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 چکیده
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  مقدمه. 1
هاي اخیر، موضوع فالت شغلی، در زمره مقوالت پژوهشی مهـم بـراي بسـیاري از     در سال

بررسـی ادبیـات   . بـه شـمار مـی رود    محققان عالقه مند در زمینه ادبیات حرفه اي مدیریت
مرتبط با فالت شغلی در سازمان ها نشان می دهد که در صـورت بـروز فـالت شـغلی در     
سازمان، پیامدهاي منفی اي در تجارب شغلی کارکنان، مانند نگـرش هـاي شـغلی منفـی و     

  ). wang, et al, 2014: 1(نتایج منفی در عملکرد سازمانی را به همراه خواهد داشت 
مانی که فرد در سازمان به زندگی شغلی و سازمانی خود ادامه می دهد، در مواجهـه بـا دو   ز

مساله محدودیت هاي سلسله مراتی و وظیفه گرایی، با مانعی تحت عنوان فالت شـغلی رو  
به رو می شود که موجب ایجاد سد در برابر حرکت در مسیر پیشرفت شغلی اش می شـود  

)wickramasinghe, 2010: 6( .  
بر اساس تحقیقاتی که تا به امروز به انجام رسیده، در سطح سـازمان هـاي بـزرگ دنیـا،     
حداقل چهل درصد افراد نمونه که مورد بررسی قرار گرفته اند، به دلیل نارضـایتی از مسـیر   
ترفیع و ارتقا، در جستجوي فرصت هاي شغلی جدیدي بوده اند و بسیاري از این افراد، بـه  

  ). conner, 2014: 198(بهتر، سازمان هاي فعلی خود را ترك کرده اند  محض یافتن فرصت
، فالت شـغلی، بـه احسـاس سـرخوردگی و ضـعف      )2004(به زعم فاستر و همکاران 

روانی کارکنان به دنبال تجربه یک توقف موقت یا دائم در پیشرفت شـغلی اش اشـاره مـی    
اراي دو منبـع اصـلی سـازمانی و    بر اساس مطالعات به انجام رسـیده، فـالت شـغلی د   . کند

در این میـان، منـابع سـازمانی فـالت شـغلی شـامل دو مـورد سـاختاري و         . شخصی است
در صورتی که منبع فالت شخصی به محدودیت هاي زیستی کارکنان در . محتوایی می شود

  ). choudhary, et al, 2013: 712(محیط شغلی شان اشاره می کند 
شغلی در سازمان می تواند با خود بـه همـراه داشـته باشـد،      یکی از پیامدهایی که فالت

فرد با تجربه فالت شـغلی، دچـار   . استرس و آشفتگی هاي روحی کارکنان در سازمان است
نوعی احساس درماندگی و ناامیدي شغلی در سازمان می شود که همین احسـاس هـا مـی    

ارتبــاط باشــد  توانــد بــا آشــفتگی هــاي روانــی همچــون اســترس شــغلی در ســازمان در 
)beheshtifar, et al, 2013: 650 .(  

در سال هاي اخیر، موضوع استرس شغلی، به عنوان یکی از مشـکالت و آسـیب هـاي    
روانی مرتبط با کار در نظر گرفته شده که بخش عمده اي از تحقیقات و مطالعات در زمینـه  

به زعم لئونتاریدي . ستهاي پزشکی، روانشناسی، آموزش عالی و سازمانی را در بر گرفته ا



 25   محمود ذبیح زاده باغلوئیو  ناهید فتحی

عالوه بـر ایـن،   . ، سطح استرس شغلی با افزایش تعداد ساعات کاري، باالتر می رود)2002(
نتایج حاصل از مطالعات نشان دهنده آن است که زنان، سطوح باالتري از استرس شـغلی را  

ایـن  از ایـن رو، در  ). takahashi, 2016: 12(نسبت به مـردان در سـازمان تجربـه مـی کننـد      
پژوهش، سعی بر آن است که استرس شغلی در جامعه شاغل زنان در سازمان مورد بررسی 

  . و تحلیل قرار گیرد
، سطوح باالي استرس شغلی تجربه شـده توسـط یـک فـرد در     )2014(به زعم اوراوان 

هر چند کـه  . سازمان، می تواند به افزایش میل وي در ترك شغلی یا ترك سازمانی بیانجامد
ن می توانند درجات متفاوتی از تمایل به ترك سازمان از خـود نشـان دهنـد، بـا ایـن      کارکنا

حال، استرس شغلی، نقش موثري در جابه جایی و افزایش ترك شغل کارکنـان در سـازمان   
  ). suarthana, riana, 2016: 717(دارد 

استرس شغلی به عنوان وضعیتی تعریف شده است که در آن، خصوصیات شخصیتی یک 
رد در ارتباطی متقابل با عوامل محیط کاري قرار گرفته و در پـی آن تغییـرات در وضـعیت    ف

در این میان، حالت هاي روانی وي از تعادل خارج شده . جسمانی و روانی وي رخ می دهد
  ). tongchaipraist, ariayabuddhiphongs, 2016: 2(و تاثیراتی منفی از شغل خود می پذیرد 

مساله اصلی پژوهش اینست که آیا فالت شغلی، تاثیر معنـاداري بـر روي   در این راستا، 
شـهر تهـران دارد؟ در صـورت     6استرس شغلی زنان در شعب بانـک پاسـارگاد در منطقـه    

وجود رابطه، فالت زیستی یا شخصی، چـه نقشـی را در ارتبـاط میـان فـالت سـاختاري و       
  محتوایی با استرس شغلی زنان ایفا می کند؟

  
  ف طرح پژوهشاهدا. 2

  هدف کلی 1.2
 بررسی تاثیر فالت شغلی بر روي استرس شغلی زنان در سازمان ـ
  
  اهداف فرعی 2.2

 بررسی تاثیر فالت ساختاري بر روي استرس شغلی زنان در سازمان ـ

 تعیین تاثیر فالت محتوایی بر روي استرس شغلی زنان در سازمان ـ

 ت زیستی زنان تعیین تاثیر فالت ساختاري و محتوایی بر روي فال ـ
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تعیین تاثیر فالت ساختاري بر روي استرس شـغلی زنـان بـا در نظـر گـرفتن نقـش        ـ
 میانجی فالت زیستی

تعیین تاثیر فالت محتوایی بر روي استرس شغلی زنان با در نظر گرفتن نقش میانجی  ـ
 فالت زیستی

 تعیین تاثیر فالت زیستی بر روي استرس شغلی زنان در سازمان ـ

  
  پژوهش هاي  فرضیه. 3

 .در سازمان تاثیر معناداري داردفالت ساختاري بر روي استرس شغلی زنان  ـ

 .در سازمان تاثیر معناداري دارد فالت محتوایی بر روي استرس شغلی زنان ـ

 .دفالت ساختاري بر روي فالت زیستی زنان در سازمان، تاثیر معناداري دار ـ

 .تاثیر معناداري دارددر سازمان، فالت محتوایی بر روي فالت زیستی زنان  ـ

روي اسـترس شـغلی زنـان     فالت ساختاري از طریق نقش میانجی فالت زیستی، بر ـ
 .موثر است

روي اسـترس شـغلی زنـان     فالت محتوایی از طریق نقش میانجی فالت زیستی، بـر  ـ
 .موثر است

  .در سازمان تاثیر معناداري داردفالت زیستی بر روي استرس شغلی زنان  ـ
  
  پیشینه تحقیق. 4

، پژوهشی را تحت عنوان بررسـی رابطـه میـان فـالت     )2014(ریتو گاندي آرورا و گانجان 
در این پژوهش بـا اسـتفاده از روش مطالعـات    . شغلی و استرس شغلی به انجام رسانده اند

کتابخانه اي و اسنادي، به بررسی تاثیرات فالت شغلی بر روي استرس شغلی پرداخته شـده  
مطالعه، نشان داده که فالت شغلی در سازمان می توانـد تـاثیراتی    نتایج حاصل از این. است

  . منفی در حاالت روانی کارکنان به خصوص در افزایش استرس شغلی آن ها داشته باشد
، پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطه میان استرس )2013(ملکه بهشتی فر و همکاران 

اضر از لحاظ هدف، کاربردي اسـت و  پژوهش ح. شغلی و فالت شغلی به انجام رسانده اند
نتایج حاصل از آزمون هاي آماري نشـان داده  . از لحاظ نوع روش، توصیفی همبستگی است
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در . که میان استرس شغلی و متغیرهاي فالت شغلی، رابطه مستقیم و معنـاداري وجـود دارد  
ارکنـان بـه   این میان، رابطه مثبت و معنادار فالت ساختاري و محتوایی با اسـترس شـغلی ک  

 . تایید رسیده است
، پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطه میان استرس، رفتـار  )2012(هارست و همکاران 

مقایسه اي میان کارکنان دچـار فـالت شـغلی و عـدم     : شهروندي سازمانی و تقابل سازمانی
این پژوهش از لحـاظ هـدف، کـاربردي و از لحـاظ نـوع      . فالت شغلی به انجام رسانده اند

نتایج حاصل از این پژوهش در رابطـه بـا ارتبـاط میـان     . همبستگی است –وش، توصیفی ر
استرس و فالت زده گی شغلی، نشان داده که میان فالت ساختاري و محتـوایی بـا اسـترس    

  . کارکنان، ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد
فـالت زدگـی   بررسی تـاثیر عوامـل   (تحقیقی را تحت عنوان ) 2002(آندرس و گابریال 

ایـن تحقیـق از   . به انجام رسانده اند) شغلی بر روي کارایی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
نفـر از   77جامعه آماري مـورد نظـر در ایـن تحقیـق، شـامل      . نوع توصیفی همبستگی است

نتـایج حاصـل از آزمـون    . نفر از کارکنان سـتادي دانشـگاه بـوده انـد     165اساتید دانشگاه و 
داده که میان عوامل فالت زدگی شغلی و کارایی و رضـایت شـغلی و تعهـد     فرضیات نشان

   .سازمانی، رابطه منفی و معناداري وجود دارد
  

  روش شناسی پژوهش. 5
. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردي و در گروه شاخه مطالعـات میـدانی قـرار مـی گیـرد     

اشد که بـراي گـرداوري   ب پیمایشی می - همچنین این پژوهش از جهت نوع روش، توصیفی 
روش تحقیق در این پژوهش نیز پیمایشی . اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است

از سویی، از آنجا که در جهت گردآوري اطالعات مورد نیاز در راستاي تدوین ادبیات . است
موضوعی و پیشینه پژوهش از روش هاي جستجوي منابع اطالعاتی مختلـف از اینترنـت و   

  . کتابخانه ها استفاده شده، روش مورد نظر جهت گرداوري داده ها کتابخانه اي است
در این پژوهش، پس از پرداختن به آمار توصیفی مرتبط با مولفه هاي جمعیت شـناختی  

هـاي پـژوهش از آمـار اسـتنباطی اسـتفاده        گویی و تأیید یـا رد فرضـیه    پژوهش، براي پاسخ
اطی، با استفاده از مدل معـادالت سـاختاري و ضـرایب تحلیـل     در بخش آمار استنب. شود  می

. مسیر، به بررسی تاثیر فالت شغلی بر روي استرس شغلی زنان در سازمان پرداخته می شود
  . مدل معادالت ساختاري در این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل تعیین می شود
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  مالحظات نظري. 6
  فالت شغلی  1.6

، مقوله فالت شغلی، دامی است که کارکنان سـازمان را از پیشـرفت   )1986(به زعم بادویک 
در مسیر شغلی باز می دارد و به شدت بر زندگی کاري آن ها تاثیري منفـی بـر جـاي مـی     

بر این اساس، بسیاري از افراد پس از گذر سه سال در یک شغل، از آن کـار خسـته   . گذارد
بـدین ترتیـب، کارکنـان در طـی ایـن      . گاه می کننـد شده و به آن به دید شغلی غیرماهرانه ن

مدت، متوجه این موضوع می شوند که چیز جدیـدي بـراي یـادگیري در شغلشـان وجـود      
در این وضعیت، فرد احساس درماندگی کرده و شغل خود را کم ارزش و نـامطلوب  . ندارد

  ). sorizehi, et al, 2013: 627(به شمار می آورد 
ن معناست که تصدي شغل به مدت پنج سال و عدم ارتقا پس فالت زده گی شغلی بدی

از آن موجب این پدیده می شود، در حالی که بنا به نظر خیلی از محققان، تصدي شـغل بـه   
  ).miles, et al, 2013(مدت سه تا پنج سال، فالت شغلی را سبب می شود 

روش زنـدگی   فالت زده گی شغلی یا سکون زده گی در مسیر شغلی، جزیی از قاعده و
 :kreuter, 2004(کاري است و اشاره به وضعیت توقف در توالی پیشرفت شـغلی فـرد دارد   

بسیاري از مواقع، در سازمان ها کارکنان مجبور به انجام اموري مـی باشـند کـه بـه آن     ). 87
  ). kidd, 2000: 54(عالقه ندارند و کم کم دچار رکود و توقف می شوند 

م هاي حرفه اي و واگذاري امور بـه سـطوح عملیـاتی، بـه دنبـال      سازمان ها با ایجاد تی
این تحوالت اگر چه به کـارایی و چـابکی   . کوچک سازي و کاهش سطوح مدیریتی هستند

سازمان کمک می کند؛ اما کوتاه تر شدن مراحل ترقی و حرکت ساختارها به سـمت تخـت   
، )salami, 2010: 72( شدن، سکون زدگی و فالت شغلی را بـراي کارکنـان رقـم زده اسـت    

)jung, tak, 2008: 188-189 .(  
بر اساس برخی از مطالعات، فالت شغلی را بر مبناي مدت زمان تصدي شـغل تعریـف   

بر همین اساس، تصدي شغل به مدت پنج سال و عـدم ارتقـا پـس از آن، معـرف     . کرده اند
ه مـدت سـه تـا پـنج     فالت زدگی است؛ در حالی که بنا به نظر اکثر محققان، تصدي شغل ب

  ).  miles, et al, 2013: 2(سال، فالت شغلی به شمار می رود 
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، کـه مطالعـات گسـترده اي در مسـائل     )2004(صاحبنظرانی همچون نانسی اسـچولوزبرگ  
رفتاري، روانی و حرفه اي در سازمان به انجام رسانده اند، بر این باورند که بایـد میـان سـه    

  :این سه عامل به شرح ذیل می باشند. قائل شدنوع فالت زدگی شغلی فرق 
. این عوامل مربوط به مقوله ساختار سازمان و ارتقاي شـغلی اسـت  : فالت ساختاري ـ

براي مثال از میان یکصد نفر که با بهره مندي از شایستگی خویش استخدام شده انـد،  
 این مسـاله در خصـوص سـطح   . تنها یک نفر به سطح میانی مدیریت دست می یابد

مدیریت عالی سازمان نیز همینگونه است، یعنی اینکه فقط یک نفر به سطح مـدیریت  
بـاقی افـراد در سـطوح پـایین تـر مـی ماننـد و علـی رغـم          . عالی سازمانی می رسد

لـذا  . صالحیت هایی که بدست آورده اند، امکان صـعود برایشـان میسـر نمـی باشـد     
ند و شاهد پیشـرفت همکـاران   زمانی که کارکنان مسیر مشخص فراروي خود نمی بین

 ؛ )20- 19/ 12: 1385خنیفر، ( نمی باشند، فالت زده می شوند 

گاهی افراد به علت محتواي شغل، دچار فالت شـغلی مـی شـوند،     :فالت محتوایی ـ
عموما کارهاي با تنوع پایین و داراي محتواي خسته و کسل کننده، در این دسته قـرار  

آن ها سالیان متمادي مشغول یک کار یکنواخت بوده و دقیقا می دانند کـه  . می گیرند
بـراي آمـوختن بـراي آن هـا     هیچ چیز جدیدي . هر روز از آنان چه انتظاري می رود

حتـی سـازمان هـاي    . بعد محتوایی می تواند همه سازمان را در برگیـرد . وجود ندارد
 آکادمیکی نیز از آن مصون نمی باشند؛

زمـانی کـه زنـدگی    . این عوامل به زندگی و حیات فرد باز می گـردد  :فالت زیستی ـ
گی شـود و  فـرد    شخص به طور کلی تغییرات چندانی نداشته باشد و دچار روزمره

هیچگونه عالقه و لذتی در زندگی احساس نکند، دچار فالت شغلی زیستی می شود 
 ). 20- 19/ 12: 1385خنیفر، ( 

  
  استرس شغلی 2.6

استرس شغلی به عنوان چالشی مهم براي سالمت افراد شـاغل، و بـه طـور کلـی سـالمت      
ا در محـل کـار، بسـته بـه یـک      ز  پاسخ فرد شاغل به عوامل استرس. شود  سازمان، قلمداد می

در اکثر موارد، افـراد خـود را بـا    . تواند براي سالمتی او مثبت یا منفی باشد  سري عوامل، می
اگرچه اسـترس خـود   . این عوامل تطبیق داده و قادر به ادامه انجام وظایف خود خواهند بود
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ور مـداوم اتفـاق   شود، اما اگر از حدي فراتر رود یا اینکـه بـه طـ     یک بیماري محسوب نمی
توانـد منجـر بـه      این نوع استرس می. بیافتد ممکن است باعث اختالل در سالمتی افراد شود

- تضعیف یا صدمه زدن به عملکرد سازمانی شود و عوامل زیـادي، چـه کـاري و چـه غیـر     
 Work( 2011به موجب قـانون بهداشـت و ایمنـی کـار     . کاري، در ایجاد آن دخیل هستند

Health and Safety Act 2011 (شود باید از   کاري که به شاغالن براي انجام دادن سپرده می
لحاظ منطقی قابل انجام باشد، تا از این راه خطر تهدید ایمنی و بهداشت شاغالن به حـداقل  

این قانون به جهت حفاظت از شاغالن در مقابل خطـر صـدمات ناشـی از عوامـل و     . برسد
-Overview of work(اسـت    کـار گسـترش و بسـط یافتـه     زا در محـیط   هاي استرس  موقعیت

related stress, 2012 .(  
همانطور که ذکر شد، توافق زیادي بر سر تعریف استرس میان پژوهشـگران ایـن حـوزه    

و همکارانش محققان حوزه استرس شـغلی را در سـه   ) Jex(وجود ندارد؛ از این رو جکس 
   ):nair, 2007(کنند   بندي می  گروه طبقه

 کننـد   مـی  قلمداد محرك یک عنوان به را شغلی استرس که هستند محققانی اول گروه ـ
) علـت ( رویـداد  یـک  یـا  محیطی فاکتور یک یا شغلی استرس عامل یک منزله به که

 است؛

کنند، که ایـن    گروه دوم محققانی هستند که استرس را به عنوان یک پاسخ تعریف می ـ
 ؛)تأثیر(هاي محیط کار است   ها یا تنش  العمل یک فرد به اتفاق  پاسخ عکس

- شود که استرس را به عنوان یک فراینـد محـرك    و دسته سوم محققانی را شامل می ـ
زاي شـغلی و    هاي محیط کـار یـا عوامـل اسـترس      به عنوان تعاملی میان اتفاق(پاسخ 
 .گیرند  در نظر می) هاي افراد  پاسخ/تنش

   بنـدي کـرد    تـوان در دسـته سـوم رده     محققان را میطبق نظر جکس و همکارانش اکثر 
)nair, 2007.(  

اي   مجموعه )Occupational Stressیا  Job Stressیا  Work-Related Stress(شغلی  استرس
 تلقی تهدید عنوان به کننده دریافت طرف از که غیرجسمانی، طبیعتاً متوالی، ي)ها(رویداد از

هیجانی در ارگانیسم  یا و روانی جسمانی، درگیریهاي و هاپاسخ به شود که  شده را شامل می
اگـر تشـدید شـود و ادامـه یابـد       دفاعی واکنشهاي یا درونی تهدید این. شوند می منجر زنده

 عوامـل . سـازد   با خطر مواجه مـی  به را ارگانیسم هیجانی و روانی جسمانی، سالمت احتماالً
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عوامـل   و نقـش  ابهام از ناشی محرکها این بیشتر تأثیرگذارند اما استرس نوع این در متعددي
  ). ritano, kleiner, 2004: 2-3(هستند  سازمانی ناشی از فشار

 و عوامـل  کـه  کننـد   مـی  اشاره نکته این به شغلی استرس مورد در موجود هاي  مدل اکثر
 رفتاري، و روانشناختی، جسمی، فردي، هاي  جنبه از کاري، محیط در زا  استرس هاي  موقعیت

 کـه  هسـتند  آن بیانگر ها  مدل این همچنین،. شوند  می فرد در منفی تغییراتی آمدن پدید باعث
 تـأثیر  تحت تواند  می) تنش( آنها منفی عواقب با زا  استرس هاي  موقعیت و عوامل میان ارتباط

...  و اجتمـاعی،  محـیط  فـردي،  خصوصیات شناختی،  جمعیت هاي  ویژگی مانند فاکتورهایی
  ). grau, et al, 2001: 4( گیرند قرار

در ایـن مـدل،   . در ذیل به شماي کلی مدل مفهومی پژوهش حاضر پرداخته شده اسـت 
فالت ساختاري و محتوایی به عنوان متغیرهاي مستقل، فالت زیستی به عنوان متغیر میانجی 

سـتر و همکـاران   فا. و استرس شغلی زنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شـده اسـت  
، فالت شغلی در سازمان را شامل دو نوع فالت سازمانی و فالت شخصی یا زیستی )2004(

طبقه بندي کرده که در آن، فالت سازمانی شامل دو نوع ساختاري و محتوایی مشخص شده 
می باشد که با ) 2014(مدل مفهومی پژوهش حاضر، برگرفته از پژوهش آرورا و گانجان . اند

  .ندکی تغییرات توسط محقق، به صورت ذیل ترسیم شده استاعمال ا
  

  

  

  

  

 

 

 

  )arora, gunjan, 2014(مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

فالت 
 ريساختا

فالت 
 محتوایی

 فالت زیستی 
استرس 
 شغلی زنان
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  ها چگونگی گردآوري و پردازش داده. 7
  :گردیده استدر این تحقیق از دو پرسشنامه ذیل استفاده 

بـر اسـاس مـدل     و بـوده  استاندارد پرسشنامه این: فالت شغلی استاندارد پرسشنامه ـ
 سـه  که است ، توسط محقق استانداردسازي شده)1992(میلیمان  طراحی شده توسط

 مـی  قرار بررسی مورد لیکرت طیف در را زیستی و محتوایی، ساختاري نوع از فالت
سوال مربوط به فالت  8سوال مربوط به فالت ساختاري،  12در این پرسشنامه  .دهد

 .  سوال مربوط به فالت زیستی طراحی شده است 7محتوایی و 

در این پژوهش، جهت سنجش و انـدازه گیـري   : پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ـ
 Health(ي ا. اس. استرس شغلی زنان در سازمان برگرفته از پرسشنامه اسـتاندارد اچ 

and Safety Executive’s (HSE) Management Standards for Work-Related 

Stress.  (15این پرسشنامه شـامل  . است که توسط محقق استانداردسازي شده است 
 . گویه در طیف پنج گزینه اي لیکرت می باشد

در آن بـا   تایید روایی این پرسشنامه ها از تحلیل روایی محتـوا اسـتفاده شـده کـه     جهت
. استفاده از نظرات اساتید و خبرگان رشته، روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفتـه اسـت  

همچنین با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدي، روایی سازه پرسشنامه ها نیز مـورد تاییـد   
ـ  . قرار گرفته است اخ همچنین براي تایید پایایی پرسشنامه ها، از روش ضریب آلفـاي کرونب

 0/836و  0/798استفاده گردیده، که به ترتیب ضـریب آلفـاي کرونبـاخ هـر کـدام از آن هـا       
  .بدست آمده است، که این دو ضریب نشان دهنده پایایی باالي پرسشنامه هاست

  
  نمونه گیري. 8

 در پاسـارگاد  بانـک  شعب ستادي بخش در شاغل جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل زنان
تعداد کارمندان زن در بخش ستادي شعب بانک پاسارگاد در . می باشد تهران  شهر 6 منطقه
  . نفر می باشد 187شهر تهران، حدود  6منطقه 

روش نمونه . نفر می باشد 120بر اساس فرمول کوکران، نمونه مورد نظر در این تحقیق، 
  . گیري در این پژوهش، چندمرحله است

  

n=  
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n= حجم نمونه آماري؛  
N= جمعیت جامعه آماري؛ 

t= ؛ 96/1= درصد 95ضریب اطمینان 

p= ؛ 50/0نسبت وجود صفت در جامعه آماري 

q= ؛ 50/0نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماري 

d=درصد 5قبول برابر با  درصد خطا یا اطمینان قابل  
  

n= × . × . × .
× . . × . × .

≅ 120 
  

  ها حلیل آنها و ت خالصه یافته. 9
  آمار توصیفی 1.9

. سـال بـوده اسـت    50تا بـاالتر از   30توزیع سن پاسخ دهنده گان بین کمتر از : سن ـ
 45تـا   40نفـر،   31سـال،   40تـا   35نفر،  7سال،  35تا  30تعداد پاسخ دهندگان بین 

نفـر   7سال،  50نفر و تعداد پاسخ دهندگان باالتر از  25سال،  50تا  45نفر،  50سال، 
  .می باشند

تـا   10پاسخ دهندگان در پـژوهش بـین   ) نفر 55(درصد  45/8در حدود: سابقه کاري ـ
آنهـا  ) نفر 30(درصد 25همچنین، نزدیک به . اند  سال سابقه و تجربه خدمت داشته 15

) نفـر  7(درصـد  5/8سـال،   20تا  15آنها بین ) نفر 21(درصد  17/5سال،  10تا  5بین 
  .اند  سال سابقه کار داشته 20آنها بیشتر از ) نفر 7(درصد  5/8سال، و  5تا  1آنها بین 

درصد از پاسخ دهندگان، داراي مـدرك لیسـانس،    12/5در حدود : سطح تحصیالت ـ
درصـد از پاسـخ دهنـدگان نیـز داراي      10درصد داراي مدرك فوق لیسانس و  77/5

 . مدرك دکتري بوده اند

 37/5متاهـل، مجـرد و   62/5 ه، دهنـده بـه پرسشـنام     پاسـخ  120طور کلی، از   به: تاهل ـ
 .درصد، مجرد بوده اند
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  آمار استنباطی 2.9

  تحلیل عاملی تاییدي 1.2.9
جهت بررسی و تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي مورد نظر در این پژوهش از نرم افزار لیزرل 

در ادامه به شرح نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي متغیرهـاي فـالت   . استفاده شده است
  . اري، فالت محتوایی، فالت زیستی و استرس شغلی پرداخته شده استساخت

  
  فالت ساختاري و محتوایی 1.1.2.9

  

  

  
  )حالت استاندارد(تحلیل عاملی تاییدي فالت ساختاري و محتوایی . 1نمودار 
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  )t-valueحالت (تحلیل عاملی تاییدي فالت ساختاري و محتوایی . 2نمودار 

، نتایج حاصـل از تحلیـل عـاملی تاییـدي فـالت سـاختاري و       2و  1نمودارهاي شماره 
باشد و آماره هاي مـورد   0/1کوچکتر از  RMSEAدر صورتی که . محتوایی را نشان می دهد

باشد، می تـوان   0/9بزرگتر از ... و  CFI ،NFI ،IFI ،RFIاستفاده براي نیکویی برازش از قبیل 
  . که مدل از برازش مناسبی برخوردار استاینگونه استنباط کرد 

  آزمون نیکویی برازش تحلیل عاملی فالت ساختاري و محتوایی. 1جدول 

RMSEA CFI  NFI  IFI  RFI  

0/097 0/96  0/94  0/96  0/93  
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است و  0/1می باشد که این مقدار، اندکی کوچکتر از  0/97برابر با  RMSEAاز آنجایی که 

می باشند، می توان اینگونه استنباط نمـود   0/9بزرگتر از  RFIو  CFI ،NFI ،IFIشاخص هاي 
که مدل، از برازش مناسبی برخوردار است و ابزارهاي اندازه گیري این پژوهش، به خـوبی،  

  . قابلیت سنجش فالت ساختاري و محتوایی را دارا هستند

  فالت زیستی و استرس شغلی 2.1.2.9

  

  
  )حالت استاندارد(الت زیستی و استرس شغلی تحلیل عاملی تاییدي ف. 3نمودار 
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  )t-valueحالت (تحلیل عاملی فالت زیستی و استرس شغلی . 4نمودار 

، نتایج حاصل از تحلیل عاملی فالت زیستی و استرس شغلی را 4و  3نمودارهاي شماره 
باشد و آماره هاي مورد استفاده  0/1کوچکتر از  RMSEAدر صورتی که . نشان می دهد

باشد، می توان اینگونه  0/9بزرگتر از ... و  CFI ،NFI ،IFI ،RFIبراي نیکویی برازش از قبیل 
  . استنباط کرد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است

  



 و تحلیل تاثیر فالت شغلی در استرس شغلی زنان ارزیابی   38

  آزمون نیکویی برازش تحلیل عاملی فالت زیستی و استرس شغلی. 2جدول 

RMSEA CFI  NFI  IFI  RFI  

0/096 0/97  0/96  0/97  0/95  

  
بزرگتـر   RFIو  CFI ،NFI ،IFIاست و شاخص هـاي   0/1برابر با  RMSEAاز آنجایی که 

می باشند، می توان اینگونه استنباط نمود که مدل، از برازش مناسبی برخوردار اسـت   0/9از 
و سواالت پرسشنامه، به خوبی، قابلیـت سـنجش فـالت زیسـتی و اسـترس شـغلی را دارا       

  . هستند
  آزمون فرضیات پژوهش. 10

از آنجا که این پژوهش در صدد بررسی تاثیر فالت ساختاري و محتوایی بـر روي اسـترس   
شغلی زنان با در نظر گـرفتن نقـش میـانجی فـالت زیسـتی اسـت، بـه گونـه اي در زمـره          

از این رو، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهاي مورد . تحقیقات علی و معلولی قرار می گیرد
  . ر مدل معادالت ساختاري استفاده می شودنظر، از ضرایب تحلیل مسیر د

ــق،     ــن تحقی ــاري فرضــیات ای ــون هــاي آم ــایج حاصــل از آزم ــه شــرح نت ــه ب در ادام
  . شود می  پرداخته
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  )حالت استاندارد(مدل معادالت ساختاري . 5نمودار 
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  )t-valueحالت (مدل معادالت ساختاري . 6نمودار 

  
، نتـایج حاصـل از ضـرایب تحلیـل مسـیر در مـدل معـادالت        2و  1نمودارهاي شماره 

باشـد و آمـاره هـاي     0/1کـوچکتر از   RMSEAدر صورتی که . ساختاري را نشان می دهند
باشـد،   0/9بزرگتـر از  ... و  CFI ،NFI ،IFI ،RFIمورد استفاده براي نیکویی بـرازش از قبیـل   

  . ه مدل از برازش مناسبی برخوردار استتوان اینگونه استنباط کرد ک می

  خروجی آزمون نیکویی برازش ضرایب تحلیل مسیر. 3جدول 

RMSEA CFI  NFI  IFI  RFI  

0/078 0/93  0/90  0/93  0/89  

  



 41   محمود ذبیح زاده باغلوئیو  ناهید فتحی

اسـت و   0/1می باشد که این مقـدار، کـوچکتر از     0/078برابر با  RMSEAاز آنجایی که 
 0/9کـوچکتر از   RFIمی باشند و تنها شاخص  0/9بزرگتر از  IFIو  CFI ،NFIشاخص هاي 

بدست آمده، می توان اینگونه استنباط نمود که مـدل، از بـرازش نسـبتا مطلـوبی برخـوردار      
  . است

در این راستا، نتایج حاصل از تحلیل مسیر در مدل معادالت ساختاري به طـور خالصـه   
  .به نمایش گذاشته شده است 4دول در ج

  آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از. 4جدول 
  نتیجه R T-VALUE  متغیر وابسته  متغیر میانجی  متغیر مستقل فرضیه

فالت  اول
  ساختاري

  تایید 3/33 0/42  استرس شغلی  ....

  تایید 2/04 0/25  استرس شغلی  ....  فالت محتوایی  دوم

فالت   سوم
  ساختاري

  تایید 2/23 0/32  فالت زیستی  ....

  تایید 2/24 0/33  فالت زیستی  ....  فالت محتوایی  چهارم

فالت   پنجم
  ساختاري

  تایید 4/59 0/060  استرس شغلی  فالت زیستی

  تایید 4/61 0/062  استرس شغلی  فالت زیستی  فالت محتوایی  ششم

  تایید 2/06 0/19  استرس شغلی  ....  فالت زیستی  هفتم

  
تاییـد و  همانگونه که در جداول و نمودارهاي فوق قابل مشـاهده اسـت، فـرض صـفر     

در نتیجه، تاثیر فالت ساختاري و محتوایی بر روي استرس شغلی . فرض مقابل رد می شود
  .ت زیستی، به اثبات رسیده استزنان در سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی فال

 

  گیري نتیجه. 11
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فالت ساختاري و محتـوایی بـر روي اسـترس شـغلی     

جامعـه آمـاري   . ر نظر گرفتن نقش میانجی فالت زیستی  بـه انجـام رسـیده اسـت    زنان با د



 و تحلیل تاثیر فالت شغلی در استرس شغلی زنان ارزیابی   42

. شهر تهران می باشـد  6پژوهش حاضر، کارکنان ستادي زن شعب بانک پاسارگاد در منطقه 
نتـایج حاصـل از   . جهت گردآوري داده ها، از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شـده اسـت  

ختاري با استفاده از نرم افزار لیزرل، نشان داده کـه  ضرایب تحلیل مسیر در مدل معادالت سا
فالت ساختاري و محتوایی، بر روي استرس شغلی زنان و با در نظر گرفتن نقـش میـانجی   

  . فالت زیستی، تاثیر معناداري داشته اند
در همین زمینه، نتایج حاصل از آزمون مدل معادالت ساختاري در نرم افزار لیزرل، نشان 

، تاثیر مثبـت و معنـاداري بـر روي اسـترس     )0/42(فالت ساختاري با ضریب مسیر داده که 
، بر روي استرس شـغلی  )0/25(همچنین، فالت محتوایی با ضریب . شغلی زنان داشته است

، بـر روي فـالت   )0/32(همچنین فالت سـاختاري بـا ضـریب مسـیر     . زنان موثر بوده است
بر اساس فرضـیه چهـارم نیـز، فـالت     . شته استزیستی تاثیر مثبت و معناداري بر جاي گذا

، بر روي فالت زیستی تاثیر مثبت و معناداري )0/33(محتوایی توانسته است با ضریب مسیر 
طبق فرضیه پنجم، نتایج حاصل از مدل معادالت سـاختاري نشـان داده کـه    . بر جاي بگذارد

، تاثیر غیرمستقیم و )0/060(فالت ساختاري با میانجی گري فالت زیستی و با ضریب مسیر 
همچنین فالت محتـوایی بـا نقـش تـاثیر     . معناداري بر روي استرس شغلی زنان داشته است

، تـاثیر غیرمسـتقیم و معنـاداري بـر روي     )0/062(واسطه اي فالت زیستی، با ضریب مسـیر  
در آخر نیز بر اساس آزمون فرضـیه هفـتم، فـالت زیسـتی     . استرس شغلی زنان داشته است

، تاثیر مثبت و معناداري بر روي اسـترس شـغلی زنـان    )0/19(ه است با ضریب مسیر توانست
  . داشته باشد

در مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پیشینه هاي مشابه، می تـوان اینگونـه اسـتنباط    
ارتباط مثبت و معنـادار میـان   ) 2013(نمود که در تحقیق انجام شده توسط ملکه و همکاران 

همچنین بر اساس مطالعه ریتـو  . استرس شغلی کارکنان به تایید رسیده است فالت شغلی و
، فالت ساختاري و محتوایی ارتباط مثبت و معناداري 2014گاندي آرورا و گانجان در سال 

 2012همچنین در مقایسه اي که هاوسـت و همکـاران در سـال    . با استرس شغلی داشته اند
و کارکنان سالم، به این نتیجـه رسـیده انـد کـه میـان      میان کارکنان دچار فالت زدگی شغلی 

از سـویی،  . فالت شغلی و استرس سازمانی، ارتباط مثبت و معناداري وجـود داشـته اسـت   
به این نتیجه رسیده اند کـه فـالت سـاختاري و محتـوایی      2002آندرس و گابریال در سال 

مقایسه نتـایج حاصـل از    بر این اساس و در. سطح رضایت شغلی کارکنان را پایین می آورد
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این پژوهش با مطالعات پیشین می توان اینگونه استنباط نمود کـه بـه طـور معمـول فـالت      
  . گذارد زدگی شغلی بر روي استرس شغلی افراد و به خصوص زنان، تاثیر مثبتی بر جاي می

 در این راستا، پیشنهادات و راهکارهاي ذیل در جهت بهبود وضعیت استرس شغلی زنان در
  . شود سازمان ارائه می

فرهنگ سازي در راستاي تولید و هدایت ایده هـا در سـازمان از طریـق الگوسـازي      ـ
 ارزش هاي اطالعاتی با استفاده از مکانیزم هاي پاداش و تشویق

 متفـاوت  زمـانی  هـاي  بازه طی در که را دانشی بتوانند که جهت این در زنان آموزش ـ
 ببرند کار به سازمانی هاي استراتژي و اهداف راستاي در، کنند می کسب

 توانـایی  افـزایش  راسـتاي  در هفتگی یا ماهیانه صورت به آموزشی جلسات برگزاري ـ
  زنان در اجتماعی هاي

 معیـار  اسـاس  بـر  که اي گونه به مزایا و خدمات جبران هاي برنامه اجراي و طراحی ـ
 .باشد محوري سازمان و عقالنیت

 در راستاي به روز رسانی اطالعاتشان باشندتقویت شعارهایی که مشوق زنان  ـ

ایجاد انگیزه و تشویق زنان به یادگیري و افزودن به حجم دانشی که در اختیار دارنـد،   ـ
 با استفاده از برگزاري سلسله جلسات تشویقی و پاداش ها

 در شـده  مشـخص  معیارهـاي  از یکـی  عنـوان  به خودکنترلی و درونی کنترل تعریف ـ
 شغل شرح و شغل احراز شرایط

 صـورت  به جلساتی سلسله برگزاري از استفاده با نوآوري و خالقیت فرهنگ تقویت ـ
 سازمانی سطوح همه در زنان کلیه نظرات از استفاده و ماهیانه

 مـدیران  ماهیانه جلسات برگزاري و زنان بین در خالقیت هاي تیم و ها گروه تشکیل ـ
 نمایندگان این با سازمانی رتبه عالی

 منطقـی  تفـویض  طریق از زنان در شغلی تعلق و هویت و راي استقالل حس تقویت ـ
 نرساند آسیبی سازمانی و شغلی چرخه به که اي گونه به اختیارات

 ممکـن  حد تا شعبات درون در شغلی پراکندگی کاهش نیز و سازمانی تمرکز کاهش ـ
  زنان در استقالل حس افزایش جهت در
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 و تشـویق  و عقالنـی  صورت به سازمان درون رسمی غیر و رسمی هاي گروه کنترل ـ
 اعتماد ایجاد راستاي در سازمانی اهداف پیشبرد در ها آن هدایت

غیررسمی در حمایت از حقـوق زنـان    هاي گروه رشد از جلوگیري و سرکوب عدم ـ
 در سازمان

برگزاري دوره هاي آموزشی یک الی دو ماهه در راستاي آشنایی زنان با فناوري هاي  ـ
 استاي تغییرات محیطی وارد سازمان می شوندنوینی که در ر

برگزاري و اجـراي سـمینارهایی در راسـتاي راه هـا و شـیوه هـاي ایـده پـردازي و          ـ
 خالقیت توسط یکایک زنان در سطوح متفاوت سازمانی

ایجاد سامانه هاي اینترنتی و اطالعاتی در راستاي پذیرش ایده هاي کارمنـدان زن در   ـ
 . ه از طراحان فناوري اطالعات در این راستاراستاي حل مسائل و استفاد
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