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چکیده
ضرورت برنامهریزی مناسب در محل کار و ایجاد شرایط برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس کارکنان یکی از وظایف مهم
مدیران سازمانی میباشد .با کاهش میزان استرس شغلی کارکنان از طریق ابعاد مرتبط کاری میتوان جنبههای اعتماد ،تعهد و
صداقت کار کنان را نسبت به سازمان بهبود بخشید .هدف کاربردی تحقیق حاضر ،بررسی رابطه بین استرس شغلی با ابعاد مرتبط
شغلی و تعهد کاری میباشد .نوع تحقیق صورت گرفته توصیفی – پیمایشی بوده و روش گردآوری اطالعات در آن به صورت
کتابخانهای -میدانی می باشد .جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مجرب ،کارشناسان و متخصصین شرکت توزیع
نیروی برق استان یزد است که تعداد آنها  320نفر می باشد .همچنین دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS
و  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونۀ آماری  174نفر شد که به صورت نمونه
دردسترس و تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید که در نهایت  150پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که؛ بین سه بعد مرتبط با استرس شغلی یعنی گردش شغلی ،حمایتهای اجتماعی و آموزش حین وظیفه
رابطۀ مثبت و معناداری با استرس شغلی وجود دارد و بین شفافیت نقش و استرس شغلی رابطۀ معناداری وجود ندارد .همچنین
ارتباط بین تعهد شغلی و استرس شغلی کارکنان مورد تایید قرار گرفت .نتایج ضریب مسیر نشان میدهد که؛ به ترتیب بعد
آموزش حین وظیفه ،حمایتهای اجتماعی ،گردش شغلی و شفافیت نقش بیشترین تاثیر را روی استرس شغلی کارکنان دارند.
واژههای کلیدی :استرس شغلی ،تعهد کاری ،شفافیت نقش ،گردش شغلی ،آموزش حین وظیفه ،حمایت اجتماعی
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 .1مقدمه
عملکرد شغلی کارکنان  ،متأثر از عوامل متعددی از جمله تعهد سازمانی است که موجب افزایش کیفیت خدمات و بهره وری می
گردد.کارکنانی که تعهد سازمانی باالیی دارند بدلیل اعتقاد بیشتر به اهداف و ارزش های انسانی در مقابل تغییرات ،انعطاف پذیری
بیشتری نشان می دهند و باعث تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دست یابی به اهداف فردی می شوند(لوان.)2020 ،1
اگر کارکنان را یکی از مهم ترین ارکان ارتقای عملکرد سازمان ها بدانیم ،واضح است که بررسی متغیرهای اثرگذار بر عملکرد
آنان تا چه اندازه راهنمای مدیران در بهبود عملکرد سازمان خواهد بود .در سال های اخیر موضوع تعهد شغلی کانون بخش مهمی
از مطالعات سازمانی بوده ،چرا که ارتباط آن با موفقیت سازمان ها به اثبات رسیده است (مهداد و همکاران.)1392 ،
تعهد شغلی یک متغیر حائز اهمیت در درک رفتار کارکنان است که باعث افزایش سود آوری سازمان ها و کاهش ترک
خدمت شده و با تأثیر بر عملکرد کارکنان باعث بهبود ارائه خدمات ،افزایش بهره وری و کیفیت خدمات می شود .تعهد کارکنان
به سازمان ،مولد دارایی های نامشهود برای سازمان ها بوده و باعث ایجاد تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی کارکنان خواهد شد .بطور
کلی جهت دستیابی به اهداف سازمان ،نیروی انسانی در این بخش باید عالوه بر مهارت و تخصص از تعلق و تعهد سازمانی باالیی
برخوردار باشند (خسروانی و همکاران  .)2017 ،تعهد سازمانی عبارت است از هویت بخشی به افراد از طریق درگیر ساختن و
سهیم نمودن آنان در سازمانی خاص (مقیمی و رمضان  .)2015 ،در سال های اخیر تعهد سازمانی توسط ابزارهای مختلف اندازه
گیری شده است .آلن و می یر تعهد سازمانی را از سه جنبه تعریف می کنند :تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری (اکبری و همکاران
 .)2014 ،تعهد سازمانی از جمله ابعادی است که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته و بر بسیاری از متغیرهای سازمانی از
جمله قصد جابه جایی کارکنان ،عملکرد شغلی ،رفتار سازمانی ،میزان غیبت آنها و همچنین تعارض و تنش شغلی افراد تأثیر می
گذارد .مؤلفه هایی همچون توجه به اهداف و ارزش های سازمان ،احساس تعلق و وفاداری به سازمان ،همانند سازی و هویت یابی
با سازمان و تمایل به ماندن در سازمان ،هسته اصلی سازه تعهد سازمانی هستند.در سازمان های خدماتی نظیر شرکت توزیع برق
مانند سایر نظام های اجتماعی  ،تعهد سازمانی کارکنان از متغیرهای مهم و مؤثر جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان می
باشد.واقعیت مسلم آن است که این نظام ها در سراسر جهان با افزایش روز افزون چالش ها ،گسترش نیاز به نیروی کارآمد و
محدودیت های اقتصادی روبرو هستند که توانایی های بالقوه بخش های زیربنایی نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند( یانگ
و همکاران .)2014 ،متغیرهای متفاوتی می تواند تعهد شغلی را تحت تاثیر قرار دهد .بطور کلی پیشرفت و توسعه سازمان ها ،در
گرو ارتقای سطح دانش ،بینش ،مهارت ها و توانایی های منابع انسانی مثل مدیریت استرس ،مدیریت تعارض و ارتباطات اثربخش
است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف خود دست یابند (طباطبایی مزدآبادی .)2016 ،
مطالعات نشان می دهد که مدیریت استرس رابطه معناداری با رضایت کارکنان از شغل شان و میزان تعهد سازمانی
آنها دارد (دانیالی و همکاران  ، 2014 ،اکبری و همکاران  ،2014 ،سلیمی و همکاران  .)2012 ،موضوع استرس و آثار آن در
سازمان ،یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی در دهه اخیر است .گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی ،استرس را بیماری شایع
قرن نامگذاری کرده اند (پیری کامرانی و همکاران  .)2016 ،در زندگی افراد ،استرس ممکن است از منابع متعددی ناشی شود.
یکی از این منابع ،شغل فرد است .استرس شغلی یک پاسخ مضر فیزیکی و روانی است .زمانی که نیازهای شغلی با ظرفیت ها و
نیازهای فرد همسان نباشد ،استرس شغلی اتفاق می افتد .در انگلستان گزارش شده است که از هر  5نفر شاغل ،یک نفر از درجات
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باالی استرس شغلی رنج می برد و بیش از  500هزار کارگر در سال ،به علت استرس های ناشی ازکار ،غیبت می کنند (گانستر
و ایوانویچ.)2014 ،2
استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی امروز است و با پیشرفت فناوری های جدید و مشکالت مربوط به آن ،مشکالت
جسمی و اختالالت و بیماری های روانی و استرس شغلی در بین کارکنان سازمان ها افزایش چشم گیری یافته است (مندعلی
زاده و جواهری  .)1398،استرس شغلی استرسی است که نه تنها فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ،بلکه عوارض آن دامن گیر
سازمان و محیط حرفه ای می گردد ،به گونه ای که باعث غیبت مکرر  ،فرسودگی شغلی و کاهش تعهدات شغلی می گردد
(کوهزادی و همکاران .)1398،
در تعریفی دیگری از استرس شغلی چنین آمده است :کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه
ای است که خواسته های محیط کار و در نتیجه ،فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن ها برآید (.)6
بطور کلی استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عوامل استرس زا و وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد
در فشارزا بودن آنها اتفاق نظر دارند .به بیان دیگر ،استرس ناشی از شغل ،استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی،
دستخوش آن می شود (دهقانی تفتی و همکاران  .)1397 ،استرس شغلی می تواند باعث اثرات منفی بر روی رفتار افراد شود و
هم چنین بر روی عملکرد شغلی آن ها اثرات منفی داشته باشد (کسرایی و همکاران  .)2014 ،استرس شغلی با مشکالت شغلی
هم چون کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی و یا خروج از کار در سازمان در ارتباط است ( کوهزادی و همکاران .)1398 ،به
عالوه استرس دارای پیامدهای سازمانی از جمله کاهش عملکرد مناسب سازمان ،افزایش تعداد غیبت ها ،موارد استعفا ،کاهش
رضایت شغلی در بین کارکنان و مدیران ،کاهش تعهد سازمانی و نظایر این ها می باشد (مامی و همکاران .)2015،
نشانه های استرس شغلی عبارت اند از :نشانه های روانی  ،جسمانی و رفتاری .نشانه های روانی دستهای از مشکالت
عاطفی و شناختی مانند نارضایتی ،انزوا و بیزاری از شغل ،افسردگی ،اضطراب ،احساس ناکامی را شکل می دهند (.)12تاکنون
مطالعات گوناگونی پیرامون تاثیرات استرس شغلی بر تعهد شغلی انجام شده است  .طی مطالعه ای که توسط ترابی پور و همکاران
( )1398انجام شد نشان داده شد که بین استرس شغلی و تعهد سازمانی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد  .همچنین سانجیو
و راتور ) 2014(3نیز نشان دادند که بین استرس شغلی و تعهد سازمانی در یک سازمان رابطه معنادار است و استرس شغلی می
تواند در دراز مدت سبب کاهش میزان تعهدات سازمانی گردد.
به نظر می رسد در حوزه شرکت توزیع برق  ،افراد شاغل در این حوزه به دلیل ارتباط برون سازمانی که با جامعه دارند،
با مشکالت مختلفی مواجه می شوند و همین امر می تواند منجر به استرس شغلی باال ،عدم رضایت شغلی و در نهایت عدم تعهد
شغلی این گروه های شغلی به سازمان شوند .عدم توجه به مسئله رضایت شغلی و تعهد شغلی کارکنان منجر به مشکالت عدیده
ای برای سازمان می شود که یکی از مهم ترین این مشکالت ترک خدمت کارکنان به ویژه کارکنان متخصص می باشد .از این
رو حرکت به سمت افزایش تعهد و رضایت در بین نیروی انسانی از وظایف اصلی سازمان ها می باشد  .با توجه به این که مطالعه
ای که به بررسی رابطه بین استرس شغلی و با تعهد شغلی در بین کارکنان اداره برق دیده نشد .بنابر این مطالعه حاضر به منظور
بررسی رابطه بین استرس شغلی با تعهد شغلی در بین کارکنان شرکت توزیع برق طراحی شد.
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 .2مواد و روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است که به منظور گردآوری اطالعات از
دو روش کتابخانه ای – میدانی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و متخصصین شرکت
توزیع نیروی برق استان یزد در سال 1399که تعداد آنها  320نفر می باشد .بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونۀ آماری 174
نفر شد که به صورت نمونه دردسترس و تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید .در نهایت تعداد  150پرسشنامه
که به صورت صحیح تکمیل شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به اهداف پژوهش ،به منظور جمع آوری دادهها
از پرسشنامههای:
.1پرسشنامه اطالعات فردی که دارای اطالعاتی نظیر(:سن  ،جنسیت  ،سابقه خدمت و سطح تحصیالت) میباشد
استفاده شد .
 .2پرسشنامه استرس شغلی  :در این پژوهش به منظور سنجش مقیاس استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی خان
و همکاران در سال ( )1964طراحی شد  .این پرسشنامه دارای  15سوال در چهار زمینه (تصمیم گیری سازمانی  ،زمینه سازمانی
 ،تراکم کاری و عملکرد) است که توسط یک طیف لیکرت شش تایی پاسخ داده می شود .روایی و پایایی این پرسشنامه توسط
ووتن و همکاران ( )2010و مندعلی زاده و جواهری ( )1398تایید شده است .
 .3پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده  :در این پژوهش از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی یک
ابزار  12گونه ای است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده ،دوستان و افراد مهم در زندگی
توسط زیمت و همکاران ( )1988تهیه شده است .این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ی فرد را در هر یک از سه
حیطه ی مذکور در طیف  7گزینه ای کامال مخالفم تا کامال موافقم می سنجد .برای به دست آوردن نمره ی کل این مقیاس،
نمره ی همه ی گویه ها با هم جمع شده و بر تعداد آنها ( )12تقسیم می شود .هر نمره ی زیر مقیاس نیز از حاصل جمع نمرات
گویه های مربوط به آن تقسیم بر تعداد گویه های آن زیر مقیاس ( )4به دست می آید .روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت
و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است .رستمی و همکاران ( )1389ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی
را بین  0/76تا 0/89به دست آورده اند .سلیمی ،جوکار و نیک پور ( )1388پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
0/82گزارش کرده اند.
 .4پرسشنامه گردش شغلی  :همچنین به منظور سنجش مقیاس گردش شغلی پرسشنامه استاندراد گردش شغلی و
عملکرد در سال  1392توسط قاسم ابادی طراحی شد و دارای  42در  3بعد (رضایتمندی ،کیفیت کار و نوآوری ) می باشد.هر
یک از سواالت (در طیف پنج عاملی لیکرت) بر اساس کامال مخالف تا کامال موافق از نمره  1تا  5امتیاز بندی شده است .روایی
و پایایی این پرسشنامه در پژوهش عامری و طاهری ( )1397به ترتیب به میزان  0/93و  0/94برآورد شده است که بیانگر پایایی
قابل قبول این پرسشنامه است .
 .5پرسشنامه تعهد شغلی  :همچنین به منظور سنجش مقیاس تعهد شغلی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یردر
سال  1990طراحی شد .این پرسشنامه دارای  24سؤال تار سه بعد تعهد عاطفی ( 8سؤال) ،تعهد مستمر ( 8سؤال) و تعهد
تکلیفی ( 8سؤال) می باشد امتیازدهی به سؤاالت بر اساس مقیاس پنج تایی لیکرت بود به این معنا که امتیاز پنج نشان دهنده
موافقت کامل و امتیاز یک نشان دهنده مخالفت کامل بود .امتیاز بین  24تا  48نشان دهنده تعهد سازمانی ضعیف ،امتیاز بین
 45تا  73نشان دهنده تعهد سازمانی متوسط  ،امتیاز بین  74تا  98از تعهد سازمانی خوب و امتیاز بین  99الی  120نشان
دهنده تعهد سازمانی عالی بود .هر قدر امتیاز در هر یک از ابعاد تعهد سازمانی به حداکثر امتیاز نزدیک باشد نشان می دهد که
آن بعد قوی تر است  .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات انجام شده توسط بیوک زاده و همکاران ( )2017تایید شده
است .
به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش  ،از آمار توصیفی و تحلیل عاملی استفاده شد .از آمار توصیفی برای توصیف
ویژگی های جمعیت شناختی و از شیوه تحلیل عاملی به منظور تعیین روایی سازه  ،تائید مدل ساختاری تحقیق و بررسی صحت
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و سقم فرضیه های تحقیق استفاده شد .به منظور انجام آنالیز و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو نرم افزار  SPSS.26و
 AMOS. 64استفاده شد.
مدل مفهومی تحقیق
گردش شغلی

تعهد سازمانی

استرس شغلی

پشتیبانی اجتماعی
آموزش حین خدمت

شفافیت نقش

مدل تحقیق ()Vatsala, 2016

فرضیات تحقیق

 بین استرس شغلی و تعهد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
 بین گردش شغلی و استرس شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
 بین پشتیبانی اجتماعی و استرس شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

 بین آموزش حین خدمت و استرس شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
 بین شفافیت نقش و استرس شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

 .3یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
به منظور شناخت بهتر جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ،قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری الزم است
این دادهها توصیف شوند .همچنین توصیف آماری دادهها ،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنان و پایهای برای تبیین
روابط متغیرهایی است که در پژوهش بکار میروند .در ادامه به بررسی متغیر های جمعیت شناختی تحقیق می پردازیم.
از لحاظ جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه  76 ،درصد مرد و  24درصد زن بودهاند .از میان پاسخدهندگان به
پرسشنامه از لحاظ سن 14 ،درصد کمتر از  30سال 53/3 ،درصد بین  31تا  40سال 20 ،درصد بین  41تا  50سال12/7 ،
درصد  51سال به باال بودهاند .همچنین از میان پاسخدهندگان به پرسشنامه از لحاظ سطح تحصیالت 36 ،درصد لیسانس و 64
درصد فوق لیسانس بوده اند و مدرک تحصیلی زیر لیسانس در بین پاسخ دهندگان نبوده است .سابقه خدمت پاسخدهندگان به
پرسشنامه 16 ،درصد زیر  5سال 24 ،درصد  5تا  10سال 18 ،درصد  10تا  15سال 12/7 ،درصد  15تا  20سال و  29/3درصد
بیشتر از  20سال سابقه خدمت داشته اند.
 3-2تحلیل عاملی تائیدی ()CFA
در تحلیل عاملی تاییدی پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک،
توصیف تبیین یا توجیه می کند .این مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار داده ها است که می تواند به شکل یک
تئوری یا فرضیه ،یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه ها در انطباق با ویژگی های عینی شکل و محتوا ،شرایط معلوم
تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده های وسیع باشد .روش های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می کنند که
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داده ها با یک ساخت ار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند یا نه .شکل زیر خروجی نرم افزار  AMOSپس از
محاسبه تحلیل عامل را نشان می دهد.

شکل  -1نتایج تحلیل عاملی تاییدی

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید از بین  3مولفه در نظر گرفته شده برای تعهد شغلی ،مولفه تعهد هنجاری
به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  0.7با سازه مربوط به خود ،از مدل حذف گردیده است .یعنی برای اینکه شاخص ها نیکویی
برازش به حد مطلوب برسند ،باید برخی از مولفه ها حذف شوند تا مدل برای اندازه گیری فرضیات پژوهش مورد تائید قرار گیرد.
در مدل نهایی تحلیل عام لی مشاهده می کنید که تمامی بارهای عاملی بین متغیر های مکنون و متغیرهای مشاهده شده ،بیشتر
از  0.7می باشد که این مطلب نشان می دهد که این متغیر های مشاهده شده توانایی اندازه گیری متغیر پنهان خود را دارد.
جدول زیر شاخص های برازش مدل را نشان می دهد را نشان می دهد.
جدول  -1شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی

ردیف

شاخص برازش مدل

نماد

مقدار مطلوب

مقدار مشاهده
شده

نتیجه

1

-

CMIN/DF

<5

1/524

برازش مطلوب مدل

2

(شاخص برازندگی)

GFI

>0/ 9

0/937

برازش مطلوب مدل

3

تطبیقی) (شاخص برازش

CFI

>0/ 9

0/954

برازش مطلوب مدل

RMSEA

<0/ 1

0/064

برازش مطلوب مدل

IFI

>0/ 9

0/956

برازش مطلوب مدل

4
5

(خطای ریشۀ میانگین مجذورات
تقریب)
(شاخص توسعه ای برازندگی)
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید تمامی شاخص ها در محدوده ی مورد پذیرش قرار دارند .البته شاخص
های برازش مدل بسیار زیاد هستند .اما در یک قاعده کلی که در بین متخصصین آمار مرسوم است ،اگر حداقل  5مورد از شاخص
های نیکویی برازش در رنج مطلوب باشند ،برازش مدل مورد تائید است.

 .4آزمون فرضیات تحقیق
در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش معادالت ساختاری می پردازیم .اما با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،باید
برای بررسی فرضیات تحقیق این مدل را در پنج مرحله در محیط نرم افزار  AMOSبرازش دهیم .نتایج برازش مدل های  1الی
 5در اشکال ( )2تا ( )6آمده است.

شکل  -2بررسی رابطه تعهد شغلی و استرس شغلی (مدل )1

شکل  -3بررسی رابطه استرس شغلی و شفافیت نقش (مدل )2

شکل  -4بررسی رابطه استرس شغلی و آموزش حین وظیفه (مدل )3

شکل  -5بررسی رابطه استرس شغلی و حمایت اجتماعی (مدل )4
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شکل  -6بررسی رابطه استرس شغلی و گردش شغلی (مدل )5

مجددا قبل از بررسی نتایج و فرضیات ،ابتدایی شاخص های نیکویی برازش مدل را بررسی می کنیم.
جدول  -2شاخص های برازش مدل نظری تحقیق

ردیف

شاخص

مقدار مطلوب

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

1

CMIN/DF

<5

2/321

1/966

3/221

1/222

1/521

2

GFI

>0/ 9

0/910

0/925

0/906

0/949

0/938

3

CFI

>0/ 9

0/905

0/945

0/954

0/961

0/951

4

RMSEA

<0/ 1

0/069

0/052

0/069

0/041

0/066

5

IFI

>0/ 9

0/921

0/961

0/933

0/981

0/952

همانطور که مشاهده می کنید تمام شاخص های برازش مدل در رنج مطلوب هستند و لذا می توانیم به بررسی فرضیات
تحقیق بپردازیم .نتایج بررسی فرضیات تحقیق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول( )3نتایج ضرایب مسیر و روابط مستقیم بین متغیر ها تحقیق

فرضیه

مسیر ساختاری

ضریب
مسیر()β

()P-Value

اول

تعهد شغلی  >---استرس شغلی

-0/55

0/000

قبول فرضیه

دوم

استرس شغلی  >---شفافیت نقش

0/07

0/581

رد فرضیه

سوم

استرس شغلی  >---آموزش حین
وظیفه

0/60

0/000

قبول فرضیه

0/52

0/000

قبول فرضیه

0/44

0/000

قبول فرضیه

چهارم
پنجم

استرس شغلی  >---حمایت های
اجتماعی
استرس شغلی  >---گردش شغلی

معناداری

نتیجه آزمون

در این تحقیق عوامل و ابعاد مرتبط با استرس شغلی و میزان ارتباط آنها با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت،
همچنین میزان رابطۀ بین استرس شغلی و تعهد کارکنان نیز بررسی شد .نتایج تحقیق نشان داد که؛ بین سه بعد مرتبط با
استرس شغلی یعنی گردش شغلی ،حمایتهای اجتماعی و آموزش حین وظیفه رابطۀ مثبت و معناداری با استرس شغلی وجود
دارد و بین شفافیت نقش و استرس شغلی رابطۀ معناداری وجود ندارد .همچنین ارتباط بین تعهد شغلی و استرس شغلی کارکنان
مورد تایید قرار گرفت .نتایج ضریب مسیر نشان میدهد که؛ به ترتیب بعد آموزش حین وظیفه ،حمایتهای اجتماعی ،گردش
شغلی و شفافیت نقش بیشترین تاثیر را روی استرس شغلی کارکنان دارند.
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 .5نتیجه گیری:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استرس شغلی بر تعهد شغلی در بین کارکنان شرکت توزیع برق در استان یزد انجام شد .
برای این منظور تاثیر چهار بعد مرتبط با استرس شغلی که شامل (:شفافیت شغلی  ،گردش شغلی  ،آموزش حین وظیفه و حمایت
اجتماعی ) بود بر میزان استرس شغلی و نهایتا تاثیر استرس شغلی بر تعهد شغلی بررسی شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین تعهدشغلی و استرس شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد لذا فرضیه اول تایید می
گردد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های داره و همکاران ( ، )1394علوی و همکاران ( ، )1398کوهزادی و همکاران ()1398
 ،ترابی پور و همکاران ( ، )1398باتی و همکاران )2016(4و احمد و روسالن )2016(5همسو است .
بطور کلی می توان بیان داشت که تعهـد سـازمانی رفتارهـای افـراد را تحـت تـاثیر قـرار می دهـد .و بیـانگر احـساس
هویـت و وابـستگی فـرد بـه سازمان است .کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هـستند نظـم بیـشتری در کـار خـود دارنـد و
مـدت بیـشتری در سازمان می مانند و کار می کنند .از طرفـی میدانیم کـه فشار روانی مهمترین تأثیر را بر عملکـرد فـرد
میگـذارد. ،میزان فشار روانی در سطح متعادل ،بهترین عملکرد را بـه همراه خواهد داشت با توجه به اینکه امروزه در اکثر سازمان
ها به دلیل مشکالت اقتصادی با کمبود نیرو مواجه هستیم و از طرفی مواردی نظیرپایین بودن سطح حقوق و دستمزد  ،افزایش
ساعات کاری  ،تعداد زیاد ارباب رجوعان  ،مشکالت ساختاری  ،بورکراسی اداری و  ،....عدم پاسخگویی مدیریت  ،سلسله مراتب
بی روح اداری و  .....سبب شده تا اکثر کارکنان سازمان ها با تنش شغلی روبرو باشند که سازمان توزیع برق نیز از این قاعده
مستثنی نیست از طرفی می دانیم که استرس شغلی به عنوان یکی از مؤلفههای مؤثر بر ســالمت ،ایمنی و آســودگی کارکنان
مطرح است و هرچه قدر فرد درمحیط پرتنش و اســترس زا قرار بگیرد سـالمت روان او بیشتر در معرض خطر قرار میگیرد که
نتیجه آن پایین آمدن راندمان کاری او  ،افزایش غیبت ها و عدم پایبندی به تعهد شغلی است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گردش شغلی دارای تاثیرات معناداری بر استرس شغلی است بکه فرضیه
دوم پژوهش نیز تایید می گردد .نتایج پژوهش حاضر با مطالعات حریری( ، )1394ناصرپور و رضایی زاد ( ، )1395کمالی پور و
ریگی ( )1394همسو می باشد .
گردش شغلی می تواند باعث رضایت شغلی کارکنان شود ،این امر می تواند ناشی از ماهیت کار سازمان ها باشد.
سازمان توزیع برق سازمانی است که منابع مالی بسیاری را از طریق فروش و توزیع برق در اختیار دارد و کارکنان دوست دارند
به بخش هایی از سازمان با درآمد بیشتر منتقل شوند .چرخش شغلی می تواند ضمن جلوگیری از تکراری شدن یک نوع کار
خاص این حس را به کارکنان القا نماید که درصورت دارا بودن تعهد سازمانی و داشتن توانایی می توانند به رده های باالتر با
حقوق و مزایای بهتر انتقال یابد این موضوع و رعایت سلسله مراتب اداری و توجه به سواد و توانایی می تواند منجر به کاهش
استرس شغلی شود .
به عالوه نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت های اجتماعی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد  .نتایج این پژوهش
با مطالعات اکوچکیان و همکاران ( ، )1388حسینیان و همکاران ( ، )1394موسویان خراسانی و همکاران ( )1398و فینگ و
همکاران )2017(6همسو است  .در توجیه بافته فوق ،محققین معتقدند که حمایت اجتماعی سبب می شود تا فرد احساس

Bhatti et al

4

5

Ahmad &Roslan

6

Fing et al
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بهتری نسبت به خود و فعالیت هایش داشته باشد .این عامل ،اعتماد به نفس ،افکار امیدوار کننده ،سالمت روحی و به طور کلی
کیفیت زندگی فرد را ارتقاء می دهد و از این طریق به افراد کمک می کند تا در هنگام کار با تمرکز بیشتر و دقت عمل بیشتری
به انجام فعالیت های خود بپردازند ( .)42همچنین ،بهره مندی از حمایت اجتماعی می تواند به عنوان سدی در برابر افزایش
سطوح مختلف استرس عمل کند .پرستاران برخوردار از سطوح باالی حمایت اجتماعی ،مشکالت و شرایط محیطی را به مقدار
کمتری فشارزا ارزیابی می کنند که در نتیجه آن ،عملکرد شغلی ،انگیزه و نگرش مثبت نسبت به حرفه در آنها حفظ می شود و
دلسوزی و تعهد آنان نسبت به شغلشان افزایش می یابد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین آموزش حین وظیفه و استرس شغلی ارتباط وجود دارد  .نتایج پژوهش
حاضر با مطالعات مناجاتی و همکاران ( ، )1393حسینی هوالری ( ، )1394بدل زاده و میرشاه جعفری ( )1396همسو است .
در توجیه نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که در واقع سازمان ها با سرمایه گذاری در آموزش کارکنان خود به آنان
کمک می کنند تا دانش و مهارت های خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف خود ارتقا دهند و وجود فاصله بین مهارت های
مورد نیاز شغلی با مهارت های فرد موجب فقدان خشنودی شغلی کارکنان می شود .بنابراین زمانی که سازمان برای تجهیز
کارکنانش هزینه های هنگفتی صرف می کند ،به کارکنانش القا می شود که برای سازمان دارای اهمیت هستند و این موجب
بهبود تعهد سازمانی کارکنان می شود .به عالوه آموزش ضمن خدمت می تواند توانایی و مهارت فرد را باال برده و به وی کمک
می کند تا با آرامش خاطر بیشتری با ارباب رجوعان سروکار داشته باشد همچنین آموزش مهارت ها توانایی فرد را باال می برد
که نتیجه آن بهبود استرس شغلی است .
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین استرس شغلی و شفافیت شغلی هیچ گونه ارتباط معناداری وجود ندارد  .نتایج
پژوهش حاضر با نتایج مطالعات رجایی پور و بهرامی ( )1387و بابامیری و همکاران ( )1394غیر همسو است .
پیچیدگی کمتر در کار با اضطراب رابطه دارد و برعکس پیچیدگی در شغل با اضطراب رابطه دارد .وانانن و همکاران
استدالل می کنند که ویژگی های شغل به عنوان یک منبع لذت (باال بودن کنترل و پیچیدگی کم؛ به عبارتی همان شفافیت در
نقش) می تواند باعث کاهش استرس شغلی شده و در فرد احساس شایستگی ایجاد کند و از سوی دیگر پایین بودن کنترل و
پیچیدگی باال ()33؛ یا به عبارتی همان شفافیت پایین در نقش باعث افزایش استرس و کاهش حرمت خود در فرد می شود.
برخی از پژوهشگران در این زمینه استدالل می کنند که با افزایش شفافیت نقش به عنوان یکی از ویژگی های مشاغل ،میزان
پیچیدگی در شغل کاهش می یابد .با افزایش شفافیت نقش شرایطی به وجود می آید که فرد در انجام وظایف شغلی دچار
سردرگمی نمی شود .وظایف روشن در هر شغلی می تواند برای فردی که انجام آن سمت شغلی را بر عهده دارد باعث تجربه
هیجانات مثبت شود و از تجربه هیجانات منفی و استرس شغلی و در نتیجه فرسودگی شغلی پیشگیری کندبه نظر می رسد عدم
ارتباط بین استرس شغلی و شفافیت شغلی در بین کارکنان استان یزد به این دلیل است که توجیه وظایف به درستی صورت
گرفته و کلیه کارکنان از وظایف خود و چارت وظایف خود اطالع دارندو همچنین پیچیدگی شغلی چندان باال نیست لذا این
ویژگی در این سازمان نهادینه شده است لذا با توجه به وجود شفافیت شغلی در این سازمان می توان بیان داشت که این ویژگی
توانایی خود را برای بهبود استرس شغلی از دست داده است.

 .6پیشنهادات :
تالش برای کاهش استرس ،افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان توزیع برق می تواند منجر به بهبود شاخص
های مذکور و در نتیجه بهبود عملکرد کارکنان گردد .بنابر آنچه گفته شد ،با توجه به وضعیت استرس شغلی و تعهد سازمانی و
اثرات آنها بر روی همدیگر در کارکنان مورد مطالعه ،به نظر می رسد راهکارهایی مانند آموزش مهارت مدیریت استرس در
کارکنان ،شفاف سازی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ،اصالح فرآیند کارمندیابی و جذب و گزینش نیروها ،ایجاد تناسب بین
حجم کار با استعداد و توانایی کارکنان ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،فراهم کردن شرایط رفاهی کارکنان ،بهبود و افزایش
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رضایت شغلی ،ایجاد سیستم مناسب تشویق و تنب یه می تواند تا حد زیادی سبب کاهش استرس شغلی و بهبود تعهد سازمانی
گردد.
با توجه به نتایج حاصله می توان به مدیران و مسئوالن منابع انسانی سازمانها توصیه نمود ،نسبت به ابعاد کاری مرتبط
با استرس شغلی توجه بیشتری نمایند تا با کاهش میزان استرس شغلی کارکنان خود منجر به افزایش تعهد آنان شده و در راه
تسریع رشد ،تحول و توسعۀ شرکت از این شاخصهها بهره گیرند .در پایان تحقیق میتوان برای تحقیقات آتی پیشنهاد نمود که
در کارهای تحقیقاتی بعدی میزان اثر هر یک از ابعاد مرتبط با استرس شغلی را با مولفههایی مانند سالمت سازمانی ،معنویت
سازمانی و  ...مورد مطالعه قرار دهند.
با توجه به نتایج پژوهش مدیران باید با غنی سازی شغلی از طریق تنوع بخشیدن به فعالیت های کارکنان ،و گردش
کارکنان در میان مشاغل مختلف ،رضایت شغلی بیشتری را در کارکنان فراهم آورند .هم چنین سازمان ها می توانند چرخش
شغلی درون سازمان را افزایش دهند تا دانش ،مهارتها و شایستگی را افزایش دهند تا کارکنانشان بهبود یابد و در نتیجه عملکرد
آنها افزایش یابد.
با توجه به اهمیت چرخش شغلی در سرمایه انسانی کارکنان باید در مشاغل جدید به کار گرفته شوند و شاخص هایی
برای سنجش ارزیابی آنان تعیین شود .هم چنین بایستی ساختار سازمانی مناسب و شرح شغل برای تمامی مشاغل ایجاد شود.
فشار و انگیزه ناشی از چرخش کار باعث افزایش اشتیاق به دانش و مهارت های کارکنان می شود که از آنها می خواهد توجه
بیشتری به یادگیری و یافتن کارایی خوب یادگیری بدهد .از این رو ،چرخش شغلی نه تنها دارای مزایای در حفظ سرمایه انسانی
است ،بلکه تأثیر مثبتی بر تحول سرمایه انسانی ایجاد می کند.
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