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چکيده
زمينه و هدف :استرش شغلي امروزه يکي از پديدههاي مهم در زندگي اجتماعي و تهديدي جدي براي سالمتي نيروي
کار در جهان ميباشد؛ بنحوي که «سازمان بين المللي کار» استرس شغلي را به عنوان شناخته شده ترين پديدهي تهديد
کنندهي سالمتي کارگران معرفي نموده است .هدف از انجام اين تحقيق شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر
استرس شغلي کارکنان در شرکت کاله آمل ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش با توجه به ماهيت آن؛ توصيفي و با توجه به هدف تعريف شده ،از نوع كاربردي است و
بر اساس شيوه انجام آن ،پيمايشي است .جامعه اين تحقيق را کليه کارکنان شرکت کاله آمل تشکيل ميدهند .ابزار
گردآوري داده ها ،پرسشنامه مقايسات زوجي ميباشد و براي تجزيه و تحليل دادهها از تکنيک تحليل سلسله مراتبي
( )AHPاستفاده شده است .در مجموع پرسشنامه اي براي  74نفر از  126کارکنان شناسايي شده (دليل انتخاب اين
گروه اشراف بيشتر اين افراد با موضوع پژوهش با توجه به تجربه کاري و تخصص آن ها نسبت به بقيه کارکنان بوده
است) در شرکت کاله آمل ،ارسال شد.
يافته ها :يافتههاي تحقيق نشان دهنده آن است که در ميان عوامل اصلي موثر بر استرس شغلي به ترتيب عوامل رواني
– اجتماعي ،فيزيکي و محيطي از اولويت برخوردارند .همچنين در بين عوامل رواني – اجتماعي ،عامل عدم وجود
فرصت ارتقاي شغلي با  0.222بيشترين وزن و عامل عدم پاسخگويي مديريت به نگرانيهاي کارکنان با 0.036
کمترين وزن را دارا ميباشد؛ در بين عوامل فيزيکي ،عامل زمان استراحت غير قابل انعطاف با  0.138بيشترين وزن و
عامل نياز به قدرت بدني با  0.20کمترين وزن را دارد .در بين عوامل محيطي نيز عامل شرايط کاري غير ايمن با
 0.059بيشترين وزن و عامل سطح دماي محيط کاري با  0.010کمترين وزن را در بين مولفههاي اصلي استرس شغلي
دارا ميباشند.
نتيجه گيري :با توجه به اينکه عامل عدم فرصت ارتقاي شغلي؛ بيشترين وزن را در عوامل اصلي استرش شغلي(رواني
 اجتماعي) کارکنان داراست ،مديريت و مديران شرکت کاله بهتر است محيطي آموزشي و مشارکتي را فراهم آورندکه کارکنان عالوه به يادگيري و آموزش و حس مفيد بودن؛ بتوانند در مسير ارتقاي شغلي پشرفت کرده و باعث
افزايش کارايي شرکت شوند.
واژگان کليدي :استرس شغلي ،تحليل سلسله مراتبي (  ،)AHPعوامل استرس زا ،رتبه بندي ،شرکت کاله آمل
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مقدمه
يکي از مهمترين سرمايهها و ارکان هر سازماني،

باعث تزلزل در اهداف و راههاي نيل به آن ميشوند.
يكي از مهمترين عوامل استرسزا در جامعه كنوني
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سرمايه انساني است ،به طوري که حيات سازمان تا

"شغل" ميباشد (خاتوني و همکاران  .)1390 ،استرس

حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف

عاملي مهم در بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي

کارکنان دارد .هر چه اين مهارتها بهينه باشد ،قابليت

است كه آسيب هاي رواني ناشي از آن ،با مديريت

سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر ميشود .لذا

استرس تقليل پذير است .استرس بر سازمانها و افراد

آموزش منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و

موجود در آنها ،تأثير ميگذارد .برخي معتقدند كه

مهارتهاي ويژه نقش به سزايي دارد بلکه باعث

بخشي از ركود بهرهوري و كاهش كيفيت خدمات در

ميشود که آنان در ارتقاء سطح کارآيي و اثر بخشي

سازمانها از كاستيهايي در ويژگيها و قابليت هاي

سازمان سهيم باشند و خود را با فشارهاي متغير محيطي

فردي كاركنان سازمان ناشي ميشود .از طرفي ،عامل

وفق دهند .براي رسيدن به سطح استاندارد مهارتها

اصلي و مهم در توسعه کشور ،نيروي انساني است؛ در

بايد به آموزش و بهسازي منابع انساني توجه خاص

اين راستا حفظ سالمت و بقاي افراد جامعه هم از

داشت (ابطحي و عباسي .)2007 ،در دهه اخير مو

لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي الزم و ضروري

ضوع استرس و آثار آن در سازمان يکي از مباحث

است .ايجاد امنيت خاطر براي همگان در همهي

اصلي مديريت رفتار سازماني اسـت .فشار عصبي در

نظامهاي رفاهي به عنوان يک اصل اساسي در نظر

سازمان همچون آفتي فعاليتها را تحليل داده و از بين

گرفته شده است .برنامه ريزي براي رفاه يک کشور

ميبرد .توجه به محـيطهـاي شـغلي و شـرايط کـار

جهت توسعه همه جانبه به عنوان يک اصل شناخته

کارکنان امري است که موجب باال بردن کيفيت کار،

شده است .مطالعه استرس به مثابه احساس حاصل از

حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و بهره جويي بيـشتر

ارزيابي موقعيتي به عنوان فشار يا اضافه باري به منابع

و بهتـر از طـول مدت سنوات کاري ،مورد توجه قرار

روانشناختي ،مطالعه چگونگي تعادل بين جسم و روان

گرفته است .کار ،جنبه اي از زندگي است که صرف

است .اين پژوهش به دنبال شناسايي معيارهاي اصلي

نظر از منابع مالي ،برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير

(عوامل رواني – اجتماعي ،فيزيکي و محيطي) و زير

تحرک رواني و بدني ،نيازهاي اجتماعي و احساسات

معيارهاي استرس شغلي و حل آن با تکنيک تحليل

خود ارزشمندي را ارضاء ميکند .با وجود اين ،کار

سلسله مراتبي و در نهايت رتبه بندي اين عوامل در

ميتواند منبع فشار رواني نيز باشد .عليرغم وجود

شرکت کاله آمل ميباشد.

استرس مثبت ،زماني که از استرس صحبت ميشود،
بيشتر به عوارض و جنبههاي منفي آن توجه ميشود.

مباني نظري پژوهش

به هرحال استرس اثرات فراواني بر عملکرد و

موضوع استرس و آثار آن از مباحث اصلي

فعاليتهاي اعضاي سازمان دارد .مديران ،کارکنان و

مديريت رفتار سازماني اسـت .فشار عصبي در سازمان

ارباب رجوع سازمان تحت تاثير فشارهاي عصبي،

همچون يک آفت ،فعاليتها را تحليل برده و از بين

دچار حاالت رواني خاصي ميشوند و دست به اعمالي

ميبرد .توجه به محـيطهاي شـغلي و شـرايط کـار

ميزنند که مستقيما در فعاليتها و بازدهي سازمان

کارکنان امري است که موجب باال بردن کيفيت کار،

منعکس ميگردد .فشارهاي عصبي عالوه بر تاثيرات

حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و بهره وري بيـشتر و

رواني ،تاثيرات جسماني نيز دارند .استرسهاي شديد

بهتـر از عمر کاري ،مورد توجه قرار گرفته است .با
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دستاندر کاران اين گونه سيـستمها بايد عوامل مرتبط

مختلف بر آنها فشار وارد ميآورد .تحوالت شغلي

با رضايت مندي را کشف نموده و جهت پيشرفت و

نظير تغييرات سازماني ،تغيير حقوق و دستمزد ،ترفيع

ارتقاي سطح کارآيي کارکنان مورد توجه قرار دهند .با

هاي شغلي ،كاهش يا افزايش نيروي انساني و دگرگوني

توجه به اينکه قرن بيست و يکم ،محيطي کامالً رقابتي

هاي اجتماعي ،به خوبي بر فرد فشار ميآورند و وي را

را ايجاب ميکند ،سازمانها بايد داراي کارکناني

دچار آشفتگي ،نگراني ،تشويش و اضطراب ميكنند .در

برخوردار از روحيه معنوي بوده و ضمن مديريت

واقع ما به فيلتري نياز داريم كه زهركشنده استرس را

استرس و تنشهاي کاري ،با توجه به حساسيت و

گرفته و عصاره شيرين و حيات بخش آن را بر جاي

پيچيدگي مشاغل ،از سطح بااليي از رضايتمندي شغلي

گذارد و آن را قابل استفاده كند و اين فيلتر همان چيزي

برخوردار باشد (مرزآبادي و همکاران .)2014 ،بديهي

است كه در نتيجه رفتار و طرز برخورد ما در مواجهه با

است كه شرايط نامطلوب كار نه تنها بازدهي بلكه

شرايط استرس زا به وجود ميآيد .ادبيات مرتبط با

نارضايتي و ميزان استرس را تحت تأثير قرار ميدهد.

موضوع استرس شغلي متنوع و وسيع است ،اما در سال

امروزه ثابت شده است كه ساير شرايط محيط كار از

هاي اخير توافق نظر كمي درباره ماهيت استرس ،داليل

جمله ميزان روشنايي ،فناوري ،سر و صدا ،موسيقي،

گوناگون آن و عواملي وجود دارد كه ميتواند به كنترل

ساعات كار ،استراحت ،تعطيلي هفتگي ،شرايط آب و

آن در محل كار كمك كند(ککس .)2004 ،3استرس

هوايي ،رنگ و طراحي و دكوراسيون محل كار ،بر

واكنش و عكس العمل شخص به محيط پيرامون خود را

عملكرد فرد تأثير دارند .آمارها نشان ميدهد كه استرس

شامل ميشود كه ميتواند آثار مثبت و منفي را براي او

و عوارض ناشي از آن ،همه ساله موجب از بين رفتن

ايجاد كند .آثار مثبت آن ميتواند انگيزش ،عملكرد و

صدها روز كاري ميشود و به طور متوسط روزانه يك

لذت فرد را در محيط كار افزايش دهد و آثار منفي آن

ميليون نفر به علت اختالالت ناشي از استرس ،از

ميتواند باعث ايجاد فشار در فرد شود و پيامد هاي

حضور در محل كار خودداري ميكنند (حسن زاده و

فيزيكي ،رفتاري و رواني مانند اضطراب ،تشويش،

همکاران .)2012 ،از اين رو ،محيط شغلي و سالمت

نگراني ،كج خلقي و بيماري هاي قلبي داشته باشد(بيلر

سازماني از عوامل تأثيرگذار در كاهش ميزان استرس در

و برايسون2008 ،4؛).

محيط كار و افزايش بهره وري ميباشند.

استرس

استرس شغلي
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موسسه بين المللي ايمني و سالمت شغلي استرس

استرس واژه اي است كه امروزه کاربرد گستردهاي

شغلي را به صورت پاسخ مضر جسمي و روحي تعريف

يافته است ،اما هنوز برداشت روشني در مورد

ميكند كه در زماني رخ ميدهد كه نيازمنديهاي شغلي

چگونگي و واقعيت استرس وجود ندارد(ميگوئل و

با توانايي ها ،منابع حمايتي و نيازهاي فرد شاغل

همکاران.)2007 ،1استرس واكنش فرد را در حوزه

همخواني و هماهنگي نداشته باشد (جان وي.)2007 ، 6

اجتماعي ،روانشناختي ،جسماني و خانوادگي دچار

استرس شغلي زماني روي ميدهد که انتظارات از فرد

اختالل ميكند و نارضايتي حرفهاي ،كاهش توليد،

بيشتر از اختيارات و تواناييهاي او باشد .وقتي که در

افزايش خطا ،كاهش قدرت تصميم گيري و كندي زمان

محيط کار مجال نشان دادن خالقيت ،تصميم گيري و

واكنش را پديد ميآورد(برنارد و همکاران.)2007 ،2

درايت از فرد گرفته شود در او استرس بروز مينمايد

استرس در زندگي همه افرادي كه در يكي از مشاغل

که در نهايت منجر به کاهش کارآيي ميشود؛ اين امر

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

توجه به تاثير استرس شغلي بر زندگي و کار کارکنان،

مختلف جامعه كار ميكنند ،وجود دارد و به گونه هاي
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يكي از مشكالت و تهديدهاي بزرگ ،جهت سالمت

بندي شدهاند (ليدن -روبنستاين .)2000 ،استرسي كه

افراد در جوامع مدرن امروزي است .همچنين با کاهش

افراد شاغل در محيط هاي شغلي با آن روبرو ميشوند،

کارآيي افراد ،افزايش ميزان غيبت از محل کار ،کاهش

علل و منابع مختلفي دارد كه از آن جمله ميتوان به

توليد ،جابجايي نيرو ،تعارضهاي کاري ،هزينههاي

شرايط بد شغلي ،حجم بسيار زياد كار (باركاري زياد)،

پزشكي ،از کار افتادگي و بودجههاي مربوط به استخدام

انجام كار بصورت شيفتي ،زمان كاري طوالني ،تضاد

نيروهاي جديد باعث وارد شدن هزينههاي گزافي به

نقش ،ارتباطات ضعيف بين همكاران و مديران و

سازمانها و شرکتها ميشود (حسيني و مهداد و

كاركنان رده پايين تر ،وجود ريسك عوامل آسيب زا و

گلپرور .)1392 ،استرس شغلي ،واکنشهاي هيجاني

نيز توجه كم به كاركنان اشاره كرد .پاسخها و عكس

است و زماني بروز ميکند که شرايط و امکانات شغل

العمل هاي واضحي كه افراد ميدهند ،نشان دهنده

متناسب با ظرفيت ها ،منابع يا نيازهاي فرد شاغل

وجود استرس در آن هاست .اين تظاهرات ممكن است

نيست .در عين حال عوامل فردي مانند کاستيهاي

بصورت سردرد ،اختالل خواب ،اختالل در تمركز

شخصيت ،ويژگيهاي شخصيت و راههاي مقابله در

كردن ،بد خلقي ،روحيه بد ،ناراحتي معده و عدم

بروز آن مؤثر است .نازل به نقل از نلسون ،استرس

رضايت شغلي بروز كند .ساير تظاهرات يا عوامل نشان

شغلي را برانگيختگي ذهني و بدني ميداند که حاصل

دهنده وجود استرس شغلي در فرد شامل درد و

شرايط فيزيکي يا روانشناختي مرتبط با شغل است

گرفتگي عضالني ،احساس فشار و تنگي در قفسه سينه،

(نيسل .)2004 ،7راوندي نيز به نقل از سليه ،اصطالح

فشار خون باال ،مشكالت جنسي ،مشاجره كردن ،آزردن

استرس را به درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهاي

و ناراحت كردن ديگران ميباشند (ماجوي نوال،8

زندگي تعريف ميکند .وي استرس را به مجموعه اي از

 .)2008شواهد نشان داده نوع شغل در ابتالي كاركنان

واکنشهاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و

به فشارهاي عصبي نقش اساسي داشته است .تحوالت

پيش بيني نشده خارجي و داخلي ميداند که هرگاه

شغلي مانند تغييرات سازماني ،حقوق و دستمزد و ترفيع

تعادل و سازگاري فرد به علت عوامل خارجي يا داخلي

شغلي است كه به شكلي به افراد فشار ميآورد و آنان را

از بين برود ،بروز ميکند (گراوندي .)2006 ،استرس

دچار آشفتگي ،نگراني ،تشويش و اضطراب مينمايد

شغلي کنش متقابل بين شرايط کار و ويژگيهاي فردي

(خسروي  .)2003 ،استرس هم براي افرادي كه به آن

به گونهاي است که خواستهاي محيط کار و در نتيجه

مبتال هستند و هم براي موسسات و واحدهاي توليدي و

فشارهاي مرتبط با آن بيش از آن است که فرد بتواند از

خدماتي پر هزينه بوده ،عوارض ناشي از آن كه در قالب

عهده انجام آن برآيد (شکرخدايي و باطني پور.)1388 ،

خستگي روحي و جسمي؛ زود رنجي و تحريك

توجه به نشانه هاي استرس مربوط به تشخيص است،

پذيري ،تندخويي ،اضطراب افزايش فشار خون ،عدم

يعني توانايي پي بردن به اينكه آيا ما ،دوستان و

اعتماد به نفس و رضايت شغلي و فقدان انگيزه ي كاري

همكارانمان از استرس رنج ميبريم يا خير؟ هر چند اين

بروز ميكند و موجب كاهش بهرهوري ميشود (هاشم

امر مشكل تر از آن است كه به نظر ميرسد ،زيرا نشانه

زاده و همکاران.)2000 ،

هاي استرس از فردي به فرد ديگر ،متفاوتند و هر
فهرست جامعي از نشانه ها ،طوالني و ناكارآمد خواهد

پيشينه تجربي پژوهش

بود (راجر .)2000 ،همچنين در يک طبقه بندي ،عالئم

در تحقيقي که سيو 9و همکاران ( )2013با عنوان

استرس به طبقههاي رفتاري ،ادراکي ،احساسي دسته

ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بين عامل استرس زاي

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استرس شغلي در کارکنان با تکنيک 5 / AHP

اجتماعي و عملکرد شغلي در چين بزرگ  :نقش فشار و

و معنادار وجود دارد .همچنين يافتههاي پژوهش نشان

حمايت اجتماعي انجام دادهاند ،ارتباط مستقيم بين دو

داد که استرس شغلي نقش ميانجي در رابطهي بين

عوامل استرس زا اجتماعي ( اختالفات ميان فردي و

سرمايهي روانشناختي با عملکرد شغلي ايفا کرده و

سياستهاي سازماني) و عملکرد شغلي کارکنان در سه

سبب کاهش اثر سرمايهي روانشناختي بر عملکرد

جامعه چيني و همچنين اثرات بالقوه مديريت حمايت

شغلي ميشود (ديانت نسب و همکاران.)1393 ،

اجتماعي بر رابطه بين عوامل استرس زاي اجتماعي و

حسين زاده و همکاران ( )1392درتحقيقي نشان

عملکرد شغلي مورد بررسي قرار گرفته است .عالوه بر

ميدهد که افراد مجرد نسبت به متأهلين داراي استرس

اين ،نتايج ،مطابق با اين فرضيه است که فشار ممکن

شغلي بيشتري هستند .همچنين با افزايش سن و افزايش

است متغير ميانجي بين عوامل استرس زاي اجتماعي و

سابقه کار ،ميزان استرس کاهش يافته است .از ميان

عملکرد شغلي باشد .يافتهها نشان داد که هر دو نوع

متغيرهاي پژوهش شامل وضعيت تأهل ،سابقه کار،

عامل استرس زاي اجتماعي با فشار و تأثير منفي مرتبط

محيط فعاليت ،عملکرد ،خستگي و کسالت ،شغل دوم،

با عملکرد شغلي ،ارتباط دارند (سيو و همکاران،

سالمت روان ،سن ،شيفت کاري ،فقط متغيرهاي سابقه

در سال  2010انجام دادند ابتدا عوامل اصلي و زير

معناداري با استرس شغلي دارند (حسين زاده و

معيارهاي هر کدام شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت

همکاران ،)1392 ،موسوي ( ،)1386در تحقيقي با

که براي استرس شغلي سه عامل اصلي عوامل محيطي،

عنوان بررسي ارتباط بين شيوه هاي رويارويي با استرس

فيزيکي  ،رواني – اجتماعي انتخاب گرديد .همچنين

و سالمت رواني در گروهي از دانشجويان دانشگاه

براي هر يک از معيارها پنج زير معيار شناسايي و مورد

گيالن بيان نموده است« :استرس عبارت است از

بررسي قرار گرفت .نتيجه اين تحقيق حاکي از تاثير

هرگونه نيروي فيزيكي روان شناختي و اجتماعي كه

گذاري بيشتر عامل محيطي بر استرس کارکنان بود(لي

تأثير منفي بر ارگانيسم به جاي ميگذارد» .اين اصطالح

و شين.)2010 ،کيم ( )2002در پژوهش خود به اين

گاهي نيز به معني تنش روان شناختي ناشي از رويدادها

نتيجه دست يافت که بين استرس و سالمت رواني با

و موقعيت هاست .با توجه به ديدگاه هاي نظري

بهره وري افراد رابطهي معناداري وجود دارد .استرس

استرس به نظر ميرسد كه هر نوع استرس به خودي

شغلي به صورت نيرومندي با افسردگي و اضطراب

خود مخرب و منفي نيست بلكه در صورتي نقش

رابطه دارند .او نشان داد که افسردگي با سطح باالي

تخريبي پيدا ميكند كه فرد آن را تهديدي نسبت به

استرس شغلي رابطه دارد ،استرس و عدم سالمت

خويشتن تلقي كند و همزمان منابع بيروني و دروني

رواني منجر به کاهش بهره وري نيز خواهد گرديد

الزم براي رويارويي با آن را نداشته باشد .مهارت هاي

(کيم .)2002 ،ديانت نسب و همکاران ( )1393در

رويارويي با استرس با تمركز بر مسائلي چون برنامه

پژوهشي به تبيين نقش ميانجي گري استرس شغلي در

ريزي ،فعاليت بيشتر ،به دنبال راه حل گشتن و كسب

رابطهي بين سرمايهي روانشناختي با عملکرد شغلي

راهنمايي از ديگران است(موسوي .)1386 ،با توجه به

کارکنان واحد عملياتي منطقهي دشتگز شرکت نفت و

ادبيات و پيشينه تحقيق و همچنين دسته بندي لي و

گاز گچساران پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که بين

شين ( )2010مدل مفهومي مورد مطالعه در اين تحقيق

استرس و عملکرد شغلي رابطهي منفي و معنادار و بين

به صورت ذيل ميباشد:

 .)2013همچنين در يک تحقيق جامع که لي و شين

سرمايهي روانشناختي و عملکرد شغلي رابطهي مثبت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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شکل  :1مدل مفهومي پژوهش(اقتباس شده از مدل دسته بندي لي و شين  2010و ادبيات تحقيق)

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

اهداف پژوهش:

بندي عوامل ،از مقايسات زوجي كه اساس و مبناي

هدف اصلي :تعيين رتبه بندي عوامل موثر بر

رويكرد تجزيه وتحليل سلسله مراتبي است ،استفاده

استرس شغلي کارکنان شرکت کاله آمل
اهداف فرعي:
 )1تعيين رتبه بندي عوامل فيزيکي بر استرس شغلي
کارکنان شرکت کاله آمل
 )2تعيين رتبه بندي عوامل رواني  -اجتماعي بر
استرس شغلي کارکنان شرکت کاله آمل
 )3تعيين رتبه بندي عوامل محيطي بر استرس شغلي
کارکنان شرکت کاله آمل

شده است .بر اساس پرسشنامه ،مقايسات زوجي خود
ساخته ابتدا به طور آزمايشي بين چند نفر ازكارشناسان
و خبرگان توزيع شده و پس از اصالح و تاييد نهايي
توسط اساتيد و ساير خبرگان ،پرسشنامه اصلي توزيع
گرديد .در مجموع پرسشنامه اي براي  74نفر از 126
کارکنان شناسايي شده(دليل انتخاب اين گروه اشراف
بيشتر اين افراد با موضوع پژوهش با توجه به تجربه
کاري و تخصص آن ها نسبت به بقيه کارکنان بوده
است ).در شرکت کاله آمل ،ارسال شد .تک تک اعضا

روش پژوهش

ماتريس تصميم را پاسخ دادند .براي انتخاب جامعه

اين پژوهش از نظر ماهيت ،توصيفي و از نظر

آماري سعي شد تا پرسشنامهها بين کارکنان مرتبط و با

هدف ،هدف ،از نوع كاربردي است و بر اساس شيوه

تجربه پيرامون موضوع پژوهش توزيع شود .به منظور

انجام آن ،پيمايشي است .مطالب مربوط به ادبيات

استخراج وزن عوامل از ماتريس مقايسات زوجي از

موضوع از طريق مطالعات كتابخانه اي نظير كتب،

روش تحليل سلسله مراتبي يا  AHPاستفاده شد ،پس

مجالت ،پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ،بررسي اسناد

از محاسبات نرخ سازگاري به دليل باالتر از حد مجاز

و مدارك ،منابع پژوهش الكترونيكي مانند اينترنت و

بودن ،برخي از پرسشنامه ها ،به پاسخ دهندگان عودت

غيره جمع آوري شده است .جهت كسب اطالعات

داده شد ،درنهايت نرخ سازگاري به زير  0.1رسيد( .در

مورد نظر از جامعه آماري و با هدف پاسخ گويي به

روشهاي تصميم گيري چند معياره نرخ سازگاري بايد

سواالت پژوهش ،از پرسشنامه مقايسات زوجي استفاده

از  0.1کمتر باشد).پس از جمع آوري اطالعات با

شده است .توضيح اينكه در اين رويكرد براي اولويت

استفاده از روش  AHPوزن شاخصها و گزينهها تعيين

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استرس شغلي در کارکنان با تکنيک 7 / AHP

جدول  :1ويژگيهاي جامعه آماري
جنسيت

تحصيالت

سابقه خدمت

ويژگيهاي پاسخ دهندگان

مرد

زن

کمتر5سال

باالي 5سال

کارداني

کارشناسي

ارشد

فراواني

49

25

42

32

24

41

9

درصد

0.66

0.34

0.7333

0.2666

0.324

0.554

0.121

ميشوند ،سپس جهت تعيين وزن نهايي و پردازش

معيارها را تشکيل داد .درگام بعد ،ماتريس مقايسات

دادهها از  AHPاستفاده شده است .در جدول شماره 1

زوجي معيارها و زير معيارها تهيه و در اختيار افراد

ويژگيهاي جامعه آماري مورد نظر آورده شده است.

شرکت کننده در تحقيق قرار گرفت .در گام بعد،
جداول تکميل شده توسط افراد از لحاظ نرخ
ناسازگاري بررسي و ماتريس هايي که نرخ ناسازگاري

فرآيند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
شهاي تصميم گيري چند معياره است که ميتوان از

قضاوت خود تجديد نظر کنند .درنهايت نظر افراد با به

آن براي اولويت بندي گزينههاي تصميم گيري استفاده

کارگيري ميانگين هندسي تک تک نظرات ،با يکديگر

کرد .عنصر اصلي اين روش ،تجزيه مساله به عناصر

تلفيق گرديد تا رتبه نهايي گزينهها به دست آيد.

کوچکتر است به طوري که بتوان اين عناصر کوچک تر

ميعارهاي ارزيابي تحقيق حاضر در جدول زير نشان

را با هم مقايسه کرد (فرمان و گاس .)2000 ،براي

داده شدهاند:

اجراي فرآيند تحليل سلسله مراتبي بايد در گام نخست،
درخت سلسله مراتبي مساله شامل هدف ،معيارها و زير
جدول  :2معيارهاي ارزيابي تحقيق
نام

گزينه ها

عوامل

Q1

زمان استراحت غير قابل انعطاف

Q2

کارهاي تکراري و ساده

Q3

فيزيکي

قرارگيري در وضعيتهاي نامناسب بدني مانند ايستادن به مدت طوالني

Q4

نياز به قدرت بدني

Q5

محيط فيزيکي نامناسب

Q6

عدم اختيار براي انجام وظايف

Q7

عدم پاسخگويي مديريت به نگرانيهاي کارکنان

Q8

رواني -اجتماعي

همکاري نامناسب بين بخش ها

Q9

فرصتهاي نابرابر براي کارمندان زن و مرد

Q10

عدم وجود فرصت ارتقاي شغلي

Q11

روشنايي نامناسب محيط کاري

Q12

سطح دماي محيط کاري

Q13

محيطي

شرايط کاري غير ايمن

Q14

سروصداي بيش از حد

Q15

کافي نبودن تعداد کارکنان ،فضا ،تجهيزات و امکانات

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي يکي از رو

بيشتر از  0.1دارند به افراد بازگردانده شدند تا آنها در
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محاسبه ماتريس مقايسات زوجي

به عنوان مثال ،براي محاسبه وزن عامل فيزيکي

براي محاسبه اهميت(وزن) نسبي هريک از عوامل

ابتدا کليه عناصر سطر اول از ماتريس نرماليزه شده را با

AHP

هم جمع شدند و سپس تقسيم بر تعداد کليه عاملهاي

اصلي ،پرسشنامهاي مطابق با فرمت پرسشنامه

(مقايسه دو به دو) براي کسب نظرات کارشناسان تهيه

اصلي مورد نظر که  3تا بود ،گرديد .بنابراين داريم:

و توزيع شد .اين پرسشنامه شامل يک ماتريس براي
مقايسه زوجي عوامل ميباشد.

با توجه به محاسبات انجام شده؛ بعد رواني ـ

جدول  :3ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي
فيزيکي

رواني -اجتماعي

محيطي

عوامل اصلي
فيزيکي

1

0.5

3

رواني -اجتماعي

2

1

3

محيطي

0.33

0.33

1

جمع

3.33

1.83
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اجتماعي رتبه باالتري از بعد فيزيکي و همچنين بعد
فيزيکي رتبه باالتري از بعد محيطي ميباشد؛ در نتيجه
بعد رواني – اجتماعي تاثير بيشتري بر استرس شغلي
کارکنان دارد.

محاسبه نرخ نا سازگاري ماتريس مقايسات زوجي و

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

اولويت بندي عوامل:
محاسبه ماتريس نرماليزه و وزن نسبي عوامل

نرخ سازگاري ساز و کاري است كه سازگاري

روش محاسبه ماتريس نرماليزه و وزن نسبي عوامل

مقايسهها را نشان ميدهد و مشخص ميكند كه تا چه

به اينصورت ميباشد كه هريك از داده هاي ستون هاي

اندازه ميتوان به اولويتهاي حاصل ازاعضاي گروه و

مقايسات زوجي بر جمع هر يك از ستونها تقسيم

يا اولويتهاي جدولهاي تركيبي اعتماد كرد .تجربه

شده است .سپس با محاسبه ميانگين سطرها وزنهاي

نشان داده است كه اگرنرخ سازگاري ()C.R

نسبي مربوط بدست آمده است.

كمتراز 0/10باشد؛ ميتوان سازگاري مقايسهها را

پس از نرماليزه نمودن ماتريس تصميمگيري ،نوبت
به محاسبه وزندهي مؤلفههاي سطح يک ميرسد .در
اين مرحله با استفاده از روش ميانگين سطري که رابطه
آن بصورت زير ميباشد ،وزن هريک از آنها را محاسبه

پذيرفت .لذا براي محاسبه نرخ سازگاري بايد مراحل
زير انجام شود:
 تعيين اولويت هريك ازگزينهها نسبت به معيارهابا استفاده از منطق نرمال سازي و ميانگين موزون
 -محاسبه بردار مجموع وزني ( )WSV

شد.

 محاسبه بردار سازگاري ( ) C.V محاسبه مقدار λmax محاسبه شاخص سازگاري ( ) C.I محاسبه نرخ سازگاري ( ) C.Rجدول  :4ماتريس نرماليزه و وزن نسبي عوامل اصلي
عوامل اصلي

فيزيکي

رواني -اجتماعي

محيطي

جمع سطري

وزن

فيزيکي

0.300

0.273

0.429

1.002

0.334

رواني -اجتماعي

0.600

0.546

0.429

1.575

0.525

محيطي

0.100

0.181

0.142

0.423

0.141

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استرس شغلي در کارکنان با تکنيک 9 / AHP

جدول :5محاسبه بردار مجموعه وزني ) (WSVعوامل اصلي
فيزيکي

رواني -اجتماعي

محيطي

وزن

عوامل اصلي
فيزيکي

1

0.5

3

0.334

رواني -اجتماعي

2

1

3

0.33

0.33

1

محيطي

×

wsv

1.020

=

0.525

1.616

0.141

0.424

جدول  :6محاسبه بردارسازگاري ()CVعوامل اصلي
WSV

وزن

عوامل اصلي
فيزيکي

1.020

0.334

رواني -اجتماعي

1.616

0.525

3.07

محيطي

0.424

0.141

3

CV

3.05

=

محاسبه نرخ سازگاري جداول مقايسات زوجي عوامل

است .با محاسبات بردار مجموعه وزني و بردار

اصلي:

سازگاري و همچنين نرخ و شاخص سازگاري هر کدام

محاسبه مقدار :λmax
n

محاسبه شاخص سازگاري): (CI

3.04  3
 0.02
2

محاسبه نرخ سازگاري

عوامل اولويت بندي به صورت جدول شماره  7نوشته
ميشوند.
در امتياز دهي و اولويت بندي گزينههاي عامل

C.I 

فيزيکي ،به ترتيب زمان استراحت غير قابل انعطاف،
محيط فيزيکي نامناسب ،قرارگيري در وضعيتهاي

(:)CR

C.I 0.02

 0.03  0.1
R.I 0.58
به دليل آنکه نرخ سازگاري کوچکتر از  0.1است؛
C.R 

نامناسب بدني مانند ايستادن به مدت طوالني ،کارهاي
تکراري و ساده و نياز به قدرت بدني ،رتبههاي اول تا
پنجم اهميت را کسب نمودند.

بنابراين جدول مقايسات زوجي از سازگاري برخوردار
جدول  :7امتيازها و اولويت بندي گزينههاي عامل فيزيکي
عامل فيزيکي

فيزيکي

عامل فيزيکي

شرح گزينه ها

اولويت

رتبه نهايي گزينههاي

وزن عامل

وزن اوليه گزينههاي

زمان استراحت غير قابل انعطاف

1

0.138

0.416

کارهاي تکراري و ساده

4

0.033

0.099

قرارگيري در وضعيتهاي

3

0.053

نامناسب بدني مانند ايستادن به

=

0.334

×

0.161

مدت طوالني
نياز به قدرت بدني

5

0.020

0.062

محيط فيزيکي نامناسب

2

0.087

0.262

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 3.04

C.V

 max  

از عوامل اصلي؛ در نهايت زير مجموعه ي هر کدام از

 / 10مهدي ابراهيمي نژاد ـ نرجس خاتون زيمران ـ هادي شفيعي

جدول  :8امتيازها و اولويت بندي گزينههاي عامل رواني -اجتماعي
اولويت

شرح گزينه ها
عدم اختيار براي انجام وظايف
عدم پاسخگويي مديريت به
نگرانيهاي کارکنان
همکاري نامناسب بين بخش ها
فرصتهاي نابرابر براي کارمندان
زن و مرد
عدم وجود فرصت ارتقاي شغلي

رتبه نهايي گزينه هاي

وزن عامل

وزن اوليه گزينه هاي

عامل رواني-اجتماعي

رواني-اجتماعي

عامل رواني-اجتماعي

2

0.122

0.233

5

0.036

0.069

4

0.057

0.109

3

0.087

1

0.222

0.525

=

×

0.166
0.423

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

در امتياز دهي و اولويت بندي گزينههاي عامل

کار در جهان ميباشد؛ بنحوي که "سازمان بين المللي

رواني -اجتماعي ،به ترتيب عدم وجود فرصت ارتقاي

کار" استرس شغلي را به عنوان شناخته شده ترين

شغلي ،عدم اختيار براي انجام وظايف ،فرصتهاي

پديدهي تهديد کنندهي سالمتي کارگران معرفي نموده

نابرابر براي کارمندان زن و مرد ،همکاري نامناسب بين

است .امروزه بر همگان واضح است که در محل کار،

بخشها و عدم پاسخگويي مديريت به نگرانيهاي

وجود استرس اجتناب ناپذير است .به طور مثال

کارکنان رتبههاي اول تا پنجم اهميت را کسب نمودند.

تحوالت شغلي مانند تغييرات سازماني ،تغيير حقوق و

در امتياز دهي و اولويت بندي گزينههاي عامل

دستمزد و کاهش يا افزايش نيروي انساني يا ابهام نقش،

محيطي ،به ترتيب شرايط کاري غير ايمن ،روشنايي

گرانباري و سبک باري نقش ،تعارض نقش ،بي

نامناسب محيط کاري ،کافي نبودن کارکنان ،فضا،

عدالتيهاي ادراك شده و ...موضوع هايي هستند که به

تجهيزات و امکانات ،سر و صداي بيش از حد وسطح

شكلي بر افراد فشار آورده و آنها را دچار آشفتگي،

دماي محيط کاري رتبههاي اول تا پنجم اهميت را

نگراني ،تشويش و اضطراب مينمايند .اينكه کارکنان

کسب نمودند.

مهم ترين دارايي هر سازماني است و نقش مهم و
موثري در پيشبرد اهداف سازماني دارند ،براي مديران
سازمانها روشن است .کارکناني که استرس کمتري را

نتيجه گيري و پيشنهادات
استرش شغلي امروزه يکي از پديدههاي مهم در

تجربه ميکنند ،عملكرد بهتر و با کيفيت تري دارند؛ اما

زندگي اجتماعي و تهديدي جدي براي سالمتي نيروي
جدول :9امتيازها و اولويت بندي گزينههاي عامل محيطي
اولويت

شرح گزينه ها

رتبه نهايي گزينههاي

وزن عامل

وزن اوليه گزينههاي

عامل محيطي

محيطي

عامل محيطي

روشنايي نامناسب محيط کاري

2

0.045

0.102

سطح دماي محيط کاري

5

0.010

0.073

شرايط کاري غير ايمن

1

0.059

سروصداي بيش از حد

4

0.021

3

0.035

کافي نبودن تعدادکارکنان ،فضا،
تجهيزات و امکانات

=

0.423

0.141
×

0.150
0.252
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نيازهاي اساسي کارکنان نيز ناديده گرفته ميشود،

 0.059بيشترين وزن و عامل سطح دماي محيط کاري

سازمان بايد شاهد افزايش غيبت ،تاخير ،کارشكني،

با  0.010کمترين وزن را در ميان مولفههاي اصلي

ضررهاي مالي ،توليدات بي کيفيت ،بهره وري پايين و

استرس شغلي دارا ميباشند .با توجه به يافتههاي

همچنين کاهش انگيزه ،رضايت ،تعهد و دلبستگي

بدست آمده ،نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق آيسان

شغلي در افراد باشد .به بيان ديگر ،ادراك استرسهاي

( )2009که بيان نمود عوامل فيزيکي تاثير زيادي بر

شغلي ميتواند رفتارهاي انحرافي را در پي داشته باشد.

استرس شغلي دارد؛ همخواني دارد و با نتايج تحقيق

اين تحقيق به شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر

لي و شين ( )2010که عوامل محيطي را مهمترين

استرس شغلي در کارکنان شرکت کاله آمل پرداخته

عوامل استرس نام بردهاند؛ همخواني ندارد .نظر به

شده است .به منظور دسترسي به هدف بيان شده ،در

اهميت استرس در زندگي افراد و در حيات سازمانها

تحقيق حاضر ،ضمن مروري جامع و فراگير بر ادبيات

و همچنين مسايل و مشکالتي که سازمانها از بابت

موضوعي مربوط در دنياي داخل و خارج و دسته بندي

استرس درگير آنها هستند و اهميت اين مساله که

هر يک از آنها بصورتي منظم و منسجم ،بر اساس

سازمانها ساليانه ميلياردها دالر بابت حوادث ناشي از

مطالعات تجربي انجام شده در اين زمينه و موارد

کار پرداخت ميکنند به ما اين اجازه را ميدهد که در

نزديک و مشابه به اين تحقيق ،اهداف و سؤاالت

واقع به بررسي نقش استرس شغلي در ايجاد حوادث

تحقيق بيان شد .هدف تحقيق ،شناسايي و رتبه بندي

بپردازيم چرا که اگر هزينههاي مستقيم را که سازمانها

عوامل موثر بر استرس شغلي در کارکنان شرکت کاله

از بابت حوادث ناشي از کار که ميتواند يکي از

آمل بوده است .جهت حل مسأله و پاسخگويي به

علتهاي آن استرس يا فشار ناشي از شغل باشد ،در

سؤاالت تحقيق ،گامهاي زير پيموده شد :مطالعه ادبيات

نظر بگيريم .در واقع انجام پژوهش در اين زمينه عالوه

موضوع ،استخراج عوامل و طراحي ابزار اندازهگيري

بر اينکه ميتواند توجيه اقتصادي داشته باشد ،ميتواند

مرتبط با عوامل مؤثر ،مطالعات ميداني مقدماتي و

توجيه علمي هم داشته باشد و آن هم اين است که

معتبرسازي ابزاراندازهگيري دادهها و اطالعات ،تهيه

يکي از مشکالت مربوط به سازمانها را بررسي و حل

پرسشنامه نهايي و توزيع در بين جامعه تحقيق و در

کنيم .طبق بررسي متون صورت گرفته است؛ در ايران

تجزيه و تحليل دادهها از تکنيک  AHPاستفاده شده

مطالعات مربوط به استرس شغلي بيشتر در بين

است .پس از تجزيه و تحليل داده ها ،نتايج تحقيق

گروههاي پرستاران انجام شده است و تعداد معدودي

نشان دهنده اين است که در ميان عوامل اصلي به

از مطالعات نيز به بررسي استرس شغلي در بين

ترتيب عوامل رواني – اجتماعي ،فيزيکي و محيطي از

شاغلين در سازمانها پرداختهاند .بنابراين اين پژوهش

اولويت بيشتري در استرس شغلي برخوردارند.

با هدف شناسايي عوامل موثر بر استرس شغلي

همچنين در بين عوامل رواني  -اجتماعي عامل عدم

کارکنان شرکت کاله آمل انجام شد .معموال هر محقق

وجود فرصت ارتقاي شغلي با  0.222بيشترين وزن و

براي شروع کار و ادامه کار پژوهشي خود ،با موانع و

عامل عدم پاسخگويي مديريت به نگرانيهاي کارکنان

محدوديتهاي بيشماري مواجه خواهد بود .از جمله

با 0.036کمترين وزن؛ در بين عوامل فيزيکي عامل

محدوديتها و مسائلي که در تحقيق حاضر محقق را با

زمان استراحت غير قابل انعطاف با  0.138بيشترين

مشکل مواجه نموده و باعث کند شدن سرعت ارائه

وزن و عامل نياز به قدرت بدني با  0.20کمترين وزن؛

تحقيق گرديد ميتوان به عدم آشنايي اعضاي جامعه

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

زماني که استرس شغلي افراد افزايش پيدا ميکند و

در بين عوامل محيطي عامل شرايط کاري غير ايمن با
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آماري با اصطالحات تخصصي تحقيق و عدم همکاري

جم کاشان" ،مجله دانشگاه علوم پزشکي ،کاشان،

بعضي افراد در تکميل نمودن پرسشنامهها اشاره کرد.

جلد 1
ليدن -روبنستاين ،لوري اي{سيناترات استيون}

منابع و ماخذ

(" ،)2000مقابله بافشارهاي رواني" .ترجمه جزايري،

ثريايي ،علي؛ سجادي اميري ،سيد علي؛ سجادي اميري،

مجتبي ،تهران  :نشر پيكان.

سيده مرضيه ،)1389( ،ارزيابي و رتبه بندي عوامل

موسوي ،ولي ا " ،)1386( ...بررسي ارتباط بين شيوه

موثر بر عملكرد شعب بانك ملي استان مازندران با

هاي رويارويي با فشار رواني و سالمت رواني در

تكنيك فرآيند سلسلهمراتبي تحليلي( ،)AHPچهارمين

گروهي از دانشجويان دانشگاه گيالن" ،پايان نامه

همايش ملي مديريت عملكرد ،تهران ،جهاد

كارشناسي ارشد ،دانشكده ادبيات و علوم انساني

دانشگاهي دانشگاه تهران.

دانشگاه گيالن.

حسين زاده ،ادريس؛ فقيه ،محمد امين؛ کلته ،حاجي
اميد و ديگران( " ،)1392بررسي برخي عوامل مرتبط
با استرس شغلي آتش نشانان سازمان آتش نشاني
سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

تهران در سال  ،"1390صص129-139:
حسيني ،منيره؛ مهداد ،علي و گلپرور ،محسن(" ،)1392
تحليل رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده با
ادراک استرس شغلي و رفتارهاي انحرافي براساس
مدل معادالت ساختاري" ،مجله روان شناسي
اجتماعي ،سال هشتم ،شماره  ،28پاييز ،صص-17 :
29
خاتوني ،مرضيه ؛ مالحسن ،مريم؛خوئينيها ،سعيد،
( ،)1390بررسي استرس شغلي و عوامل مرتبط با آن
در حسابداران دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،فصلنامه
سالمت کار ايران  ،دوره ،8شماره .2
ديانت نسب ،مدينه ،جاويدي ،حجت اهلل و حسين
بقولي( " ،)1393نقش واسطه گري استرس شغلي در
رابطه بين سرمايه روانشناختي با عملکرد شغلي
کارکنان" ،مجله روشها و مدلهاي روانشناختي ،سال
چهارم ،شماره پانزدهم ،صص75-89:
راجر ،درك ( " ،)2000تغييرات زندگي (فشار رواني و
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داودي ،تهران  :انتشارات رشد.
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