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چکیده
مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و سیستمهایی میباشد تا فضای مساعد برای افزایش
بهرهوری را تضمین کند .از مهمترین این نظامات ،سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیتهای آنان و
رشد و شکوفایی آنان برای رسیدن به اهداف سازمان میباشد .در این مقاله با استفاده از روش ویکور فازی به ارزیابی عملکرد
کارکنان آموزش و پرورش براساس استرس شغلی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روشهای آماری مناسب به تحلیل
نتایج به دست آمده پرداخته شده است .پس از تعیین شاخصها و اندازهگیری آنها نیاز به جمعبندی شاخصها برای دستیابی
به میزان عملکرد هر واحد است .تعیین عملکرد هر کارمند در مقایسه با سایر کارمندان معنیدار و قابل بررسی و اظهارنظر است.
در پایان نتیجهگیری میشود که بین عملکرد کارکنان و استرس شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :بهرهوری ،استرس شغلی ،ویکور فازی
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 .1مقدمه
با توجه به اینکه بهبود بهرهوری یکی از اهداف مستمر هر سازمان است و این امر تابعی از بهسازی عملکرد کارکنان است ،در این
رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان نقش برجستهای پیدا میکند .زیرا اگر نظام ارزیابی بگونهای اثر بخش طراحی گردد باعث میشود
که ارزیابی برای اهداف و مقاصد ارزیابی مثل ترفیع ،تنزل ،پرداخت .... ،و مقاصد پرورشی مثل برنامهریزی (بهسازی عملکرد و
توانمندسازی کارکنان و  )...موثر واقع شود .فرآیندهای ارزیابی عملکرد با توجه به کاربردهای فراوان نتایج حاصل از آن ،نیازمند
توجه خاصی میباشد .این پژوهش براساس موضوع و اهدافش دارای یک سوال اصلی میباشد و آن این است که آیا ارزیابی
عملکرد کارکنان آموزش و پرورش براساس استرس شغلی به درستی صورت میگیرد؟
در دهه اخیر موضوع دیگری که آثار آن در سازمانها بسیار مورد توجه واقع گردیده است؛ استرس است .استرس یا فشار عصبی
از مسایل بسیار حاد در سازمانهای امروزی است که سالمت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را
به سازمانها وارد ساخته است .به طور مسلم ،در زندگی همه افرادی که دارای شغلی هستند ،استرس وجود دارد و به گونههای
مختلف بر آنها فشار روانی وارد میکند .در نتیجه ،چنانچه استرس کاری زیادی بر فرد تحمیل شود ،به طور حتم ،سالمت
جسمی و روحی وی را تحت تاثیر قرار میدهد که این خود ،هم بر عملکرد فرد در سازمان و هم بر کیفیت زندگی خانوادگی وی
تأثیر مخربی میگذارد .استرس شغلی کنش متقابل بین شرایط و ویژگیهای فردی است ،به گونهای که خواستههای محیط کار
بیش از توان تحمل فرد است ].[1
تدریس یک شغل بسیار طاقت فرسا و استرس زا است که در میان مشاغل پر استرس ذکر شده است .مشکل سالمت جسمانی
که ممکن است در نتیجه قرار گرفتن در معرض استرس مزمن با تظاهرات بیماری های قلبی ،عالئم اسکلتی -عضالنی و گوارشی
ایجاد شود سبب شده است ،تحقیقات در مورد استرس شغلی و اثرات مضر آن بر سالمت روانی و جسمی اهمیت زیادی پیدا کند
و موضوعی جالب و برجسته محسوب میشود ].[2
 .2مبانی نظری و پیشینه
در اواسط قرن  19هیچ استرسی در محل کار وجود نداشت و استرس شغلی در  40سال گذشته نگرانکننده بوده است .استرس
شغلی معموال به عنوان پاسخهای مضر جسمی و عاطفی تعریف میشود و زمانی رخ میدهد که خواستههای شغلی بیش از
تواناییها ،نیازها یا منابع کارمند باشد .اخیرا استرس شغلی به دلیل جهانی شدن و بحران مالی جهانی در حال افزایش است که
تقریبا همه کشورها ،همه مشاغل و همه گروههای کارگران و خانوادهها و جوامع را تحت تأثیر قرار داده است .در نتیجه در همه
مکانهای کاری به یک مسئله ضروری تبدیل شده است ].[3
استرس احساسی است که زمانی ایجاد میشود که به رویدادهای خاص واکنش نشان میدهیم .این روش بدن برای مقابله با یک
چالش و آماده شدن برای رویارویی با یک موقعیت سخت با تمرکز ،قدرت ،استقامت و هوشیاری باالست .رویدادهایی که استرس
را تحریک میکنند ،عوامل استرسزا نامیده میشوند و طیف وسیعی از موقعیتها را در بر میگیرند (همه چیز از خطر فیزیکی
کامل گرفته تا ارائه دادن در کالس) .معلمان نه تنها استرس برخورد روزانه با تعداد زیادی از کودکان متنوع را دارند ،آنها همچنین
مسئول آموزش و کمک به شکل دادن به این کودکان به عنوان اعضای مولد جامعه هستند .با وجود قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
و انتظارات عملکردی ،معلمان میتوانند سطوح بسیار باالیی از استرس داشته باشند ].[4
استرس شغلی یکی از پرتکرارترین مفاهیم بحث در بین مردم است که افراد این عصر با وقوع روز افزون آن را میشنوند .استرس
شغلی در میان محققان ،به ویژه در علوم اجتماعی ارزش زیادی پیدا کرده است .مشاهده شده است که بسیاری از پتانسیلهای
انسان در حال از بین رفتن است و دلیل آن استرس شغلی است .استرس شغلی یکی از بزرگترین مشکالت در این دنیای جهانی
شدن است .تقریبا هر یک از کارکنان در کار خود دچار استرس میشوند .ساعات طوالنی کار باعث استرس میشود که این
استرس را میتوان با حمایت اجتماعی کاهش داد ].[5
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استرس واکنش فیزیولوژیکی و عاطفی به رویدادهای روانی است .میتوان آن را به عنوان احساس نگرانی مداوم فرد در مورد
زندگی توصیف کرد که مانع از آرامش فرد میشود .استرس یک مشکل است زیرا کاربردهای متفاوت زیادی در رشتههای مختلف
دارد .استرس شغلی در موسسات عالی چیزی است که همه کارکنان دانشگاهی و اداری با آن روبرو هستند و زمانی به وجود
میآید که خواستهها از تواناییها فراتر رود .دوزهای نادر استرس شغلی تهدید کمی ایجاد میکند و ممکن است در افزایش انگیزه
و بهرهوری موثر باشد ،اما استرس زیاد یا طوالنی مدت ممکن است منجر به چرخش رو به پایین حرفهای و شخصی شود که
میتواند منجر به ضعف در سالمتی و آسیب شود ].[6
استرسهای ناشی از کار بر احساسات و رفتارها در سایر موقعیتها تاثیرگذار هستند .زمانی که عوامل استرسزا مزمن باشند
میتوانند پیامدهای طوالنی مدتی برای روابط اجتماعی داشته باشند ].[7
استرس شغلی یک وضعیت مضر مرتبط با کار است که زمانی اتفاق میافتد که تواناییها و ابتکار کارمندان نیازهای کاری آنها را
برآورده نمیکند ،بنابراین استرس فیزیکی و عاطفی را تجربه میکنند ].[8
استرس ناشی از کار یک عامل حیاتی برای رضایت شغلی است .استرس ناشی از کار هنگامی که به عنوان یک انگیزه عمل میکند
منجربه خالقیت و رضایت میشود و در نتیجه خستگی و پیش پا افتادگی را از بین میبرد .رضایت یک عامل تنظیمکننده استرس
است و نظریهها از این واقعیت که رضایت کارکنان بطور مستقیم بر بهرهوری تاثیر دارد حمایت میکنند .رضایت شغلی جهتگیری
عاطفی است که یک کارمند نسبت به کار خود دارد ].[9
استرس ،ناشی از رابطه بین فرد و محیط کار است که منجر به درک فرد از عدم تناسب خود با سازمان میشود .عوامل استرسزا
یا عواملی که کارگران را با محیط کار «ناسازگار» میکند ،میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد .استرس مربوط به کار میتواند
به صورت خارجی و داخلی ایجاد شود .اینها شامل محیط کار ،فرهنگ سازمانی ،خواستههای کاری ،روابط ،ارتباطات ،سبک
زندگی ،طرز تفکر و حتی نگرش ذهنی است ].[10
گرینبرگ ،براون و آبناولی ( )2016چهار منبع اصلی استرس معلم را مستند کردهاند .این منابع عبارتند از( :الف) تشکیالت
مدرسه (به عنوان مثال ،عدم پشتیبانی اداری و سازمانی ساختار مدرسه ،شرایط کاری منفی مدرسه)؛ (ب) تقاضاهای شغلی( ،به
عنوان مثال ،کاغذبازی بیش از حد ،بارهای آموزشی باال ،زمان ناکافی)؛ (ج) منابع کاری (به عنوان مثال ،احساس محدود استقالل
معلم و قدرت تصمیمگیری)؛ و (د) شایستگی اجتماعی و عاطفی (به عنوان مثال ،فقدان تعامالت دانشگاهی) .استرس معلمان بر
سالمت جسمی و سالمتی آنها نیز تأثیر میگذارد .استرس مزمن در بین معلمان با خستگی و تغییرات منفی در شاخصهای
بیولوژیکی همراه است ].[11
تدریس یک شغل بسیار استرسزا است ،و استرس معلم و فرسودگی شغلی نگرانیهای اصلی در زمینه آموزشی هستند .مسائل
مدیریت کالس از دالیل اصلی فرسودگی شغلی معلمان و استرس هستند .در نتیجه ،مشکالت نظم و انضباط کالس و رفتار
نادرست دانشآموز به استرس معلم و فرسودگی شغلی کمک میکند ].[12
استرس شغلی نتیجه یا پاسخی به محرکهای خاص در محیط است .امروزه استرس شغلی بیشتر نمایان شده و منجر به پایین
آمدن روحیه کارکنان میشود .دالیل استرس شغلی را میتوان به تغییرات تکنولوژیکی ،سبک زندگی رقابتی و سایر عوامل
اجتماعی دیگر نسبت داد .استرس شغلی یک شمشیر دولبه است ،میتواند هم مولد و هم معکوس باشد .زمانی میتواند سازنده
باشد که به افراد کمک یا انگیزه دهد تا بیشتر کار کنند و عملکرد خوبی داشته باشند .این به آنها امکان میدهد فرصتها را
کشف کنند و منجر به افزایش بهرهوری شغلی میشود .زمانی که عوامل خارجی فشار بیشتری برای کار ایجاد میکنند ،اما منجر
به نتیجه مشخص نمیشوند ،میتواند معکوس باشد .استرس شغلی در زندگی روزمره هر کارمندی حاکم است و بر عملکرد شغلی
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آنها تأثیر میگذارد .استرس شغلی میتواند به دلیل عوامل متعددی مانند کار بیش از حد ،حجم کار ،حقوق کم ،فقدان انگیزه در
کار ،شناخت و  ...رخ دهد .استرس شغلی در سازمان تأثیر عمیقی بر عملکرد کارکنان دارد و پیامدهای عملی و اقتصادی
گستردهای دارد .مطالعات مختلف رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی را بررسی کردهاند .استرسهای شغلی مختلفی در
محل کار مانند حجم کار ،امنیت شغلی ،تضاد نقش ،استقالل ،نوبت کاری ،حقوق پایین ،تغییرات تکنولوژیکی و  ...وجود دارد.
سازمانها با جابهجایی باالی کارکنان مواجه بودهاند که نتیجهی این عوامل استرسزا است که بر بهرهوری سازمانی تأثیر عمیقی
میگذارد[13] .
هرساله یکی از مشکالت عمدهای که کارشناسان دورههای مختلف ادارات آموزش و پرورش در ساماندهی نیروی انسانی با آن
مواجه هستند ،عدم رضایت مدیران و عوامل اجرایی مدارس از بعضی از معلمان است که به بروز اختالفاتی منجر میشود .مراجعه
به این کارشناسان نشان میدهد که یکی از مهمترین علل شکایت مدیران از همکاران فرهنگی ،غیبتهای مکرر ،تاخیرهای متوالی
و کاهش کارایی است .معلمان مدارس میزان باالیی از استرس را تحمل میکنند که بر تعامل ایشان با دانشآموزان تاثیر دارد.
بنابراین شناسایی عوامل فشارزا ،بررسی علمی علل و نشانههای فرسودگی و استرس شغلی و نیز نحوه مواجه علمی با آن و درمان
آن از ضروریات انکارناپذیر در سازمان بزرگی مانند آموزش و پرورش است ].[14-15

 .3روش تحقیق
در تحقیق حاضر چون سعی شده است که به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه و کمک شود و همچنین به این
دلیل که به تعیین روابط در یک حوزه خاص توجه دارد در زمره تحقیقات کاربردی هم قرار دارد ،یعنی از نظر هدف پژوهش ،
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .ولی از این نظر که به توصیف پدیده های واقعی و عینی در یک محدوده زمانی و مکانی
خاص می پردازد در زمره تحقیقات توصیفی است .بنابراین بر حسب مالک نحوه جمع آوری داده ها ،پژوهش حاضر توصیفی
است .همچنین باید گفت که تحقیق حاضر به صورت تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی است.
نمونه آماری در این تحقیق تعداد  169نفر از کارمندان زن و مرد مدارس متوسطه شهرستان های لنگرود و رودسر و حومه می
باشد که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران بعنوان نمونه انتخاب شده اند .در انجام این تحقیق از دو روش بررسی اسناد و
مدارک ( آرشیو ـ کتابخانه) و بررسی میدانی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است و با توجه به موضوع و اهداف مورد
نظر از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهره گرفته شده است.
 .1.3الگوریتم اجرای روش ویکور
روش  Vikorیکی از مدل های پرکاربرد در تصمیم گیری و انتخاب گزینه برتر می باشد .این مدل از سال  1984بر مبنای روش
توافق جمعی و با داشتن معیارهای متضاد تهیه شده و عموما برای حل مسائل گسسته کاربرد دارد .این روش برای بهینه سازی
چند معیاره سیستم های پیچیده توسعه یافته است .این روش روی دسته بندی وانتخاب از یک مجموعه گزینه ها تمرکز داشته
و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند ،به طوری که قادر است تصمیم گیرندگان را برای
دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد .مزیت مدل ویکور در این است که الزاما در این مدل جهت ارزیابی گزینه ها بر اساس
معیارها ،نیازی به استفاده از نظرات کارشناسان نیست بلکه می توان از داده های خام استفاده کرد .در این تحقیق بعد از وارد
کردن نظرات کارشناسان باید دادهها را نرمالسازی کنیم .نرمالسازی از طریق روش زیر انجام میشود.
 .1.1.3نرمالسازی ماتریس تصمیمگیری فازی
در این الگوریتم نرمالسازی داده ها به منظور قرارگرفتن اعداد فازی مثلثی در فاصله [1و ]0صورت میگیرد که ماتریس نرمال
شده با نشان داده میشود.
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()1
()2

که در آن
()3

𝑗𝑖𝑐 = max
𝑖

𝑐𝑗+

 .2.1.3فازیزدایی

𝑐 𝑎 + 2𝑏 +
4

()4

 .3.1.3تعیین مقادیر ایدهآل و ضد ایدهآل گزینهها
()5

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

,

𝑗𝑗𝑓 = max

∗𝑗𝑓
𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

()6

= )𝐴(𝑆

𝑗𝑗𝑓 𝑓𝑗− = min

,

 .4.1.3محاسبه مقادیر 𝑖𝑆 و 𝑖𝑅 برای همه گزینهها
()7

()8

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

𝑛 𝑗 = 1,2, … ,

,

,

𝑛 𝑗 = 1,2, … ,

,

,

𝑗𝑗𝑓 𝑓𝑗∗ −

)
𝑓𝑗−

−

∗𝑗𝑓

𝑗𝑗𝑓 𝑓𝑗∗ −
)
𝑓𝑗∗ − 𝑓𝑗−

𝑁

𝑗𝑤( ∑ = 𝑖𝑆
𝑗=1

𝑗𝑤( 𝑅𝑖 = max

∗ 𝑆 𝑆𝑖 −
∗ 𝑅 𝑅𝑖 −
𝑄𝑖 = 𝑣 [ −
] + (1 − 𝑣) [ −
]
∗𝑆 𝑆 −
∗𝑅 𝑅 −

()9
𝑖𝑅 𝑅 − = max

𝑖𝑅 𝑅 ∗ = min

𝑖𝑆 𝑆 − = max

𝑖𝑆 𝑆 ∗ = min

در مرحله آخر روش ویکور دادههای ما را به ترتیب صعودی رتبهبندی کرده و وزن هر یک را مشخص میکند .دادهای که در
فرمول زیر صدق کند به عنوان بهترین گزینه انتخاب میشود.
1
𝑛−1

≥ ) 𝑄(𝑀1 ) − 𝑄(𝐴4

دادههای استفاده شده در این مقاله از مدارس شهرستانهای لنگرود و رودسر و حومه و از طریق پرسشنامه استخراج شده است.
در این مقاله گزینههایی را که موجب استرس شغلی کارکنان شده مورد بررسی قرار داده و با استفاده از آنها به ارزیابی عملکرد
کارکنان پرداختیم .این گزینهها عبارتند از :شرایط محیطی ،سختی کار ،کمبود امکانات مناسب ،تصمیمگیریهای حساس ،روابط
پرسنل با یکدیگر ،روابط مدیریت با پرسنل ،حساسیت باالی نقش ،عدم رعایت انصاف در حقوق ،تفاوتهای فردی در پرداخت
حقوق.
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 .2.3فرآیند اجرای تحقیق
متغیرهای زبانی تعریف شده برای این پروژه به صورت زیر تعریف شدند که در اختیار خبرگان قرار گرفت.
جدول  -1جدول متغیرهای زبانی

اکیدا
مهمتر

بینابین

بسیار
مهمتر

بینابین

مهمتر

بینابین

اندکی
مهمتر

بینابین

یکسان

)(8,9,9

)(7,8,9

)(6,7,8

)(5,6,7

)(4,5,6

)(3,4,5

)(2,3,4

)(1,2,3

)(1,1,1

متغیر
زبانی
عدد
فازی
مقیاس
عدد فاز

 .1.3.3جدول نظرات خبرگان
جدول  -2ماتریسهای مقایسه زوجی کارشناسی

ایجاد نارضایتی شغلی

ایجاد خطای کاری

میزان خسارت

راندمان کاری

6

6

3

5

شرایط محیطی

2

3

7

3

سختی کار

7

6

7

8

کمبود امکانات مناسب

8

6

7

6

تصمیمگیریهای
حساس

3

2

4

3

روابط پرسنل با
یکدیگر

6

4

6

5

روابط مدیریت و
پرسنل

3

6

5

4

حساسیت باالی نقش

7

4

7

6

عدم رعایت انصاف در
حقوق

6

5

7

8

تفاوتهای فردی در
پرداخت بدون معیار
مشخص

0.884 − 0.756
0.880 − 0.572
0.874 − 0.710
( 𝑆1 = 0.457
( ) + 0.135
( ) + 0.073
)
0.884 − 0.213
0.880 − 0.481
0.874 − 0.252
0.880 − 0.679
( + 0.336
) = 0.091 + 0.104 + 0.019 + 0.120 = 0.334
0.880 − 0.275
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𝑅 − = 0.457

𝑅 ∗ = 0.105

𝑆 − = 0.913

𝑆 ∗ = 0.186

0.334 − 0.186
0.120 − 0.105
( 𝑄1 = 0.5
( ) + 0.5
) = 0.102 + 0.022 = 0.124
0.913 − 0.186
0.457 − 0.105

سایر مقادیر 𝑖𝑆 و 𝑖𝑅 و 𝑖𝑄 در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  -3تعیین وزن معیارها

𝑖𝑄

𝑖𝑅

𝑖𝑆

0.126

0.120

0.334

1

0.457

0.913

0.155

0.196

0.223

0

0.105

0.186

0.661

0.362

0.699

0.532

0.322

0.511

0.535

0.288

0.586

0.145

0.184

0.233

0.224

0.211

0.293
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M1
شرایط محیطی
M2
سختی کار
M3
کمبود امکانات مناسب
M4
تصمیمگیریهای حساس
M5
روابط پرسنل با یکدیگر
M6
روابط مدیریت با پرسنل
M7
حساسیت باالی نقش
M8
عدم رعایت انصاف در حقوق
M9
تفاوتهای فردی در پرداخت
حقوق بدون معیار مشخص
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رتبهبندی گزینهها به ترتیب صعودی در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  -3رتبهبندی گزینهها

𝑖𝑄

𝑖𝑅

𝑖𝑆

M4

M4

M4

1

M1

M1

M3

2

M8

M8

M8

3

M3

M3

M9

4

M9

M9

M1

5

M6

M7

M6

6

M7

M6

M7

7

M5

M5

M5

8

M2

M2

M2

9

همانطور که مالحظه می شود ،چون

1
𝑛−1

≥ ) 𝑄(𝑀1 ) − 𝑄(𝐴4

است ،پس گزینه  M4شرط گزینش به عنوان مؤثرترین گزینه را دارد و از آنجایی که بهترین رتبه بندی را بر اساس  Sو  Rدارد
 ،لذا شرط ثبات پذیرش در تصمیمگیری را دارد.
 .4نتایج
پردازش اطالعات در عین حال که یکی از مراحل اساسی روشهای تحقیق به شمار میآید ،به عنوان یکی از مهمترین برهههای
تخصصی هر پژوهش علمی مطرح میباشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مدارس شهرستانهای لنگرود و رودسر و حومه میباشد که در سال تحصیلی -92
 91مشغول خدمت بودهاند .ولی با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و مشورت با اساتید محترم ،تصمیم بر آن شد که از بین
مدارس موجود در شهرستان لنگرود و رودسر ،مدارس متوسطه به صورت تصادفی بعنوان جامعه آماری انتخاب شوند .در سال
تحصیلی مذکور در این شهرستانها ،تعداد  300نفر کارمند زن و مرد در دوره متوسطه عادی ـ دولتی و غیرانتفاعی و نمونه
مردمی (شبانه) مشغول به خدمت بودهاند که در واقع جامعه آماری ما را تشکیل میدهند.
از بین این  300نفر تعداد  110مرد ( 65.1درصد) و  59نفر زن ( 34.9درصد) میباشند .بر اساس نتایج به دست آمده از میان
 169آزمودنی که سطح تحصیالت خود را بیان کردهاند ،دارندگان مدرک کارشناسی با  100نفر در رتبه اول قرار دارند و 59.2
درصد از کل جامعه را تشکیل میدهند .دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نیز با  36نفر ( 21.3درصد) در رتبه دوم قرار دارند.
دارندگان مدرک فوق دیپلم با  26نفر ( 15.4درصد) و دیپلمها با  7نفر ( 4.1درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
رتبهبندی گزینهها با روش ویکور به شکل زیر میباشد:
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جدول  -5وزن معیارها

𝑖𝑄

𝑖𝑅

𝑖𝑆

0.0001

0.105

0.186

0.126

0.120

0.334

0.145

0.184

0.233

0.155

0.196

0.233

0.224

0.211

0.293

0.532

0.322

0.511

0.535

0.288

0.586

0.661

0.362

0.699

1

0.457

0.913

M4
تصمیمگیریهای حساس
M1
شرایط محیطی
M8
عدم رعایت انصاف در حقوق
M3
کمبود امکانات مناسب
M9
تفاوتهای فردی در پرداخت
حقوق بدون معیار مشخص
M6
روابط مدیریت با پرسنل
M7
حساسیت باالی نقش
M5
روابط پرسنل با یکدیگر
M2
سختی کار

VIKOR
1.5
1
0.5
0
M2

M5

M7

M6

M9

M3

M8

M1

M4

شکل  – 1رتبهبندی گزینهها با روش ویکور

 .5بحث
به طور کلی میتوان چنین بیان نمود که بر اساس مطالعه انجام شده در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود و رودسر بر
پایهی نظرات خبرگان این سازمان به این صورت است که ابتدا تصمیمگیریهای حساس دارای باالترین رتبه و بعد از آن شرایط
محیطی ،عدم رعایت انصاف در حقوق ،کمبود امکانات مناسب ،تفاوت های فردی در پرداخت حقوق ،روابط مدیریت و پرسنل،
حساسیت باالی نقش ،روابط پرسنل با یکدیگر و سختی کار دارای اهمیت میباشند.
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بدیهی است برای بهبود عملکرد باید بودجه و توان سازمان بر همین اساس برنامهریزی و تخصیص یابد تا بیشترین تأثیر بر
عملکرد با توجه به محدودیت بودجه و امکانات حاصل گردد.
پس از تعیین شاخصها و اندازهگیری آنها نیاز به جمعبندی شاخصها برای دستیابی به میزان عملکرد هر واحد است .تعیین
عملکرد هر کارمند در مقایسه با سایر کارمندان معنیدار و قابل بررسی و اظهار نظر است .لذا بهرهگیری از یک تکنیک تحلیلی
مناسب میتواند راهگشای مقایسه و بررسی عملکرد واحدهای سنجش شده باشد.
نتایج به دست آمده تفاوت معناداری بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان را نشان میدهد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی
برابر  -0/896بوده و اینکه ضریب همبستگی بین  1و  -1قرار داشته و هرچقدر این مقدار به یک نزدیکتر باشد بهتر میباشد ،و
 sig. = 0.000کوچکتر از  0.05میباشد ،نتیجه میشود که بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.
 .6نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بر اساس روش ویکور رتبهبندی گزینهها به صورت زیر انجام میشود.
در روش ویکور به ترتیب تصمیمگیریهای حساس ،شرایط محیطی ،عدم رعایت انصاف در حقوق ،کمبود امکانات مناسب،
تفاوتهای فردی در پرداخت حقوق ،روابط مدیریت با پرسنل ،حساسیت باالی نقش ،روابط پرسنل با یکدیگر و سختی کار در
رتبههای اول تا نهم قرار دارند .با مقایسه این نتایج با نظرات کارشناسان نتیجه میشود که رتبهبندی این شاخصها تقریباً در هر
دو مورد یکسان هستند.
همچنین نتایج جدول نشان میدهد که شاخص تصمیمگیریهای حساس و شرایط محیطی نسبت به سایر گزینهها از اهمیت
بیشتری برخوردارند و این نشاندهنده این امر است که رسیدگی به این مسائل میتواند باعث افزایش عملکرد کارکنان شود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح معناداری نزدیک به صفر تفاوت بین عوامل باال معنادار است.
 .1.6پیشنهادات
به منظور حضور فعال کارکنان آموزش و پرورش در ارائه خدمات در زمینه فعالیتها و خدمات آموزشی پیشنهاد میگردد با
برنامهریزی مناسب و همچنین برگزاری مستمر برنامههای مختلف در این زمینهها ،سطح مدارس را ارتقاء داده و گامی مؤثر در
جهت پیشرفت نظام آموزشی بردارند.
با توجه به رتبهبندی انجام شده برای عوامل مؤثر بر استرس شغلی پیشنهاد میگردد که مدیران آموزش و پرورش با بررسی این
عوامل و مورد توجه قرار دادن آنها زمینههای استرسی کارکنان را کاهش داده و موجبات افزایش کارایی کارکنان را فراهم کنند.
 .7تقدیر و تشکر
در پایان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به دلیل ایجاد امکانات الزم در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر میشود.
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