله دو  

R در413/0یزایش حوود وارد معادله گردیو این عمل باعث ا
 گردیو.5

وارد معادله رگرسیون گردیو که ایزایشی  ، ابها  نتش و تضاد نتشکاریمحیط  هایدر مرحله سو  متغیر 

Rاز لحاظ آماری معنی دار را در متوار  و  522/0
 نشان می دهو.  5

  بارتنو از:ع بهره وری پیش بینی کننوه قوی برای تحلیل رگرسیون نشان می دهو که عواملتایج ن

از 12/0ماهیت شغل، سرپرستان و همکاران توانسته استامل وعمی باشو و 113/0وضعیت جمعیت شناختی

 06/0تغییرات متغیر وابسته بهره وری را تبیین و در آخر عوامل محیط، تضاد نتش و ابها  نتش توانسته است 

 از تغییرات متغیر بهره وری را تبیین نمایو . 

 

 رینتیجه گیبحث و 

در خصوص رابطه بین میزان تحصیالت و استرس شغلی نتایج نشان داد که بین تحصلیالت و اسلترس شلغلی    

و نتلایج  [12،16]مغارههمخوان بلود   ومصن   یها ایتهیبا نتایج  ها ایتهیرابطه معنی داری وجود نوارد که این 

اد بین تحصیالت و استرس شغلی رابطه وجلود دارد  باقری و همکاران که نشان دتادر زاده یها ایتهیاین یایته با 
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 یخلوان  هلم نیلز  شلریفیان و همکلاران    ، وویایی ،ترکاشونو، کاکس یها ایتهین با . هم نی[12]نوارد یخوان هم

 .[18-51]نوارد

در خصوص رابطه بین میزان تحصیالت و بهره وری در بین کارکنلان شلرکت گلاز نتلایج نشلان داد کله بلین        

ه وری رابطه معنی داری وجود دارد به نحوی که هر چه میزان تحصیالت باالتر رود میزان بهره تحصیالت و بهر

که نشان داد بلین تحصلیالت و بهلره    هادیان و همکاران  یها ایتهینتایج با  ها ایتهیکه این  شود یموری بیشتر 

االتر باشلو ایلراد بهتلر ملی     زیرا هر چه قور تحصیالت ب[55]دارد یخوان هموری رابطه معنی داری وجود دارد 

 .تواننو نسبت به یعالیت های روزمره خود از خالقیت و دانش روز استفاده نماینو

 شلغلی  و اسلترس  تأهلو استرس شغلی نتایج نشان داد که بین وضعیت  تأهل وضعیت در خصوص رابطه بین

دارنو که این یایته با نتلایج   هلمتأرابطه معنی داری وجود دارد و ایراد مارد استرس بیشتری نسبت به ایراد 

و استرس شغلی رابطه معنلی داری   تأهلپژوهش هاشم زاده و همکاران که نشان دادنو بین وضعیت  یها ایتهی

.از دالیل ایلن عاملل را   [54]باشو ینمهمخوان یانیو نوا دآیوگیو و با یایته های [ 53]دارد  یخوان هموجود دارد 

 آرامش در بین ایراد دانست. تاثیرات مثبت تاهل برمی توان 

در خصوص رابطه بین نوع استخوا  و استرس شغلی نتایج نشان داد که بین نلوع اسلتخوا  و اسلترس شلغلی     

و  بریلور و مل  ماهلان   ، با نتایج یایته های هاشم زاده و همکلاران  ها ایتهیاین  ووارد نرابطه معنی داری وجود 

، 53]نیسلت خوان همنوع استخوا  رابطه معنی داری وجود دارد  که نشان دادنو بین استرس شغلی وحسن زاده

در شلرکت گلاز   .شایو بتوان یکی از دالیل این موضوع را درصو باالتر کارمنوان قلراردادی و شلرکتی   [56، 52

استان دانست که باعث شوه است تا استرس شغلی در بین این کارکنان رابطه معنی داری را در متایسله بلین   

 وان رسمی و قراردادی نشان نوهو.دوگروه کارمن

در خصوص رابطه بین نوع استخوا  و بهره وری نتایج نشان داد که بین وضعیت استخوا  و بهلره وری رابطله   

 با ها ایتهیکه این و معنی داری وجود دارد کارکنان رسمی بهره وری بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دارن

رابطله معنلی    که نشان دادنو بین بهره وری و اسلتخوا  اسشرودر،  ، اران نتایج یایته های دهتان نیری و همک

 . [52،58]باشو یمانداری وجود دارد همخو

معنلی  که بین سن و استرس شغلی رابطله  د نشان دا ها ایتهیدر خصوص رابطه بین استرس شغلی و سن نتایج 

ادنو بین استرس شغلی و سن رابطه معنلی  که نشان د ییها پژوهشیایته های که این نتایج با د دارداری وجود 

رابطه بین استرس شغلی و سابته کاری نتلایج نشلان    در خصوص[ 55،54،58]نوارد یخوان همداری وجود دارد 

با یایته های مغاره  و مصن    ها ایتهیدارد که این سترس شغلی رابطه معنی داری وجود داد بین سابته کاری و ا

که نشان دادنلو بلین سلابته شلغلی و اسلترس       سایر محتتان  نین با یایته های و هم [12،16]واردنیخوان هم

به نحوی کله یایتله هلای ایلن پلژوهش      [51،54،30،31،35]وارد یخوان همشغلی رابطه معنی داری وجود دارد 

نشان داد که رابطه بین سن و سابته و استرس شغلی منفی می باشو و هر چتور سن و سابته پلایین تلر باشلو    

ان استرس باالتر است که این امر می توانو دلیل آن باشو که کارکنانی که سن و سابته آن ها پایین تر است میز

 از تاربه پایین تری برخوردارنو و همین امر باعث ایزایش استرس در آنها شوه است. 

معنی داری وجود  نتایج یایته ها نشان داد که بین سن وبهره وری رابطه بهره وریسن و خصوص رابطه بین ر د

نتایج نشان داد کله بلین بهلره وری و سلابته     هم نین و سابته شغلی  نوارد و در خصوص رابطه بین بهره وری
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نشان داد بین سابته شلغلی و بهلره   هایی که با سایر یایته  ها ایتهیشغلی رابطه معنی داری وجود نوارد که این 

 [55،52،33]نوارد یخوان هموری رابطه وجود دارد 

نتایج نشان داد که بین جنس و استرس شغلی رابطله معنلی   سترس شغلی در خصوص رابطه بین جنسیت و ا

 یها پژوهشبا نتایج  ها ایتهیداری  وجود دارد به نحوی که مردان استرس بیشتری نسبت به زنان دارنو که این 

و  [3،50،51،56،35،34،32]دارد یخوان همدیگری که نشان داد بین جنس و استرس شغلی رابطه وجود دارد 

حاصلل شلوه اسلت کله بلین       هلا  ایتهیدویل و هینو  نیز این  ،بالک بورن و بینتلی  ،کرباسی  یها پژوهشدر 

استرس شغلی مردان بیشتر از زنان  ها پژوهشدو در این ر جنسیت و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دا

که نشان دادنو بین استرس شغلی احموی منص  ، هیپ، ، نینوادیاو با یایته هایآیوگیو و [ 36-38]بوده است 

از دالیل این امر را شایو بتلوان دلیلل   .[12،54،35،38]و جنس رابطه معنی داری وجود نوارد همخوان نیست 

نوع و ماهیت شغل زنان ومردان با هم دانست به نحوی که مردان بیشتر در عملیات ها شرکت دارنو و زنان در 

 شتر در حال یعالیت هستنو بر همین اساس استرس کمتری را نسبت به مردان دارنو.محیط اداری بی

در خصوص رابطه بین جنسیت وبهره وری نتایج نشلان داد کله رابطله معنلی داری بلین جلنس و بهلره وری        

وجودنوارد و بر اساس بررسی های به عمل آموه در بیشتر پژوهش هایی که در حوزه بهره وری انالا  گریتله   

 د بعو جنسیت مورد بررسی قرار نگریته است. بو

و بله عبلارت دیگلر منالر بله       گردد یمبا توجه به اینکه آموزش منار به ایزایش بهره وری و کاهش استرس  

در سطوح مختل  بلرای   یآموزشیها دورهتا  گردد یملذا پیشنهاد  [.8، 53، 38، 40، 41]گردد یمارزش ایزوده 

 برگزار گردد.  براساس سناش نیازهای آنها دستانکارکنان شرکت گاز استان کر

تلا  د در بین کارکنان ایااد انگیزه نمایو للذا پیشلنهاد ملی گلرد     توانو یمکه امنیت شغلی  یراتیتأثبا توجه به 

 گذار باشو.  ریهاتأث آندر کاهش استرس شغلی  توانو یمنسبتبه تغییر وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی 

لذا بر هملین   [.45]گردد یمی منار به یرسودگی شغلی و نارضایتی شغلی در بین کارکنان ایزایش ساعت کار

در جهت کاهش استرس شلغلی و ایلزایش    توانو یم 14:30به ساعت  16اساس کاهش ساعات کاری از ساعت 

 گذار باشو. ریتأثبهره وری 
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A survey Of Job Stress and Productivity among Kurdistan Gas Firm’s Staff 
 

Abstract 

Purpose: The study was human – oriented and means of overall development. Human force is 

main factor for organization to go on, succeed and achieve goals. In line with this, work 

environment and organizational health are two key factors to decrease stress and increase 

productivity in work environment. The purpose of this study was to determine amount of 

productivity and job stress between staff of gas firm in Kurdistan province.  

Methodology: The method was descriptive. The sample included all staff (n = 285). 

Instrument was Stress Questionnaire by Steinmetz et al. and Productivity Questionnaire by 

Saatchi. Data was analyzed by SPSS software. 

Findings: There is significant relationship between job stress and gender, marital status, 

employed status and city of workplace. However, there was not significant relationship 

between job stress and educational status, age and work duration. Moreover, there was 

significant relationship between productivity and educational status and city of workplace. But, 

there was not significant relationship productivity and gender, marital status, age and work 

duration. The mean job stress and productivity were 118826 and 66888 respectively. 

Conclusion: Job stress affects decrease of productivity in work environment. Identifying stress 

factors and operationalizing strategies to decrease stress are key points to this end.        

 

Key Word:Stress- Productivity- Gas Company 
 

 
 


