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ارائهی یک مدل مفهومی جهت سنجش میزان تاثیر استرسهای شغلی بر شرایط روانی کارمندان بانک با

 و رگرسیونMADM استفاده از
Providing a conceptual model to evaluate the effects of job stresses on bank staffs health
conditions by MADM and regression
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Abstract
Job stress is one of the most challenging jobs in the
world today. Stress can not only affect people,s
physical health but also it affects mental health and
followed by a decrease in the efficiency and
productivity of individuals is. These job stresses
among bank staffs of particular importance that can
cause irreparable cost to the individual. In this study
, first , bank staff job stressors were indentified ,
then were combined to several factors of mental
health. In order to integrate the two components of
stressors and mental health and quantification them
for proper evaluation without the effect of judgment
verdict , ANP method was used. Weights obtained
in this study were used at structuring evaluation job
stresses and mental health factors check-lists. The
bank staff of Zanjan city was case study. The results
showed the most important stressor based on experts
view is discrepancy of the amount of responsibility
money and based on bank staffs that is unrest
encounter with customers. To obtain the relationship
between stressors and psychological relaxation
component , the pearson regression were used and
the results showed that stressors can have a direct
impact on the components of mental health.
Key words: ANP , Job stress , Bank staff , Mental
health
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چکیده

استرسهای شغلی یکی از مهمترین چالشهای امروز شغلی در تمامی دنیا

یتواند بر سالمتی جسمی افراد تاثیر دارد بلکه
 سها نه تنها م
  استر.میباشد
سبب تاثیر بر آرامش روانی کارمندان و به دنبال آن سبب کاهش کارایی و
سهای شغلی در میان کارمندان بانک از
  این استر.بهره وری افراد میشود

یتواند سبب هزینههای غیر قابل جبران
 اهمیت ویژه ای برخوردار است که م

 در این مطالعه ابتدا استرسورهای شغلی کارمندان بانک.برای فرد شود

 به.شناسایی شد و بعد با چند مولفه ی موثر بر آرامش روانی تلفیق گردید

منظور تلفیق دو مولفه استرسورها و مولفه آرامش روانی و بحث کمیسازی

ANP تهای ارزیاب از روش
 آن جهت ارزیابی درست بدون تاثیر قضاو

 اوزان بدست آمده در این بخش تحقیق در ساختار بندی چک،.استفاده شد

 لیس
تهای ارزیابی و ممیزی استرسهای شغلی با مولفههای آرامش روانی

 به منظور مطالعه موردی کارمندان بانکهای شهرستان زنجان.استفاده گردید

 نتایج نشان داد مهمترین استرسور بر اساس نظر خبرگان.بررسی گردید

مغایرت در میزان پول تحت مسئولیت و از نظر کارمندان مهمترین استرسور

 جهت بدست آوردن ارتباط بین.برخورد با ارباب رجوع بوده است

استرسورها و مولفههای آرامش روانی از رگرسیون پیرسون استفاده گردید
یتواند تاثیر مستقیمی را بر مولفههای
 که نتایج آن نشان داد که استرسورها م

.آرامش روانی داشته باشد

، کارمندان بانک، استرسهای شغلی،ANP :واژههای کلیدی

آرامش روانی

2931/11/51 :تاریخ دریافت
3931/1/62 :تاریخ پذیرش
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 -1مقدمه

بانکها مهمترین ،بزرگترین وگسترده ترین سازمانهای مالی در یک کشور هستند .قسمت عمده ای از گردش مالی و ایجاد ارزش
یباشد .این سازمانها،در
افزوده به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در گرو حضور موثر و کارایی بانکها در عرصه ی اقتصادی کشور م 

یگیرند .در این
شهای اقتصادی ،در بخش خدمات هستند ،بنابراین در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار م 
تقسیم بندی بخ 
شهای خدماتی ،سازمانها با دو دسته از انسانها سر و کار دارند" :نیروهای انسانی آن سازمان و مشتریان خدمات این سازمان".
بخ 

طبیعی است که در چنین مواردی ،ارتباطات انسانی و راضی نگه داشتن این دو طیف انسانی دارای اهمیت باالیی است ؛ یعنی ،سازمان

باید هم بتواند نیازها و انتظارات نیروهای خود سازمان را برآورده سازد و هم بتواند مشتریانی را که در تماس رودررو و مستقیم و بی

یشود که بین نیروهای سازمانی با مشتریان،
واسطه با نیروهای سازمانی هستند را راضی نگه دارد .این امر به ویژه وقتی دشوارتر م 
یهای خاص خود
اختالف سلیقه و یا حتی اصطکاک پیش بیاید .بنابراین مدیریت سازمانهای این چنینی دارای مشکالت و سخت 

یباشد .اهمیت مسائل بانکی باعث شده است تا در سالهای اخیر بسیاری از پژوهشگران موضوع کار خود را مرتبط با این حوزه
م 

انتخاب کنند .رزمی و همکارانش ( )0931روی نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی در رابطه ی بین استرس شغلی با سالمت روانی و

رضایت شغلی در میان کارکنان بانک صادرات تبریز کار کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که خودکارآمدی به عنوان یک عامل

فردی نقش محافظتی در برابر استرس شغلی دارد[1].

بهای مربوط به این شغل را
رحمانپور ( ) 85 31شغل تحویلداری را از ابعاد مختلف ساختاری و رفتاری مورد مطالعه قرار داده و آسی 

ذکر کرده است [2].عسگری و پورتراب ( ) 89 31به رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری ،دلبستگی شغلی و سالمت سازمانی با تعهد

سازمانی در کارمندان بانک ملی اهواز اشاره و کیفیت زندگی کاری را به عنوان بهترین پیش بینی کننده ی تعهد سازمانی ذکر

کهای
یهای شخصیتی کارکنان بان 
کردهاند ] .[3فیض آبادی فراهانی و میرهاشمی( )0931به پیش بینی درگیری شغلی براساس ویژگ 
دولتی و خصوصی شهر تهران پرداختهاند ].[4
 2-1مدل ANP

مدل  ANPیکی از مهم ترین و پرکاربردترین مدلهای تصمیم گیری میباشد .روش  ANPاولین بار توسط ساعتی در سال 997 1

مطرح شد ANP .به ساختار سلسله مراتبی  AHPنیاز ندارد و درنتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت

یگیرد ،در واقع وقتی وزن معیارها به وزن
یدهد و تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و گزینهها را در نظر م 
شبکه ای نشان م 
یشود].[5
گزینهها و وزن گزینهها به وزن معیارها وابسته باشد مساله از حالت  AHPخارج شده و تبدیل به  ANPم 

 3-1استرس شغلی

یآید .در تعریف دیگر،
یباشد که براساس مسائل و مشکالت واقعی یا تصویری پدید م 
استرس نوعی فرسودگی جسمییا عاطفی م 

یسازد .به عبارت دیگر نیروها و
یشود ،شکل آن را دگرگون م 
استرس نیرویی است که وقتی فشار آن بر یک مجموعه وارد م 

یشود
تهای خاص تعادل اشخاص را برهم میزند ،استرس نامیده م 
یکه به شکل رخداد یا موقعی 
فشارهای روانی و اجتماعی هنگام 

].[6

یگذارد].[7
ویسی و همکارانش (  ) 1379نشان داده است که استرس شغلی بر روی رضایت شغلی و سالمت روان تاثیر منفی م 

پهای اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی عوامل دموگرافیک را با
مرزآبادی و فشارکی ( )0931رابطه ی بین مناطق جغرافیایی و تی 
استرس شغلی مورد بررسی قرار داده است].[8
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درانی (  ) 1379به رابطه ی بین رضایت شغلی ،عزت نفس و سالمت روانی در میان مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران پرداخته
است و نتایج کار وی نشان داده که این مربیان از کار خود رضایت چندانی ندارند] .[9در تحقیقی مشابه ،غنی و همکارانش ()0931

رابطه ی میان سالمت روان با فرسودگی شغلی را در میان کارکنان وزارت بهداشت بررسی کردهاند].[10

زارع و همکارانش ( ) 89 31نشان دادهاند که بین جو سازمانی با استرس شغلی در میان کارکنان اداری آموزش و پرورش استان

آذربایجان غربی رابطه ی معناداری وجود دارد] .[11گل پرور و همکارانش ( )0931ادعا کردهاند که استرس شغلی با واسطه گری

یشود].[12
فرسودگی هیجانی باعث افزایش رفتارهای انحرافی و کاهش رفتارهای مدنی – سازمانی و خالقیت م 

در مقاله ای که  Prosserو همکارانش ( ) 997 1ارائه نمودند ،نشان دادهاند که در میان کارکنان بیمارستانی ،بین استرس شغلی با
فرسودگی شغلی رابطه ی مستقیم و بین استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه ی معکوس وجود دارد] .[18در تحقیقی دیگر Cicei

( )2102استرس شغلی و تعهد سازمانی را در سازمانهای دولتی کشور رومانی مورد مطالعه قرار داده است و نتیجه گرفته که بین
سهای شغلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد].[19
استر 

سهای شغلی بر رضایتمندی شغلی شده است .در این
درمقاله ای که  Arimaو همکارانش ( ) 006 2ارائه دادهاند اشاره به تاثیر استر 
سهای شغلی اشاره شده است ،به طوریکه در افرادی که اضافه کاری بیشتری داشتند ،میزان
مقاله به نقش اضافه کاری در ایجاد استر 

سهای شغلی ،شرایط بروز
شکایت نیز بیشتر بود] .[20از نظر  Aghdasiو همکارانش ( )1102یکی از عوامل موثر بر ایجاد استر 

یشود] .[21در همین رابطه  Leilaو Soghra
سهای شغلی م 
یباشد .درواقع هوش هیجانی پایین سبب ایجاد استر 
هوش هیجانی م 
سهای شغلی در میان معلمان مدارس شهر تهران ارائه دادهاند Keshavarz [22].و
( )1102مدلی برای بررسی استر 

 )1102( Mohammadiدر یک مطالعه ی موردی به بررسی ارتباط بین استرس شغلی با عملکرد سازمانی در ایران پرداختهاند و

سهای شغلی و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد] Shatalebi .[23و  )2102( Mohseniنیز به
نشان دادند که بین استر 

نقش عوامل ارزشی در کاهش استرسهای شغلی کارکنان آموزش و پرورش اشاره کردهاند [24] Lambert.و همکارانش ( ) 2007

در مطالعه ای به بررسی تاثیر عدالت در توزیع منابع سازمانی بین پرسنل در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پرداختهاند .در این

یتواند سبب کاهش تعهد سازمانی گردد بلکه بر روی عملکرد
تحقیق نشان داده شده است که عدم توزیع عادالنه در منابع نه تنها م 

فردی و سازمان موثر است[25].
 4-1رضایت شغلی

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است ،به این معنا که اگر شغل شرایط مطلوب را برای فرد فراهم کند،
فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد لذت بخش نباشد ممکن است اقدام به ترک شغل نماید Bjork .و

همکارانش (  ) 2007به کمک پرسشنامه ای که تنظیم کردند ،رضایت شغلی را در میان پرستاران نروژی مورد سنجش قرار دادند .آنها
بیان نمودند که بدلیل فشار کاری میزان رضایت شغلی در بین پرستاران از میزان پائینی برخوردار است] .[26در تحقیقی مشابه

 Willemو همکارانش (  ) 2007نیز به بررسی تاثیر ساختار سازمانی در رضایت شغلی پرستاران پرداختند .آنها نیز به تاثیر ساختارهای

سازمانی و فشار کاری ناشی از ساختارهای نا مناسب سازمانی بر استرس شغلی اشاره نمودند] Liu .[27و همکارانش ( )1102نیز

عوامل موثر در رضایت شغلی را در میان کارکنان داروخانههای بیمارستان مورد بررسی قرار دادند .آنها نیز نتایج مشابهی را اخذ
نمودند].[28

 Luو همکارانش(  ) 2005یک بررسی ادبیاتی بر روی مولفههای رضایت شغلی در میان پرستاران انجام دادند .در این تحقیق ،محقق

سعی کرده چندین مقاله مربوط به رضایت شغلی را که در کشورهای مختلف و بر روی پرستاران صورت گرفته است ،جمع آوری
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نماید .آنها نتیجه گرفتند که رضایتمندی شغلی در میان پرستاران کشورهای مختلف یکسان است [29].رابطه ی بین رضایت شغلی و
امنیت شغلی در کشورهای اروپایی ،موضوع کار  Theodossioو همکارانش (  ) 2007بود .آنها خطر از دست دادن شغل را با توجه

مها میزان امنیت شغلی پایین تر از آقایان بوده و میزان
به جنسیت و ویژگیهای شخصیتی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که در خان 
استرس شغلی این گروه بیشتر از آقایان است[30].

تحقیق حاضر با هدف پیدا کردن عوامل استرس زا در شغل تحویلداران بانک و تعیین وزن این عوامل و نقش آنها در برهم زدن

یرسد شناسایی
کها وجود دارد به نظر م 
آرامش روانی کارمندان به اجراء در آمد .با توجه به استرسورهای زیادی که در کارمندان بان 
این عوامل و تعیین نقش هر کدام در میزان استرس شغلی و شرایط آرامش روانی اهمیت ویژه ای داشته باشد.

 -2روش کار

قهای توصیفی – کاربردی علی معلولی بوده است که مراحل آن در شکل  1نشان داده شده است.
این تحقیق از نوع تحقی 
معرفی پارامترهای استرس شغلی و
آرامش روانی به کمک خبرگان
تهیه چک لیست برای کارمندان تحویلداری

تهیه پرسشنامه برای خبرگان

توزیع پرسشنامه و چک لیست و گردآوری اطالعات

دسته بندی اطالعات چک لیستها

قرار دادن اطالعات پرسشنامه در مدلANP
حل مدل  ANPو یافتن اوزان

یهای فردی
تها با ویژگ 
بررسی رابطه بین سواالت چک لیس 
ترکیب اطالعات چک لیستها با اوزان مدل  ANPبه کمک رگرسیون

نتیجه گیری

شکل )1الگوریتم مراحل انجام تحقیق

روش کار در چهار مرحله به ترتیب زیر بررسی خواهد شد:

 1-2مرحله ی اول :تعیین عوامل استرس زای شغلی و معیارهای آرامش روانی در بین کارمندان تحویلدار بانک

سهای شغلی و مولفههای آرامش روانی در نظر گرفته شده
قبل از هر چیز باید مشخص شود که چه شاخصهایی برای معرفی استر 
است .به این منظور ابتدا به کمک سه خبره (منظور از خبره کسی است که سابقه ی خدمت وی در بانک بیشتر از  20سال بوده و

تهای مختلفی را در بانک تجربه کرده است ).چند عامل استرس آفرین در میان کارمندان تحویلدار بانک شناسایی شد .از میان
سم 
این عوامل 8 ،عامل به عنوان مهم ترین مسائل استرس زا انتخاب شد که عبارتند از:
 -کم یا زیاد آوردن پول () s1

 -برخورد با ارباب رجوع () s2
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 -طوالنی بودن ساعات کاری () s3

 اشتباه در وارد کردن اعداد و ارقام و سند زنی () s4تها () s5
 -تکراری یا زیاد بودن وظایف و مسئولی 

 وضعیت فیزیکی محیط کار اعم از سر و صدا ،شلوغی ،نشستن طوالنی پشت میز و کامپیوتر () s6 -فشارهای مدیریتی () s7

 -ابهام در وظایف و مسئولیتها () s8

سپس سه گروه عمده برای معرفی آرامش روانی مطرح شد که هر گروه خود دارای سه زیر شاخه نیز بود .این گروهها عبارتند از:

 .1آرامش روانی ( ) A

• عصبانیت و پرخاشگری
• احساس کسالت و بی حوصلگی
• عدم تمرکز

 .2رضایت شغلی ( ) B
• تناسب پاداش و حقوق با میزان فعالیت
• انگیزه ی کاری و وابستگی به شغل
• قصد ترک شغل

 .3عزت نفس ( ) C
• احساس ارزشمند بودن ،لیاقت و شایستگی
• اعتماد به نفس
• اعتماد سایر همکاران به فرد

همانطور که مشخص است در مرحله ی اول 8 ،عامل استرس زای شغلی به همراه  3گروه عوامل آرامش روانی به کمک خبرگان،

انتخاب شد تا در مرحله ی بعدی ،پرسشنامه و چک لیست بر اساس این عوامل ،تهیه و تنظیم شود.

 2-2مرحله ی دوم :تهیه و تنظیم پرسشنامه و چک لیست:

در این مرحله ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی و عوامل آرامش روانی که در مرحله ی قبلی شناسایی شدند ،مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت .برای ارزیابی این ارتباط از طریق پرسشنامه ای که در اختیار خبرگان قرار گرفت استفاده شد .بدین منظور

پرسشنامه ای با  42سوال تنظیم شد .مقیاس امتیاز دهی در گزینههای این سواالت ،مقیاس لیکرت 9تایی (اصال =  ،1کم =  ،3متوسط =

یتوان گفت که هدف از پرسشنامه این بود که نظر خبرگان درباره ی تاثیر هرکدام از
 ،5زیاد =  ،7خیلی زیاد = )9بود .به طور کلی م 
عوامل استرس زا روی هر کدام از عوامل اصلی آرامش روانی مشخص شود .از سوی دیگر ،چک لیستی شامل  71سوال نیز طراحی

شد .سواالت این چک لیست براساس همان  8عامل استرس زا به عالوه ی 3عامل اصلی آرامش روانی (به همراه زیر شاخههایشان)
بود .هدف از طرح این چک لیست ،ارزیابی وجود و تاثیرعوامل استرس زا در جامعه مورد مطالعه (کارمندان بانک) بود .گزینههای

سواالت شامل جوابهای "بله" و" خیر" بود .روایی پرسشنامه و چک لیست توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه و چک
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لیست نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ که با نرم افزار  SPSSانجام گرفت به ترتیب برابر شد با  82.8درصد و  84.9درصد که نشان

از اعتبار قابل قبول آنها دارد.

 3-2مرحله ی سوم :قرار دادن اطالعات پرسشنامه در مدل ANP
برای حل مدل ANPالزم بود اول ساختار سلسله مراتبی آن رسم شود

که این ساختار در شکل  1نشان داده شده است.

تعیین سهم استرسورها ی تاثیر گذار بر روی عوامل آرامش روانی

S8

S7

S6

C

S5

S4

B

S3

S2

S1

A

شکل )2ساختار سلسله مراتبی مطالعه

پرسشنامه توسط هر سه خبره به صورت جداگانه تکمیل شد و امتیازات داده شده به کمک میانگین هندسی یکپارچه شد .پس از تنظیم

جدول نهایی نظر خبرگان ،اطالعات بدست آمده از نظر خبرگان در مدل  ANPقرار گرفت تا اوزان مربوطه به عوامل استرس زا و
سها از میزان
یماتری 
عوامل آرامش روانی معلوم شود .ضمنا سازگاری هر  11ماتریس نیز بررسی شد که نتایج نشان داد که تمام 

سازگاری مناسبی برخوردار است .سپس اطالعات بدست آمده از جدول نهایی وارد نرم افزار شده و رتبه بندی استرسورها و
مولفههای آرامش روانی انجام گرفت.

 4-2مرحله ی چهارم :نتیجه گیری نهایی

یگیرد دارای دو قسمت است :یک قسمت حاوی اطالعات
همان طور که ذکر شد چک لیستهایی که در اختیار کارمندان قرار م 

شخصی کارمندان مانند" جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل و سابقه ی کاری" است و قسمت دوم حاوی  71سوال میباشد .برای تجزیه و

تحلیل اطالعات از آزمون آماری خی دو استفاده نموده و رابطه ی بین اطالعات شخصی و سواالت چک لیست تعیین گردید .در

مرحله بعدی درنهایت پس از ترکیب اوزان بدست آمده از طریق حل مدل  ANPبا فراوانی جوابهای "بله" بدست آمده در چک
لیستها ،میزان وزن نهایی استرسورها و وزن نهایی مولفههای آرامش روانی تعیین گردید و به کمک رگرسیون پیرسون به رابطه ی

بین استرسورهای روانی و موالفههای آرامش روانی در بین کارکنان تحویلدار بانک پرداخته شد .در این مرحله نیز رابطه ی بین جمع

سهای شغلی و جمع نهایی وزن مولفههای آرامش روانی مورد ارزیابی قرار گرفت .که در واقع این دو جمع نهایی از
نهایی وزن استر 

ترکیب نظرات خبرگان و نظرات کارمندان بانک بدست آمد .نتایج این بخش نشان داد که در صورت وجود همبستگی باال بین این

یتوان به این فرض پاسخ مثبت داد که ارتباط معنادار و تنگاتنگی بین
دو (وزن نهایی استرسورها و وزن نهایی عوامل آرامش روانی) م 
آنها وجود دارد و در واقع میتوان با کنترل مولفههای استرس آفرین ،تاثیر شگرفی در ایجاد آرامش روانی و رضایت مندی شغلی در
این گروه شغلی گذاشت.
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 5-2جامعه و نمودار آماری

کهای دولتی و خصوصی شهرستان زنجان بود .نمونه گیری در سه مرحله
جامعه ی آماری مورد مطالعه ،کارمندان تحویلدار بان 
کهای مختلف و مرحله ی دوم انتخاب چند شعبه از بین شعبات بانکهای
صورت گرفت .مرحله ی اول انتخاب چند بانک از بین بان 

منتخب و سرانجام انتخاب کارمندان تحویلدار از میان کارمندان شعب برگزیده .تمامی مراحل انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده

خوشه ای بوده است .برای تعیین حجم نمونه ی آماری از فرمول کوکران استفاده شد.
()1

=n

این رابطه زمانی استفاده میشود که هدف ،برآورد نسبت موفقیت باشد z .آماره توزیع استاندارد که در سطح اطمینان  % 95برابر با
 1.96است p ،احتمال موفقیت و  qاحتمال شکست و  εمیزان خطای استاندارد است که در این تحقیق برابر با  % 50و  εنیز برابر با

تهای بدست آمده از پیش آزمون تعداد نمونهها  75 1نفر تعیین شد .تمام آزمونهای
 0.075در نظر گرفته شد .در نتیجه با توجه به نسب 

آماری در این مطالعه به کمک نرم افزار SPSSتحت ویندوز ویرایش  11انجام گرفت.

 -3یافتهها

نتایج حاصل از انجام آزمون آماری خی دو ،مشخص شد که فقط بین جنسیت با نحوه برخورد با ارباب رجوع ( = P-Value

 ،)0.006بین سن با نحوه برخورد با ارباب رجوع ( ،)P-Value = 0.039بین وضعیت تاهل با شلوغی و تکراری بودن کار(P-

 )Value = 0.012و بین سابقه ی کاری با شلوغی و تکراری بودن کار ( ،)P-Value = 0.000رابطه ی همبستگی وجود دارد و

در بقیه ی موارد ،فرض صفر پابرجاست ؛ یعنی ،بین هیچ کدام از این مولفههای شخصی با سواالت 71گانه ،رابطه ی همبستگی
معناداری وجود ندارد.

نتایج حاصل از نظر خبرگان در مورد ارتباط بین آرامش روانی و استرسورها در جدول  1نشان داده شده است:
جدول )1ترکیب نهایی امتیازات خبرگان

استرسورها

7.23
5
5.944

6.542
4.217
5.593

1.587
1.442
2.52

3
2.08
2.62

6.463
6.082
9

1.26
2.62
3.915

7.23
3.915
6.542

6.952
8.277
7.958

گروه آرامش روانی

A
B
C

صهای آرامش روانی و استرسورها در شکل  3نشان داده شده است .همچنین
نتایج حاصل از حل سوپر ماتریس غیر وزنی شاخ 

خروجی نرم افزار در شرایطی که به توان رسیده در شکل  4نشان داده شده است.

شکل )3سوپرماتریس غیروزنی
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شکل )4سوپر ماتریس به توان رسیده

سها و وزن هر شاخص در شرایط نرمال شده بصورت خروجی نرم افزار Super Decisionsدر شکل  5نشان
نتایج حل سوپر ماتری 

داده شده است.

شکل  )5اوزان نهایی گزینهها و معیارها

یهای بدست آمده صرفا حاصل از نظرات خبرگان در مدل  ANPبوده که جهت ترکیب وزنهای بدست آمده با نظرات
این خروج 
اخذ شده از کارمندان نتایج وزن نهایی عوامل استرس زا و وزن نهایی عوامل آرامش روانی از طریق مدل  ANPدر جدول  2نشان

داده شده است.

جدول  )2وزن دهی به زیر شاخههای آرامش روانی براساس نظر خبرگان
وزن زیرشاخهها
0.116292

درصدهای مدل دلفی

زیرشاخهها

% 40

عصبانیت و پرخاشگری

46 1 58 0 0.

% 20

کسالت و بی حوصلگی

0.116292

% 40

عدم تمرکز

0.09535

% 25

دلبستگی به کار

0.13349

% 35

قصد ترک شغل

0.15256

% 40

تناسب حقوق با فعالیت

47545 11 0.

% 35

احساس شایستگی

1 .09836 0

% 30

اعتماد به نفس

47545 11 0.

% 35

اعتماد همکاران

وزن مدل ANP
0.29073

814 3 0.

787 2 0.3

ارکان آرامش روانی
آرامش روانی

رضایت شغلی

عزت نفس
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سهای شغلی در بین کارمندان تحویلدار
همان طور که در جدول نهایی خروجی مدل  ANPمشاهده شد ،از نقطه نظر خبرگان ،استر 

بانک به ترتیب زیر رده بندی شد

وضعیت

محیط کار

فیزیکی

جدول  )3رتبه بندی استرسهای شغلی بر اساس خروجی مدل ANP

کار شلوغ و
تکراری

ساعات کار
طوالنی

فشارهای
مدیریتی

برخورد با ارباب

رجوع

نا آشنایی با

وظایف

اشتباه در سند
زنی

کم

یا

آوردن پول

زیاد

در واقع از نظر خبرگان ،کم یا زیاد آوردن پول و اشتباه در سند زنی ،مهم ترین عوامل ایجاد استرس در میان کارمندان تحویلداری

یباشد که هر دو عامل مستقیما مربوط به مسائل مالی و پولی هستند .خبرگان اعتقاد دارند که این دو عامل ،چیزی در حدود  %83از
م 
سهم موارد استرس زا را در بین کارمندان تحویلداری دارند .با بررسی نتایج چک لیستها کارکنان بانک ،این  8عامل استرس زا به
ترتیب زیر رده بندی شد:

یدهد ،برخورد با ارباب رجوع و اشتباه در وارد کردن اعداد
یعنی آن چه که در واقعیت بیشتر برای کارمندان تحویلداری بانک رخ م 
و ارقام و سندزنی است .این دو مورد با فراوانی  % 69 .1و  ،% 58.9مهم ترین عوامل استرس زا در بین تحویلداران از نقطه نظر خود

آنهاست .از طرف دیگر ،طبق نظر خبرگان ،اهمیت مسائل مربوط به رضایت شغلی بیشتر از مسائل مربوط به آرامش روانی و عزت
نفس است ؛ یعنی ،بیشتر از  %83سهم مولفههای آرامش روانی مربوط به مسائل رضایت شغلی است و از میان زیرشاخههای رضایت

تها از همه پررنگ تر است .اما از نظر تحویلداران ،ارکان آرامش روانی به ترتیب زیر
شغلی نیز مسئله ی تناسب حقوق و مزایا با فعالی 

یشود:
رده بندی م 

آرامش روانی > رضایت شغلی > عزت نفس

از میان زیرشاخههای آرامش روانی نیز مساله ی" عصبانیت و پرخاشگری" ،مهم تر و پردامنه تر از سایر مسائل است.

صهای آرامش روانی و
با توجه به وزنهای بدست آمده از حل مدل  ANPاین فرصت بدست آمد که جهت تعیین رابطه بین شاخ 

استرسورهای روانی از آزمون رگرسیون پیرسون استفاده گردد .قابل ذکر است که متغیرهای مورد ارزیابی از توزیع نرمال تبعیت

ینمایند ،پراکندگی نمرات در هر دو متغیر یکسان بوده ،توزیع آنها خطی بوده و مقیاس متغیرها حداقل فاصله ای یا نسبی بوده است.
م 

قابل ذکر است که برای بررسی توزیع نرمال از آزمون" کولموگروف  -اسمیرنوف "استفاده شد و برای بررسی توزیع خطی نیز از"

نمودار پراکنش" کمک گرفته شد .تمامی این عملیات توسط نرم افزار آماری  SPSSانجام شد و نتایج آن نشان داد که هم توزیع

یباشد (نمودار )1و هم نوع این توزیع ،نرمال است ( Asymp.sig=0.610و.) Asymp.sig=0.770
خطی م 

نمودار )1نتایج حاصل از نمودار بررسی خطی بودن دادهها ( پراکنش دادهها)
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سهای
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون پیرسون نشان داد که یک همبستگی مستقیم بسیار قوی بین شاخصهای آرامش روانی و استر 

روانی وجود دارد ( .ضریب الفای پیرسون .) 0.848
 -4بحث

یشود از تستهای آماری کیفی
یباشد که سبب م 
سهای شغلی وجود دارد ارزیابی کیفی آن م 
یکی از مشکالتی که در ارزیابی استر 
ینموده تا با تستهای کمیارتباط شاخص
یتوان شاخصهای آرامش روانی را کم 
استفاده گردد .با استفاده از متدهای  MADMم 

را ارزیابی نمود .در مقاله ای که رجب زاده و همکارانش ( ) 84 31ارائه نمودند به کمک رویکرد تحلیل سلسله مراتبی یک سیستم
ارزشیابی برای کارکنان سیستم بانکی ارائه نمودند .در این مقاله با استفاده از مدلهای  MCDMاقدام به رتبه بندی شاخصهای موثر

بر عملکرد کارمندان بانک نموده و سعی در یافتن نقاط ضعف و قوت کارمندان با استفاده از نظرات روسای باالدستی و خود

کارمندان نمودهاند] .[13ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند-تحویلداری در بانک سپه موضوع کار مومنی و همکارانش () 85 31

بوده است .آنها اشاره کردهاند که سیستم کارمند – تحویلداری بهتر از سیستم تحویلداری است چرا که هم میزان بیکاری تحویلداران

کاهش یافته و هم از نظر احترام به ارباب رجوع در وضعیت بهتری قرار دارد] .[14سراج خرمی و همکارانش ( ) 87 31رابطه ی

استرس شغلی با سرسختی روانشناختی و سالمت روان را در کارمندان بانک سپه دزفول بررسی کردهاند .آنها مدعی هستند که بین

استرس شغلی و سالمت روانی کارمندان بانکی رابطه معکوسی وجود ندارد درحالیکه در نتایج پژوهش ما نشان داد که این استرس

شغلی کامال روی آرامش روانی تاثیرگذار است ] .[15رشیدی ( ) 88 31رابطه ی جو سازمانی با کارآیی شعب بانک را مورد مطالعه

قرار داده است .وی مدعی شده که کمک به برقراری رابطه مناسب بین همکاران و مدیر ،آموزش موثر نیروی انسانی ،بهبود محیط

یتواند موجب بهتر شدن وضعیت کاری کارمندان بانکی شود] .[16جعفری ندوشن و همکارانش ( )0931به
فیزیکی و تنوع شغلی م 

ذکر موارد اختالالت اسکلتی-عضالنی در میان کارمندان بانک شهر یزد اشاره داشته است .در واقع آنها فقط به بعد جسمی مشکالت

کارکنان بانک پرداختهاند و مسائل روحی – روانی را مدنظر قرار ندادهاند.[17].

در این تحقیقات کمتر بر روی آسیب شناسی شغل تحویلداری کار شده است .ضمنا بررسی استرسورهای شغل تحویلداری و رتبه
بندی آنها بر اساس مدل  ANPو سپس ترکیب نتایج این مدل با نظرات کارمندان بانک و استفاده از روش رگرسیون مسئله ای است

که کمتر به آن پرداخته شده است.
 -5نتیجه گیری

مهای نرم افزاری در بانکداری ،کمک فراوانی به برطرف کردن عوامل استرس زا شده است .مقایسه نتایج
با توجه به پیشرفت سیست 

یدهد که اهمیت استرسورها بین نظر خبرگان و نظر کارمندان با یکدیگر تفاوت دارد که این مسئله
حاصل از نظر کارمندان نشان م 

مهای بانکداری باید مورد توجه قرار گیرد .شرایط
سها باشد که خارج از سیست 
یتواند ناشی از تاثیر شرایط محیطی بانکها بر استر 
م 
مهای مدیریت استرس مانند عدم تماس طوالنی و مستقیم مشتری با صندوق دار
محیطی آرام به دور از تنشهای محیطی و وجود سیست 

مهای پیش سنجش نیاز مشتری و راهنمایی آنها از دیگر مسایلی است که
یتواند در کاهش استرسها کمک کننده باشد .ایجاد سیست 
م 
یتواند در کاهش استرسها کمک کننده باشد .توجه به مشکالت خانوادگی و انتخاب افراد با توجه به شخصیت آنها و توجه به
م 
یتواند فشارهای ناشی از استرسورهای محیط را به حداقل برساند .در این تحقیق مشخص شد که
روانشناسی کار در این محیطها م 

سهای شغلی ،کارمندان بانک را آزار میدهد .شاید ایجاد بانکداری الکترونیکی که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته بتواند در
استر 

سها بسیار موثر باشد .آموزش و ایجاد انگیزه در مردم برای انجام کارهای بانکی خود توسط سیستمهای اینترنت و
کاهش استر 
شهای
یتوان با ایجاد شرایط آرام و دور از تن 
یتواند در این مسیر بسیار ره گشا باشد .در خصوص استرسور خطای کاری م 
هوشمند م 

ارائهی یک مدل مفهومی جهت سنجش...
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کها این
خارجی و داخلی این استرسورها را به حداقل رساند .شاید بتوان چنین عنوان نمود که رفع استرسهای ناشی از مشتریان بان 

یدهد .این تحقیق با نگرش مهندسی به مقوله استرس سعی بر گروه بندی و الویت بندی عوامل
بخش از استرسورها را نیز کاهش م 

بها در فرایند ممیزی استرسورها داشته باشد بلکه با تعیین
تهای ارزیا 
استرس زا داشته تا نه تنها ارزیابی دقیقتری بدون تاثیر قضاو 

یتوان یک
سها با اثربخشی بیشتری صورت گیرد .نتایج ناشی از رگرسیون بیان کننده این مسئله است که م 
عوامل موثر ،کنترل استر 

سهای محیطی ایجاد نمود که میتواند مورد توجه محققین در مطالعات آتی قرار
رابطه خطی بین درجه آرامش روانی و درجه استر 
گیرد.
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