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چکیده
سازمان بینالمللی کار ،استرس شغلی را شناختهشدهترین پدیدهی تهدیدکنندهی سالمتی کارگران معرفی نموده است.
فشارهای روانی شدید با کاهش بهرهوری ،انگیزه کمکاری  ،اعتصابات ،غیبت ،جابجایی کارکنان همراه است و هزینههای
سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل میکنند .در این پژوهش هدف معرفی و تشریح عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان

شرکت توریع برق استان ایالم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری می باشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع -
آوری دادهها توصیفی  -پیمایشی از نوع علی  -همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است .جامعه آماری این
تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت توریع برق استان ایالم می باشد .دادههای مورد نیاز ،از طریق پرسشنامه استاندارد از نمونه -
ای  156نفری جمعآوری گردید .مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  6995برآورد شد .جهت آزمون فرضیات از آزمون
همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSو از مدل معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها با نرمافزار
 SMART-PLSاستفاده شد .در این پژوهش تأثیر منفی استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد تأیید قرار
گرفت .همچنین نقش منفی متغیرهای فقدان کنترل ،ابهام نقش ،ارزیابی عملکرد ،تعارض مناسبات انسانی در محیط کار،
محیط کار ،سنگین باری نقش ،سبک باری نقش و تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأیید شد و مشخص شد
متغیرهای ناامنی و بیگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر ندارند.
واژههای کلیدی :استرس شغلی ،کیفیت زندگی کاری ،شرکت توزیع برق استان ایالم
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 .9مقدمه
عصر حاضر را عالوه بر عناوین مختلفی که به آن اختصاص یافته است ،می توان عصر استرس و فشار روانی نیز
دانست .امروزه پیچیده تر شدن فناوری ،روابط اجتماعی و بسیاری از مسا ئل ناشی از آن باعث شده که آرامش و
آسایش از زندگی انسانها رخت بربسته و اضطراب و به تبع آن استرس و فشار روانی ،بسیاری از جنبه های
زندگی انسانها را متأثر سازد تاجاییکه کمتر جنبه ای از زندگی را می توان یافت که تحت تأثیر این پدیده روانی
قرار نگرفته باشد .یکی از جنبه های مهم زندگی امروزی ،مسأله شغل و اشتغال به کاری است که عالوه بر تأمین
نیازهای مادی انسانها ،نیازهای روانی آنها را نیز تأمین نماید  .در حال حاضر بیش از  06درصد جمعیت کره
زمین در شمار نیروی کار قرار دارد و با توجه به اینکه هریک از افرادی که در زمره نیرو ی کار قرار می گیرند،
حدود یک سوم از زندگی خود را در محیط های کاری می گذرانند ،تأمین سالمت محیط کار و کاهش استرس
شغلی برای آنها بسیار مهم است .یـکی از عـارضه هـای زندگی مـدرن ،وجود استرس در محیط کار است.
بررسی ها نشان داده است بیشتر افراد با اینکه در فراین د دشوار کاریابی و جستجوی شغلی دچار اضطراب و
درماندگی می شوند ،پس از موفقیت در این فرایند و ورود به عرصه کار ،باز هم با پیامدهای روانی منفی حاصل
از شغل مواجه هستند که یکی از آنها استرس شغلی است .با توجه به گسترش دامن ه استرس و اثرات عمیق و
جانبی آن در کاهش ع ملکرد انسانها ،توجه جدی به آن ضروری اس ت[  . ] 1استرس به عنوان یک عامل فیزیکی ،
شیمیایی یا عاطفی تعریف می شود که منجر به ناآرامی جسمی یا ذهنی ،احساسی از تنش عاطفی یا فیزیکی
می شود [  .] 2استرس شغلی به فشار روانی و روان شناختی ناشی از عدم تعادل بین نیازهای هدف و تو انایی فرد
برای انطباق با شرایط شغلی خاص اشاره می کند [  . ] 3عوامل بسیاری وجود دارند که بر استرس شغلی تأثیردارند .
این عوامل عمدت ا ً طبقه بندی می شوند به عنوان عوامل شغلی یا عوامل فردی .عوامل شغلی اول شامل موارد زیر
هستند) 1 :شرایط کاری ،از جمله  :ساعات کاری نامنظ م ،تکراری ،یا یکنواخت و انفرادی،و یا وظایف تعاملی و
) 2 ( ....محیط کار ،از جمله شرایط فیزیکی مثل گرما ،صدا و روشنایی و شرایط شیمیایی مانند [  0و  . ] 5دوم،
عوامل فردی عبارتند از :ویژگی های فردی مانند  :به عنوان جنسیت ،سن ،تیپ شخصیتی  ،ادراک خود ،اعتماد
به نفس ،و تو انایی مقابله با استرس [  8و  .] 8عوامل استرس زا در محل کار عبارتند از الزامات نامشخص ،بار
بیش از حد ،بار استرس باال و بدون زمان ،عواقب بزرگ برای شکست های کوچک ،فقدان کنترل شخصی ،عدم
شناسایی ،رهبری ضعیف .استرس شغلی به تدریج و به طور مداوم در طول زمان پخش می شو د و مردم را به
مارپیچ رو به پایین می فرستد [  . ] 6از طرفی تحقیقات نشان می دهند که استرس شغلی اثر دوگانه ای دارد.
استرس شغلی متوسط باعث تحریک شور و اشتیاق مردم برای کار ،بهبود کارایی کارشان ،و کسب اطمینان
از این که کارگران یک وضعیت روانی خوب را حفظ می کنند [  . ] 9فشارهای روانی شدید با کاهش بهره وری و انگیزه
کم کاری ها و اعتصابات ،غیبت ،جابجایی کارکنان و آموزش نیروهای جایگزین به جای نگرانی که به علت دچا ر
شدن به اختالفات روانی کار خود را رها می کنند ،هزینه های سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل می کنند.
همچنین استرس شغل ی بیشترین رابطه را با غیبت از کار دارد [  .] 16ا ز طرفی نتای ج آخرین بررسی منتشر شده
از سازمان ملی بهره وری کشور نشان میدهد که در سالهای اخیر بهره وری کارکنان در تعدادی از صنایع با رکود
و یا نرخ منفی رشد مواجه بوده است [  . ] 11پژوهشگران بیان کرده اند که شرکت هایی که کیفیت زندگی کاری
کارکنان شان مناسبتر بوده است ،در حفظ کارکنان باارزش خود موفق تر بوده و سوددهی با ال تری نیز داشته -

اند [  . ] 12مطالعات متعددی جهت بررسی استرس شغلی و عوامل مربوط به آن صورت گرفته است .در این
مطالعات عواملی مثل شغل فر د ،تعارض نقش و ابهام نقش ،نقش سازمانی فرد ،جریان پیشرفت حرفه ای،روابط
حرفه ای  ،ساختار و جو سازمانی در نظر گرفته شده اند  .در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغل ی
در شرکت توزیع برق استان ایالم و همین طور تأثیر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری پرداخته می شود.
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 .9مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 .9- 2تعاریف استرس شغلی



بر اساس تعریف موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای  NIOSHفرد زمانی با استرس شغلی مواجه می

شود که بین نیازهای شغلی با توانایی ها ،قابلیتها و خواسته های وی هماهنگی موجود نباشد .در این تعریف ضمن تأکید بر عدم
هماهنگی با توانایی ها و قابلیتهای فرد ،به خواسته های فردی نیز توجه شده است .کندال و همکارانش استرس را یک تجربه
طبیعی و قابل پیش بینی در روند زندگی و کار معرفی کرده و تأکید داشته اند که همه نتایج استرس منفی نیستند و گاه استرس
حالت منفی و گاه نیز پیامدهای مثبتی به همراه دارد [ .] 13
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 و فرسودگی شغلی می گردد [ .] 10
در تعریفی دیگر استرس عبارت است از کارکرد نامناسب کنش و واکنش بین تقاضاها ،حمایت ها و

محدودیت ها در انجام دادن مسئولیت ها [ .] 15
سازمان بین المللی کار استرس شغلی را شناخته شده ترین پدیدهی تهدید کننده سالمتی کارگران معرفی

نموده است .استرس شغلی نیز نوعی از استرس است که در محیط کار توسط افراد تجربه می گردد و میتواند بر اثر عوامل
مختلفی از قب یل شرایط و جو نامناسب محیط کاری ،حجم زیاد کار ،ابهام و تعرض در نقش ،ارتباط نامناسب با مدیران و
همکاران ،میزان حقوق و مزایا و خصوصیات شغل مورد نظر ایجاد گردد .استرس شغلی تاثیرات منفی بر روی سالمت افراد بر جای
میگذارد و منجر به سه دسته فشار رفتاری ،روان شناخ تی و جسمانی می گردد و فشار به عنوان انحراف از عملکرد عادی تعریف
می شود .در اواسط سال  1956استرس به عنوان یک خطر شغلی در نظر گرفته شد.ادراک استرس ناشی از شغل می تواند به
عنوان یک معیار مفید از عملکرد سازمانی در نظر گرفته شود زیرا یکی از اثرات زیان بار آن کاهش رضایت شغلی و به طور
غیرمستقیم افزایش غیبت های شغلی بین کارکنان است [ .] 18
 . 2 - 2کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری یک ساختار چند بعدی است که شامل مفاهیمی نظیر اقدامات رفاهی و خدمات
درمانی ،طرحهای تشویقی ،تناسب شغل ،امنیت شغل ،طراحی شغل ،اهمیت به نقش و جایگ اه فرد در سازمان،
فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت ،مشارکت در تصمیم گیری ها ،کاهش تعارضات و ابهامات شغلی ،آموزش و
سیستم های پاداش است [ ] 18
میرکمالی کیفیت زندگی کاری را " به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمیم گیری درباره
محصو ال ت یا خدمات شغل ،یا مکان شغلشان که می خواهند آن را با اثربخش ترین وضعیت ارائه دهند"  ،تعریف
و اضافه می کند " اگر کار در شرایط روان شناختی سالم و با کشش ها و همکاری متقابل انجام گیرد ،ب اال رفتن
کیفیت زندگی کاری و رشد و نوعی احساس مثبت به کار و محیط آن به نارضایتی شغلی منجر می شود .این
احسا س ع ال وه بر تامین نیازها و تحقق اهداف فردی و سازمانی سبب س ال مت جسمی و روانی و وفاداری و
با ال خره ب اال رفتن اثربخشی و کارایی سازمان نیز می گردد"  .نتایج یک پژوهش متاآنالیز از  06تحقیق بر رو ی
 15666پرستار نشان داده است که رضایت شغلی با کاهش استرس ارتباط قوی دار د و اغلب رابطه قوی بین
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رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران مشاهده شده است [  .] 16برای جذب و بهره گیری مناسب از
کارکنان در یک سازمان ،با ال بردن کیفیت زندگی کاری امری ضروری است [ .] 19

 .3- 2پژوهشهای انجام شده

سخنور مژدهی و همکاران در سال  1398مقاله بررسی رابط ه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری با

میزان فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت آب را انجام داد .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی و کیفیت زندگی
کاری با میزان فرسودگی شغلی به روش پژوهش توصیفی همبستگی ،در بین  83نفر از کارکنان شرکت آب انجام شد .داده های
به دس ت آمده از پرسشنامه های استرس شغلی  ، OSIPOWفرسودگی شغلی مسلش و کیفیت زندگی کاری والتون ،براساس
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزاری  SPSSتحلیل شدند .نتایج آزمون همبستگی حاکی از رابطه معنی
دار در حد  p<6065بین متغیرهای استرس شغلی و فرسودگی شغلی ،استرس شغلی کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی با
کیفیت زندگی کاری است .تحلیل رگرسیون نشان داد که  % 1 066واریانس کل فرسودگی شغلی توسط هر دو متغیر در مدل
تبیین شده که متغیر استرس شغلی به تنهایی  %8088از واریانس کل فرسودگی شغلی را تبیین می کند .از این رو چهار فرضیه
پژوهش مورد تایید است .نتایج ضرورت برنامه ریزی مناسب در محل کار ،آموزش مهارت های مدیریت استرس و ایجاد شرایط
برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس را بخوبی آشکار می سازد .
در مطالعه ای توصیفی توسط یووانیچ  1و همکاران در تایلند در سال  2618به بررسی استرس شغلی در بین

پرستاران شاغل در بخش اورژانس خصوصی پرداخت و تعداد  56پرستار وارد مطالعه شدند .در این مطالعه با بکارگیری پرسشنامه
ای دارای  2بخش که بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک و بخش دوم شامل عوامل استرس زا بودند تعداد  56پرستار شاغل در
بخش اورژانس وارد مطا لعه شدند .در این مطالعه پس از جمع آوری داده ها و آنالیز آماری رایج ترین عامل استرس را رفتارها و
برخوردهای همراه آن بیماران شناخته شد .عامل دوم استرس زا در این مطالعه افزایش بار کاری تحمیلی به پرسنل اورژانس بود.
در مطالعه ای که توسط لی  2و همکاران (  ) 2618با موضوع " پیش بینی کیفیت زندگی کاری در پرستاران

با هدف ترک شغل " انجام شد ،به بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و تمایل پرستاران به ترک شغل و سازمان خود
پرداخت .این طرح توصیفی مقطعی با استفاده از نمونه گیری هدفمند از  1263پرستار در  2بیمارستان تایوان انجام شد .در این
مطالعه سه پرسشنامه از جمله نسخه چینی کیفیت مقیاسی زندگی کاری پرستاری پرسشنامه قصد ترک سازمان و یک پرسشنامه
جمعیت شناختی همراه با دو فرم رضایت آگاهانه به پرستاران در محل کار خود ارائه شد .و به این نتیجه رسیدند که کیفیت
زندگی کاری نقش مستقیمی بر ترک خدمت پرستاران دارد.


سیو و همکاران  ) 2613 (3تحقیقی با عنوان « ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین عامل استرس زای

اجتماعی و عملکرد شغلی در چین » انجام داده اند .نتایج نشان داد که هر دو نوع عوامل استرس زای اجتماعی با فشار و تأثیر
منفی مرتبط با عملکرد شغلی  ،ارتباط دارند.

. Yuwanich
. Lee
. Siu et al
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جونز و مونا  ) 2612 (0اثر استرس شغلی را بر روی تعهد سازمانی در بین کارکنان پلیس مورد بررسی قرار

دادند .در این مطالعه اثر منفی استرس شغلی بر روی تعهد سازمانی تأیید شد و مشخص شد که استرس شغلی در گروه های
مختلف کارکنان پلیس باعث اثر منفی بر روی تعهد افسران پلیس به سازمان شان می شود.
 . 4 - 2مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

در این پژوهش منابع استرس دیویس و همکاران شامل فقدان کنترل ،ابهام نقش ،ارزیابی عملکرد،
تعارضات منابع انسانی در محیط کار ،محیط کار ،ناامنی شغلی ،بیگانگی نقش ،سنگین باری نقش ،سبک باری
نقش و تعارض نقش مورد توجه بوده و تأثیر این متغیرها بر کیفیت زندگی کاری بررسی می گردد.

کیفیت زندگی کاری

منابع استرس شغلی

-

فقدان کنترل

-

ابهام نقش

-

ارزیابی عملکرد

-

تعارضات

مناسبات

انسانی در محیط کار
-

محیط کار

-

ناامنی شغلی

-

بیگانگی

-

سنگین باری نقش

-

سبک باری نقش

-

تعارض نقش

-

-

شک ل  . 9مد ل مفهومی پژو هش ،م ن بع  :دلو ا ل و بر اوو(  ،) 20 0 2کاند اسمی ،آ « چری( ) 20 0 1

فرضیه اصلی

 -استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.

فرضیات فرع ی
 .1فقدان کنترل بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .2ابهام نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .3ارزیابی عملکرد بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .0مناسبات انسانی د ر محیط کار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر
دارد.
٤

. M oon & Jonson
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 .5محیط کار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .8ناامنی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .8بیگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .6سنگین باری نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
 .9سبک باری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر دارد.
تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع ب رق استان ایالم تأثیر دارد.

.16
 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع « پیمایشی » است ،که در آن به تشریح
ارتباط بین متغیرهای موجود با استفاده از آزمون « همبستگی » می پردازد .این پژوهش را کاربردی به حساب
آورد که هدف از آن توسعه دانش کاربرد ی در زمینه خاص می باشد  .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم بوده است که در شهرستان های ایالم ،ایوان ،چرداول ،سیروان ،ملکشاهی،
مهران ،دهلران ،دره شهر ،آبدانان ،هلیالن و بدره مشغول به کار می باشند .با توجه به اینکه تعداد کل کار کنان
شرکت توزیع برق استان ایالم  561نفر می باشد ،و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  156نفر
برآورد گردید ،از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید .جدول  1حجم نمونه کارکنان هر یک از شهرستان ها
را بر اساس درصد هر طبقه نشان می دهد.

جدول  . 9برآورد حجم نمونه

شهر ستان

ت عداد کل کارکنان شهر ستان

ایالم

200

دهلران

06

مهران

32

دره شهر

36
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سیروان

28

چرداول

35

آبدانان

25

مل کشاهی

29

هلیالن

21

بدره

16

لذا تعداد  156پرسشنامه به روش تصادفی ساده بین کارکنان توزیع گردید .در این پ ژوهش با استفاده
از آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر
می پردازیم  .به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق ،با استفاده از
نرم افزار  ، SP SSاز آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود  .همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط
علت و معلولی بین متغیرها و مؤلفه های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار  Smart P LSمعادالت ساختاری
روابط بین متغیرها م دل سازی می گردد .

 . 3یافته های پژوهش

.4- 9

آزمون فریدمن

جهت رتبه بندی منابع استرس شغلی از آزمون فریدمن استفاده شده است .جدول  2وضعیت رتبه بندی متغیرها (منابع
استرس شغلی ) را نشان میدهد .میانگین رتبه هر کدام از ویژگیها در جدول گزارش شده است .مقایسه میانگین رتبهها نشان
میدهد که باالترین میانگین رتبه ( ) 6968به ویژگی تعارضات مناسبات انسانی در محیط کار اختصاص دارد و که بدین معناست
که تعارضات مناسبات انسانی در محیط کار مهمترین منبع استرس شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم است .بعد از
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ویژگی فوق ،مهمترین منابع استرس شغلی به ترتیب شامل سنگین باری نقش ،سبک باری نقش ،ارزیابی عملکرد ،محیط کار،
فقدان کنترل ،تعارض نقش ،بیگانگی ،ناامنی و ابهام نقش میشود.

جدول  .2نتایج آزمون فریدمن
مت غیر

میان گین رتبه

فقدان کنترل

09 99

ابهام نقش

39 66

ارزیابی عمل کرد

59 8 8

ت عارضات منا سبات انسانی در محیط کار

69 68

محیط کار

59 61

ناامنی ش غلی

09 02

بی گان گی

09 06

سن گین بار ی نقش

89 26

سبک باری نقش

8 9 66

ت عارض نقش

09 8 9

93

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،5تابستان 9311

مقدار مجذور کای به دست آمده برابر با  35690است که در سطح خطای کمتر از  6965قرار دارد (  .) Sig=69666معنی
دار بودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبه بندی منابع استرس شغلی از نظر کارکنان بامعناست و کارکنان شرکت توزیع برق
استان ایالم رتبه بندی متفاوتی از منابع استرس شغلی دارند.
 .2- 4آزمون فرضیات
به منظور بررسی فرضیه های اصلی تحقیق ،از مدلسازی معادالت ساختاری( ) SEMاستفاده شده است .روش
تحلیلی  PLSو یا حداقل مجذورات جزئی) (Partial Least Squaresروش نسبتاً جدیدی از ساخ ت معادالت رگرسیون است
.این روش برای رگرسیون تک متغیری و چند متغیری استفاده می شود .بنابراین ممکن است چندین متغیر وابسته داشته باشد
(متغیرهای وابسته متعددی داشته باشد) .در مدل ترسیم شده شکل  2آزمون فرضیات پژوهش رانشان میدهد.

شکل  . 2آزمون مدل ساختاری فرضیه اصلی اول

در مدل ترسیم شده شکل  2آزمون فرضی ه اصلی پژوهش و ضرایب وپارامترهای بدست آمده مدل را نشان میدهد.
ضرایب و مقادیر معناداری هریک از فرضیات در جدول زیر آورده شده است.

فرضیه

متغیر

متغیر وابسته

مستقل
اصلی اول

استرس شغلی

ضریب
مسیر
- %01

کیفیت زندگی کاری

سطح
t-value
- 00685

اطمینان
%6995

جدول .3نتایج آزمون فرضیه اصلی

بر اساس جدول  3ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %01است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 0 0685لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش استرس شغلی ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم کاهش
می یابد.
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شکل  . 3آزمون مدل ساختاری فرضیات فرعی

در مدل ترسیم شده شکل  3آزمون فرضیات فرعی پژوهش و ضرایب وپارامترهای بدست آمده مدل را نشان میدهد .ضرایب و
مقادیر معناداری هریک از فرضیات در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیات فرعی مدل
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب
مسیر

t-value

سطح
اطمینان

نتیجه آزمون

فرعی اول

فقدان کنترل

کیفیت زندگی کاری

- %9

- 20280

%95

رد H6

فرعی دوم

ابهام نقش

کیفیت زندگی کاری

- %16

- 20305

%95

رد H6

فرعی سوم

ارزیابی عملکرد

کیفیت زندگی کاری

- %6

- 29136

%95

رد H6

فرعی چهارم

تعارض مناسبات

کیفیت زندگی کاری

- %08

- 09881

محیط کار

کیفیت زندگی کاری

- %12

- 39113

- %8

- 69595

انسانی در محیط کار
فرعی پنجم

ناامنی

فرعی ششم

کیفیت زندگی کاری

شغلی

%95
%95
%95

رد H6
رد H6
پذیرشH6

فرعی هفتم

بیگانگی

کیفیت زندگی کاری

- %8

- 19118

%95

پذیرشH6

فرعی هشتم

سنگین باری نقش

کیفیت زندگی کاری

- %21

- 39685

%95

رد H6

فرعی نهم

سبک باری نقش

کیفیت زندگی کاری

- %01

- 09185

%95

رد H6

فرعی دهم

تعارض نقش

کیفیت زندگی کاری

- %19

- 39523

%95

رد H6

بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای فقدان کنترل بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %9است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 2 0280لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش فقدان کنترل ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم کاهش
می یابد.
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بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای ابهام نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %16است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 2 0305لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش ابهام نقش ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم کاهش
می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای ارزیابی عملکرد بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %6است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 2 0136لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش ارزیابی عملکرد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم
کاهش می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای تعارض مناسبات انسانی در محیط کار بر
کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %08است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 0 0881لذا با
سطح اطمینان  H6 %95رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش تعارض مناسبات انسانی در محیط کار ،کیفیت
زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم کاهش می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای محیط کار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان

شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %12است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 3 0113لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش ارزیابی عملکرد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم

کاهش می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای ناامنی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت
توزیع برق استان ایالم برابر با  - %8است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 6 0595لذا با سطح اطمینان  H6 %95پذیرفته و H1
رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که ناامنی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر ندارد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای یگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت
توزیع برق استان ایالم برابر با  - %8است ،و با توجه به  tبدست آمده ( )- 1 0118لذا با سطح اطمینان  H6 %95پذیرفته و H1
رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که بیگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم تأثیر ندارد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای سنگین باری نقش بر کیفیت زندگی کاری
کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %21است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 3 0685لذا با سطح اطمینان H6 %95
رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سنگین باری نقش ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان
ایالم کاهش می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای سبک باری نقش بر کیفیت زندگی کاری
کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %01است ،و با توجه به  tبدست آمده (  )- 0 0185لذا با سطح اطمینان H6 %95
رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سبک باری نقش ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان
ایالم کاهش می یابد.
بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر مکنون ویژگیهای تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان
شرکت توزیع برق استان ایالم برابر با  - %19است ،و با توجه به  tب دست آمده (  )- 3 0523لذا با سطح اطمینان  H6 %95رد می -
گردد .پس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش تعارض نقش ،کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم کاهش
می یابد.
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 .3- 4آزمون الگوی درونی (الگوی ساختاری)
واریانس تبیین شده ()R2
در واقع نشان میدهند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشود .هرچه مقدار
R2مربوط به سازههای درون زای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .جدول  5مقادیر واریانس تبیین شده متغیر
وابسته را نشان میدهد.
جدول  .5مقادیر واریانس تبیین شده متغیرهای مکنون
متغیر مکنون

مقادیر واریانس تبیین شده

کیفیت زندگی کاری

6906

شاخص Q2

دومین شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص Q2است .این معیار که توسط استون و گیسر (  ) 1985معرفی شد ،قدرت
پیش بینی مدل در سازههای درونزا را مشخص میکند .در صورتی که اندازه برای همه متغیرهای درونزا (وابسته) مثبت باشد،
می توان از میانگین آن برای سنجش کیفیت کلی الکوی ساختاری استفاده کرد (آذر و همکاران.) 1391 ،جدول  25- 0مقادیر Q2

را نشان میدهد که همه مقادیر مثبت می باشند.
جدول  .6مقادیر Q2متغیرهای مکنون
متغیر مکنون

مقادیر Q2

کیفیت زندگی کاری

69358

شاخص کلی برازش
شاخص GOF

هاوس و همکاران (  ) 2665شاخص کلی برازش را برای بررسی برازش مدل معرفی نمودهاند .مالک کلی برازش () GOF
را میتوان با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و  R2بدست آورد.
GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2

بر مبنای طبقه بندی اندازه مشخص شده کوهن (  ) 1998از  R2و با استفاده از ارزش حداقلی  695فورئل و الرکر
(  ) 1961برای میزان اشتراک ،معیار  GOFبا توجه به نمونه ،به مقدار  691قابل قبول است .شاخص GOFمدل پژوهش برابر با
 6936است که نشان از برازش مناسب مدل می باشد.
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 .4نتیجه گیری
این پژوهش با موضوع " عو امل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم " با هدف بررسی و
شناسایی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایالم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری بنا نهاده شد.
نتایج بررسی وضعیت پاسخدهندگان در این پژوهش نشان داد 8690 :درصد پاسخگویان مرد و  3691درصد پاسخگویان
زن هستند .کمترین فراوانی با مقدار  6درصد از جامعه مورد مطالعه مربوط به گروه سنی  56سال و بیشترین فراوانی با مقدار
 5098درصد از جامعه مورد مطالعه در گروه سنی  06- 31سال قرار دارند .کمترین فراوانی با مقدار  6درصد از جامعه مورد مطالعه
مربوط به میزان دیپلم و پایینتر و بیشترین فراوانی با مقدار  5098درصد از جامعه مورد مطالعه دارای تحصیالت لیسانس می -
باشند .کمترین فراوانی با مقدار  298درصد از نمونه مورد مطالعه دارای سابقه خدمت بیشتر از  26سال بوده و بیشترین فراوانی
با مقدار  3195درصد از نمونه مورد مطالعه دارای سابقه خدمت بین  1تا  5سال می باشند .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده
بیشترین فراوانی با مقدار  2893درصد از نمونه مورد مطالعه مربوط به حوزه بهره برداری و دیسپاچینگ میباشد.
به عنوان جمعبندی باید اظهار داشت که استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع استان ایالم مؤثر
می باشد و این تأثیر منفی بوده ،پس هر چقدر استرس شغلی کارکنان بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری آنان کاهش می یابد.
همین طور فقدان کنترل بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع استان ایالم مؤثر می باشد و این تأثیر منفی بوده ،پس هر
چقدر فقدان کنترل کارکنان بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری آنان کاهش می یابد .بدین معنی هر چه قدر مهارت و برنامهریزی
در زمان بندی جهت انجام وظایف و فعالیتها کمتر باشد ،و یا ابزارها یا روشهای نادرست برای به انجام رسانیدن کارها انتخاب
شود ،کیفیت زندگی کاری کارکنان کاهش می یابد.
می توان بیان داشت که ابهام نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع استان ایالم مؤثر می باشد و این تأثیر
منفی بوده ،پس هر چقدر ابهام نقش کارکنان بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری آنان کاهش می یابد .بدین معنی هر چه قدر عدم
آگاهی از حدود و انتظارات شغلی و ابهام و عدم اطمینان در ارتباط با مسئولیتهای شغلی بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری
کارکنان کاهش می یابد .همین طور ارزیابی عملکرد بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت توزیع استان ایالم مؤثر می باشد و این
تأثیر منفی بوده ،پس هر چقد ر ارزیابی عملکرد کارکنان بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری آنان کاهش می یابد .یعنی هر چقدر
فشارهای عصبی و روانی تجربه شده ،توسط فرد و سرپرست در هنگام ارزیابی عملکرد بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان
کاهش می یابد .تعارضات مناسبات انسانی در محیط کار بر کیفیت ز ندگی کاری کارکنان مؤثر بوده و این تأثیر منفی می باشد.
پس هر چه فشار روانی که در اثر بی اعتمادی در روابط ،حمایت اندک و بی توجهی و بی عالقگی ،که در مواجه شدن با مشکالت
اعضای سازمان رخ میدهد بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان بیشتر کاهش می یابد .این متغیر بیشترین تأثیر را بر کیفیت
زندگی کارکنان در شرکت توزیع برق استان ایالم دارد.
محیط کار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر منفی دارد یعنی هر چه استرس ناشی از عوامل محیط کاری که به
طور مستقیم از نحوه ی طراحی سازمان و محیط های کاری نشات می گیرد ،بیشتر باشد ،کیف یت زندگی کاری کارکنان کاهش
می یابد .اما ناامنی بر کیفیت زندگی کارکنان تأثیر ندارد .همین طور بیگانگی یعنی احساس دور افتادگی و عدم تعلق خاطر به
شغل ،که در اثر عواملی هم چون ناسازگاری با ماهیت کار ،نداشتن جایگاه اجتماعی ،نداشتن وجهه و اعتبار سازمانی و … ایجاد می
شود ،بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر ندارد.
سنگین باری نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مؤثر بوده و این تأثیر منفی می باشد .یعنی هر چه استرس شغلی
که در نتیجه ی فشار زیاد یا زمان ناکافی برای انجام وظایف به وجود می آید ،بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان بیشتر
کاهش می یابد .و نیز سبک باری نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مؤثر بوده و این تأثیر منفی می باشد .یعنی هر فشار روانی
که در اثر کمی کار و تکراری بودن کار ایجاد می شود و احساس کسالت در فرد را به دنبال دارد  ،بیشتر باشد ،کیفیت زندگی
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کاری کارکنان بیشتر کاهش می یابد .نهایتاً تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مؤثر بوده و این تأثیر منفی می باشد.
یعنی هر چه قرار گرفتن در معرض انتظارات نامعین و متضاد ،در ارتباطات در محیط کار راجع به اینکه فرد چگونه رفتار کند،
بیشتر باشد ،کیفیت زندگی کاری کارکنان بیشتر کاهش می یابد.
پیشنهادات کاربردی
 اصالح و بهینهسازی روشهای انجام کار
 متناسب نمودن پرداختها با عملکرد افراد و توزیع عادالنه درآمد
 توسعه منابع انسانی به عنوان مهمترین رکن تغییر و تحول در نظام اداری
 برقراری جلسات منظم برای کارکنان و تشویق آنها به ابراز مشکالت و نارساییهای موجود در محیط کار و اقدام به حل مشکل
 آموزش روشهای مقابله و یا سازگاری با استرس در محیط شغلی
 افزایش سطح اگاهی کارفرمایان و مدیران در زمینه برنامه ریزی هر چه بهتر جهت کاهش عوامل استرس زای محیط کار
 روشن کردن نقش های سازمانی توسط کارکنان و آگاه نمودن سرپرستان خود از نشانههای متضاد
 نقطههای متضاد و مبهم مذاکرهی نقش ،بایستی یک نقش واقعی و خوب تعریف شده برای اعضای سازمان و متصدیان نقش باشد و
انتظارهای آنها با یکدیگر سازگار باشد ،که این خود باعث کاهش ،در ابهام نقش میشود# .
 طراحی مجدد شغل و مشخص کردن مجدد اولویتهای کار به دقت و تشریح و توصیف مجدد شغلها و انتظاراتی که از آنها میرود
.منابعی که میتوانند در رفع ابهام نقش در طراحی مجدد شغل ،به فرد یاری برسانند ،شامل رییس ،دوستان ،همکاران و جایگزین
هستند.
 افزایش انگیزش شغلی و کاهش درجهی ابهام نقش افراد در کار ،تعیین هدفهای کار با مشارکت کارکنان و پذیرش هدفهای کاری
توسط آنها
 مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
 تناسب کار با مهارتهای فرد و محول کردن کار به افراد با توجه به سطح مهارتها و آموزههای آنها
 آموزش کارکنان جهت افزایش کنترل برای انجام وظایف با توجه به مهارتهای خود

 استفاده از شاخصهای منطقی و مناسب جهت ارزیابی عملکرد کارکنان #
 آموزش ارزیابان جهت تفکیک ذهنیتها و ارزشهای شغلی و فردی خود در ارزیابی عملکرد #
 آموزش توجیهی کارکنان و آگاهی دادن به آنها برای اینکه نتیجهی ارزیابی را ناشی از سیستم ارزیابی سازمان ببینند و نه از دید
فردی که ارزیابی را انجام میدهد# .
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