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های  محیط زای سازمانی در و رتبه بندی عوامل استرس شناسایی
  )مجتمع گاز پارس جنوبی :مورد مطالعه( فازیAHP صنعتی با 

  
 2ایوب حیدری، 1*علی خاتمی فیروزآبادی

 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبایی 1
 دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیریت صنعتی کارشناس ارشد 2

  
  1390خرداد  22: رسید مقاله

  1390مهر  3: پذیرش مقاله

  
  چکیده
با افزایش رقابت و گسترش  .وری بهینه سازمانی، منابع انسانی کارآمد است یابی به بهره ترین عامل برای دست مهم

نمایند تا ان را توانمند کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آن ها تالش میهای توسعه منابع انسانی، سازمان روش
قطب توسعه ملی و یا محور  ،منطقه پارس جنوبی به عنوان پایتخت انرژی. ها بتوانند عملکرد باالیی از خود بروز دهند آن
از آنان، اهمیت ور  داشت این کارکنان و استفاده بهره نگه و توانمند نیاز دارد و حفظ و وسعه کشور، کارکنانی با انگیزهت

های مستقیم  ز حوادث و افزایش هزینهووری کارکنان و احتمال بر مواردی که باعث کاهش بهره ازیکی . بسیار زیادی دارد
با بررسی متون و تحقیقات مختلف و  .باشد شود عامل استرس و فشار روانی کارکنان مستقر در منطقه می و غیر مستقیم می

 برای غربال اولیه و .زای سازمانی شناسایی شدند استرسعامل  31 چنین مصاحبه با کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، هم
چنین  هایی آزاد که از کارکنان با سابقه و هم زای سازمانی با مصاحبه مشخص نمودن اهم عوامل موجد فشار روانی و استرس

 12این. دزای سازمانی شناخته شدن عامل به عنوان عوامل اصلی استرس 12کارشناسان منطقه و سرپرستان انجام گرفت، 
. تر عمل نمایند عامل در دو مجموعه کلی محیطی و مدیریتی قرار گرفتند تا پاسخ دهندگان برای بیان نظرات خود شفاف

گروهی  )Fuzzy Analytic Hierarchy process (FAHP)( رتبه بندی این عوامل توسط روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
، به ماتریس تلفیقی تبدیل شد که عناصر آن، در )توجه به نرخ ناسازگاریبا (های مورد پذیرش  نامه پرسش. صورت گرفت

عدم . های متنوع مجتمع گاز پارس جنوبی انجام گرفت بندی بین پاالیشگاهرتبه. واقع میانگین هندسی امتیازات بود
جدید و خطر مواد سمی  های ها و انتقال نادرست نیروی کاری به پاالیشگاه یابی صحیح کارکنان و تبعیض در پاداش ارزش

گانه مورد بررسی  5های  درپایان همبستگی دیدگاه کارکنان در پاالیشگاه. و شیمیایی باالترین عوامل استرس معرفی شدند
  .دست آمد به -جز در یک پاالیشگاه به -ای های تقریباً همبستهقرار گرفت ودیدگاه

  
  .بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استرس، فشار روانی، مجتمع گاز پارس جنوبی، اولویت  :کلمات کلیدی

  

                                                            
  عهده دار مکاتبات *

 heidari.a60@gmail.com: آدرس الکترونیکی
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  مقدمه 1
ها و سازمان  دارایی  ترین اصلی  عنوان  به  انسانی  امروزه نیروی .کارکنان ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند

باشد؛  وری کارگر به معنی سخت کارکردن نمی باید توجه داشت که بهره. است  آن مطرح رقابتی  مزیت   عنوان  به
 باشد تر می دهی بهتر و همراه با تفکر بیشتر وخالقیت افزون ریزی بهتر، سازمان تر، با برنامه بلکه مقصود کار زیرکانه

. بازدهی کارکنان در سازمان است وری و عملکرد و هش بهرهسترس و فشار روانی یکی از عوامل موثر بر کاا. ]1[
ها را تهدید کننده شوند که آن حالتی است که وقتی رخ دهد افراد با رویدادهایی روبرو می) تنیدگی(استرس 

آید و  وجود می ای که بر اثر استرس شغلی به ترین هزینه شاید بزرگ .]2[ یابندسالمت جسمی یا روانی خود می
دهد که به کارهای  نتیجه اشتباه کارکنانی رخ می هایی است که در محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است خسارت

 .]4[باشد در اتحادیه اروپا استرس دومین شکایت معمول در مورد سالمت شغلی می .]3[حساسی اشتغال دارند
به چهار عامل  برون سازمانی،  زا عوامل استرس .]4[شود استرس شغلی بیش از حد موجب نارضایتی از شغل می

های  ها و استراتژی توانند به خط مشی زای سازمانی می عوامل استرس. شوند و فردی تقسیم می سازمانی، گروهی
  .]4[بندی شوندری طبقهمدیریتی، ساختار و طراحی سازمانی، فرآیندهای سازمانی وشرایط کا

هر چند به نظر برخی از دانشمندان زندگی بدون استرس مساوی با مرگ است، اما استرس زیادتر از حد باعث 
در اکثر مطالعات گذشته بین استرس و  .]5[شود  ها میوری کارکنان در سازمان اختالل در عملکرد وکاهش بهره

با تعدیل فشارهای روانی، نمودهای عینی از قبیل اشتباهات،  .]6[حوادث شغلی رابطه معناداری وجود داشته است
 .یابد های سازمانی در حد قابل توجهی کاهش می ها، غیبت از کار و بخشی از هزینه جایی جابه

های جسمی و روانی کارکنان،  وری، احتمال افزایش حوادث شغلی و بیماری گذار بر افت بهرهاز عوامل تأثیر
ابتدا باید به شناسایی عوامل . شناخت است مسالهاولین گام برای حل یک  .باشد روانی میاسترس یا فشار 

ها، تحقیقات گذشته و  های مختلفی از قبیل بررسی کتاب برای این منظور راه. زای سازمانی پرداخته شود استرس
عی از سایر عوامل است که زا خود تاب باید توجه داشت که عوامل استرس. مصاحبه با افراد کارشناس وجود دارد

از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت  ،قبیلاین عوامل با توجه به ماهیت، رسالت فعالیت، عملیات و عواملی از این 
های مختلف ناچنین باید به این نکته توجه داشت که میزان تأثیر و اهمیت عوامل برکارکنان، در سازم هم. است

ضرورتاً برای . ها وارد شوند ها و جنبه پذیر نیست که در تمام زمینه ها امکاننازمبنابراین برای سا. یکسان نیست
وجود  الزم است عوامل به ، در ابتدا)فشار روانی(وری و کاهش مضرات استرس  رسیدن به باالترین میزان بهره

های اجرایی  ، برنامهبندی شوند و پس از آن آورنده استرس از لحاظ اهمیت برای سازمان شناسایی و سپس اولویت
  .های الزم به منظور بهبود بخشیدن به عملیات، تدوین شوند و طرح

 10آید که تاکنون  طرح پتروشیمی به اجرا در می 30فاز پاالیشگاهی و  28در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
ن منطقه پتانسیل کاری فراوان ای. برداری رسیده است مجتمع پتروشیمی در این منطقه به بهره 8فاز پاالیشگاهی و 

. ها،  در درجه بسیار باالی اهمیت قرار داردور از آن داری کارکنان و استفاده بهینه و بهره دارد و لذا، حفظ و نگه
این موارد . شود زا و فشار روانی بسیاری دیده می ویژه در مناطق عملیاتی، عوامل استرس در صنعت نفت، به

اقتصادی کشور به عللی مانند بزرگی و حالت خاص بودن مجموعه و جوان بودن  خصوص در منطقه نوپای به
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  .یابد نیروی کار، بیشتر نمود می
ها و درجه همبستگی بندی آن گاز پارس جنوبی، اولویت زای سازمانی در مجتمع شناسایی عوامل استرس

جامعه آماری در این پژوهش، کارکنان . های مختلف از اهداف این مقاله است های کارکنان پاالیشگاه دیدگاه
 2و آب، برق و بخار 1بخش کلی فرآیند برداران در دو بهره. باشند می) پاالیشگاه 5در هر (برداری مجتمع گاز  بهره

ترین مکان پاالیشگاه،  ترین کارکنان پاالیشگاه بوده و ارتباط بیشتری با مهم برداران از مهم بهره. کارند مشغول به
حفظ، . هاستساز و خطرات در بیشتر مواقع در کمین آن به عبارت دیگر، عوامل حادثه. تولید دارند یعنی سایت

باشد و بیشترین نفرات  ها می های رقابتی پاالیشگاه ترین مزیت برداران از مهم داری و توانمندسازی بهره نگه
  .برند ستند و یا در اتاق کنترل به سر میپاالیشگاه را نیز همین گروه تشکیل می دهند که یا مستقیماً در سایت ه

  
  ادبیات تحقیق  2

است که از فیزیک به عاریت گرفته شده و امروزه جهت تبیین فشارهای  ایواژه "استرس یا فشار روانی"
استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روانی یا جسمی به . روانی کاربرد یافته است

فشار است بنابراین شاید فشار روانی معادل دقیقتری برای استرس نباشد زیرا استرس، حالتی ناشی از . باشد فرد می
توان استرس را همان فشار روانی معنا کرد وآن را حالتی دانست که انسان  نه خود فشار، اما با اندکی اغماض می

  .]7[دهد های ناسازگار بیرونی از خود بروز می در مقابل محرک
های مختلف با  گردد و در طی قرون و دهه های دوم و سوم قرن گذشته برمی سابقه علمی واژه استرس، به دهه

 estritusفرانسه و مشتق از  estreceاز واژه  )stress(ریشه لغوی استرس . معانی متفاوتی به کار گرفته شده است
در متون انگلیسی دیده شده  15این واژه از قرن  .]5[التین است که به معنای فشرده و تحت فشار قرار گرفته است

میالدی، برای رسانیدن معنای فشار کشش  15در قرن  3نامه انگلیسی آکسفورد این لغت بنا به تعریف واژه. است
ولی بعداً کاربرد آن به سایر  رفتکار می فیزیکی و بار تعریف شده بود و در ابتدا در علوم مهندسی و معماری به

  . رش یافتعلوم گست
میالدی به بعد،  18از قرن . دشواری و فالکت به کار رفته استدر قرن هفدهم میالدی، استرس به معنای سختی، 

در  ءدر فیزیک، استرس به عنوان فشار وارده بر شی. استرس از فشار روی شی به فشار روی انسان تعمیم پیدا کرد
، فشار بر روی سطح، حتی به فشار بر روی 19رفت اما با گسترش کاربرد این واژه در قرن  واحد سطح به کار می

است که با افزایش استرس در  تحقیقات مختلف نشان داده .گردیدذهنی تعبیریک ارگان بدنی و حتی قدرت 
 80 حدود انسانی خطاهای .]4[های جبران خطاهای ناشی از استرس نیز در حال افزایش است کار، هزینهمحیط 

  .]8[است کارکنان شغلی های استرس نتیجه خود که آورد وجود می را به شغلی حوادث درصد
گر درجه  های صنعتی و غیر صنعتی انجام شده است و این خود بیان تحقیقات مختلفی در رابطه با استرس در محیط

 ودر پژوهشی، منابع و شدت استرس شغلی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی بررسی . اهمیت این موضوع است
                                                            
1  Process 
2  Utility 
3  Oxford 
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گذاشت که درجه  مطالعه انجام شده بر این واقعیت صحه. رابطه آن با سالمت جسمانی و روانی مطالعه شده است
ه سایر که پاالیشگاه دوم نسبت بای  گونه های مختلف باهم تفاوت دارد به پاالیشگاه استرس کارکنان در

نتایج نشان داد میزان استرس در مشاغل ستادی پاالیشگاه  چنین هم. اند استرس بیشتری را تجربه کردهها  پاالیشگاه
کار، استرس بیشتری نسبت به  تفاوت معناداری ندارند اما کارکنان اقماری و ساکن نوبت) TMC( تعمیرات فنیو 

بین میزان استرس با شکایات جسمی، رابطه مثبت معناداری وجود  در این تحقیق .کردند ها تحمل می گروهسایر
ها و فشار  آهن تهران انجام شد به بررسی ارتباط بین تضاد نقش تحقیق دیگری که در اداره کل راه در. ]9[دارد

ر نتایج حاصله نشان داد که این عوامل د. چنین ارتباط بین سبک رهبری و فشار روانی پرداخته شد روانی و هم
تعیین ارتباط شغلی و حوادث ناشی از کار در بین کارکنان شرکت خودروسازی  .]7[اند فشار روانی مؤثر بوده

نحوه پرداخت و زای شغلی را فشار زمان،  ترین عوامل استرس سایپا، تحقیق مرتبط دیگری است که در آن، مهم
در پژوهشی دیگر در یک صنعت خودروسازی،  .]10[همکاران دانستندتعامل کارکنان با سایر وارزیابی کارکنان 

امل ریتم کار، شرایط فیزیکی محیط کار و شرایط ارگونومیکی وزای مورد سنجش، ع عامل استرس 20از بین 
زای  چنین عامل استرس محیط کار به ترتیب بیشترین سهم از سطح استرس موجود را به خود اختصاص دادند و هم

  .]11[ت را کسب کرده استروابط با همکاران کمترین اولوی
داد که کارگران شاغل در سکوهای نفتی در مقایسه  مطالعه بر روی کارگران سکوهای نفتی در دریای شمال نشان

اند که متعاقب  با کارگران فراساحلی از سالمت روانی کمتر، تنیدگی شغلی بیشتر و ایمنی کمتر برخوردار بوده
درمطالعه دیگری که بر روی کارگران نفت و گاز شرکتی در  .]12و  6[اند آن، صدمات و حوادث بیشتری داشته

   .]13[ها اثبات گردیدهای وارده به آن نروژ انجام شد، همبستگی معناداری بین استرس شغلی و صدمات و آسیب
وری نیروی انسانی در صنعت  ترین عامل در بهبود بهره دیگری مشخص شد که عوامل مدیریتی مهمدر تحقیق 

   .]14[های بعدی قرار گرفتند  روانی در اولویت –فردی فرهنگی و اجتماعی ، عواملسپساک بوده است و پوش
گیری چندشاخصه فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی فازی برای  تصمیم  جا که این تحقیق بر آن است که از روشاز آن

  از کاربردهای اسفاده از این روش، به برخی 1زای شغلی استفاده کند در جدول  بندی عوامل استرس اولویت
  . ای کوچک از تحقیقات مرتبط است ها، نمونهپرداخته شده است هرچند فقط این

های متفاوت استرس و فشار روانی که بارها توجه کارشناسان صنعتی  در این پژوهش با توجه به عوامل و شاخص
بندی سلسله مراتبی فازی، به شناسایی و رتبه چنین استفاده از روش فرآیند تحلیل را به خود جلب کرده و هم
  .شود عوامل فشار روانی پرداخته می
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 برخی ازکاربردهای دیگر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی .1جدول 

 ارائه دهنده   موضوع

 2006آیاگ و اوزدمیر،  ]15[  های صنعتیارزیابی ابزارآالت ماشین
    2004چن،   ]16[  تامینانتخاب تامین کننده در زنجیره

   1996چنگ،   ]17[ های موشکیارزیابی سیتم

   1999چنگ،   ]18[ ارزیابی هلیکوپترهای جنگی
 1994چنگ و مان،   ]19[ های جنگیارزیابی سالح
 2004انیا و پیازا،   ]20[ هاانتخاب طرح

 2006هک و کانان،   ]21[ انتخاب تامین کننده
 2005هوانگ و وو،   ]22[  ها در صنایع نییمه هادیهای مدیریتیارزیابی مدل

 2000نوکی و تولتی،   ]23[  های کوچک های کیفیت در شرکتانتخاب سیستم
 2005تولگا و همکاران،  ]24[ های عملیاتیانتخاب سیستم
 2006تویسوز و کهرمان،  ]25[  آوری اطالعاتهای فنهای طرحارزیابی ریسک
 1997وک  و همکاران،  ]26[ های چرخه تولیدارزیابی گزینه

 2009زارع و همکاران،  ]27[ کاری زیرزمینی برای معدن بوکسیت جاجرم در ایرانانتخاب روش معدن
 )1388(حعفری مقدم   ]28[ های کم مقطع انتخاب ماشین حفاری مناسب تونل

 )1388(رفیعی ،   ]29[ آباد داری بهینه تونل بهشتانتخاب سیستم نگه

  
  مراحل تحقیق  3

  :مراحل تحقیق عبارت است از
  های صنعتی و بطور اخص مجتمع گاز پارس جنوبی زای سازمانی در محیط شناسایی عوامل استرس. 1
  عامل کلی 2بندی عوامل به  سازی عوامل و دسته غربال. 2
  فازی سلسله مراتبیفرآیند تحلیل زای سازمانی با  بندی عوامل استرس رتبه. 3
  زای سازمانی های مختلف از لحاظ عوامل استرس مقایسه و توجه به همگرایی دیدگاه کارکنان پاالیشگاه. 4
  کارها و پیشنهادات  ارائه نتایج، راه. 5
  
  روش تحقیق 4

به این . های کار مشخص شود در ابتدا الزم است عوامل موثر بر ایجاد تنش یا فشارهای روانی در محیط
زای سازمانی شناسایی  عامل استرس 31های انجام شده و مصاحبه با کارکنان منطقه،  منظور با مطالعه پژوهش

خطر انتشار مواد سمی، شیمیایی و  ،)شرجی(آلودگی هوای منطقه، گرما و رطوبت : این عوامل عبارتند از. شدند
، )کار شیفتی(کاری  کارگیری تجهیزات مغناطیسی، آلودگی صوتی، نوبت امواج الکترو مغناطیسی حاصل از به

، بار زیاد کاری، طرح اقماری رایج در منطقه، نداشتن تامین و ابهام در آینده شغلی ساعات طوالنی کار و اضافه
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، عدم وجود محیط دوستانه در بین )احساس پوچی و روز مرگی(ختی شرایط کار ، یکنواکاری، فشار کاری زیاد
های  یابی صحیح کارکنان و تبعیض در پاداش ها و تضادهای کارکنان باهم، عدم ارزش همکاران و درگیری

ضعف سیستم خدمات درمانی مانند تجهیزات کادر پزشکی منطقه، عدم هماهنگی پست جو سازمانی، ، مصوب
های مکرر و  ، عدم وجود پیشرفت و ارتقاء شغلی، عزل و نصبابهام و تضاد نقشبا مدرک تحصیلی،  سازمانی

ری صحیح مشاغل گذا های آزار دهنده در محیط کار، عدم ارزش ، کنترل1ساالری مورد، عدم وجود شایسته بی
رسانی صحیح و کثرت شایعات در سازمان، نبود  تبعیض در دستمزدها، نبود سیستم اطالعو) ارزیابی مشاغل(

های در حال راه اندازی، انتصاب  میلیون تومانی، انتقال نامناسب نیروی کار به پاالیشگاه 20آموزش درست، تعهد 
. آوری و فن ف سرپرستاناساس روابط و نه ضوابط، احساس ناعادالنه بودن شرایط کار، روابط ضعی بر ءارتقاو 

های اطالعاتی  سیستم آوری اطالعات و فشار روانی ناشی از استفاده روزافزون از فنآوری در واقع  منظور از فن
  .است

هایی با  زای سازمانی، مصاحبه مشخص نمودن اهم عوامل موجد فشار روانی و استرس سازی اولیه و برای غربال
عامل اولیه، مشخص شد که  31در بین . اسان منطقه و سرپرستان انجام گرفتچنین کارشن کارکنان باسابقه و هم

. زای سازمانی شناخته شدند عامل، به عنوان عوامل اصلی استرس12عامل، بیشترین فراوانی را داشتند و لذا این  12
کاری  وبتوان به نت دیگر ادغام شدند که از جمله می  گانه به علت وابستگی به هم، در یک 31البته برخی عوامل 

توان به عوامل عدم  چنین می هم. رایج در منطقه اشاره کردساعات طوالنی کار و طرح اقماری  ،)کار شیفتی(
عامل در دو  12این  .اشاره نمود ها های مصوب وشایستگی یابی صحیح کارکنان و تبعیض در پاداش ارزش

به  ،تر عمل نمایند دهندگان برای بیان نظرات خود شفافمجموعه کلی محیطی و مدیریتی قرار گرفتند، تا پاسخ 
یک از آن ها مربوط به عوامل مدیریتی  یک مربوط به عوامل محیطی است و کدام این معنی که متوجه باشند کدام

مل بندی عوا دسته 2 جدول. تا نهایتاً بتوان راهکارهای مربوطه به هر دو عامل اصلی را به منظور بهبود، پیشنهاد نمود
برای  شیفت کاری سهبردار و  ساکنین بهره یشیفت کاری برا چهار.  دهد عامل اصلی نشان می 2ذکر شده را به 

کاران ارشد سایت در واحدهای مختلف  برای پژوهش حاضر تنها از نوبت. کارکنان اقماری وجود دارد
 30الی  25در هر پاالیشگاه . کار ارشد اتاق کنترل و سوپروایزرها استفاده شد برداری به همراه نوبت بهره

ل شده از لحاظ نرخ ناسازگاری سپس جداول تکمی. درصد، توزیع شد 80نامه با نرخ بازگشت تقریبی  پرسش
و یا به افراد  ]30[داشتند یا از محاسبات کنار گذاشته شدند  1/0بررسی و جداولی که نرخ ناسازگاری بیش از 

  .برگشت داده شد تا در قضاوت خود تجدید نظر کنند
  

  
  
  

  

                                                            
1  Appraisal 
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  زای سازمانی به دو دسته عوامل مدیریتی و محیطی بندی عوامل استراس دسته .2 جدول
 زیرعوامل عوامل

  
  

 مدیریتی

 ها یابی صحیح کارکنان و تبعیض در پاداشعدم ارزش

 عدم هماهنگی پست سازمانی با مدرک تحصیلی

 روابط ضعیف سرپرستی

 عدم وجود پیشرفت و ارتقا شغلی

 انتصاب و ارتقا بر اساس روابط ونه ضوابط

 حال راه اندازیهای در انتقال نا مناسب نیروی کار به پاالیشگاه

  
  
  

 محیطی

 خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج الکترومغناطیسی

 کاری وساعات طوالنی کارنوبت

 )شرجی(گرما و رطوبت

 یکنواخت بودن شرایط کار

 آلودگی صوتی

 آلودگی هوای منطقه

  
گیری تشکیل  و با توجه به نرخ  های تصمیم نامه، ماتریس های کارشناسان و خبرگان در پرسش پس از بیان دیدگاه
فازی با کمک نرم افزار   فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. های مناسب در هم ادغام شدند نامه ناسازگاری، پرسش

MATLAB فرآیند تحلیل . داد فازی مثلثی استفاده گردیددر این پژوهش، از اع. برنامه نویسی شده و اجرا گردید
برای محاسبه نرخ ناسازگاری اعداد فازی به اعداد قطعی  .]31[فازی بر اساس نظریه چانگ انجام شدسلسله مراتبی 

اگر ماتریس مقایسات زوجی قطعی سازگار باشد ماتریس تبدیل شدند و سپس از این نظریه استفاده شد که 
  .]32[یز سازگار خواهد بودمقایسات زوجی فازی ن

  
  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی  5

توان از آن برای  های تصمیم گیری چند معیاره است که می روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش
به عناصر کوچکتر  مسالهعنصر اصلی این روش تجزیه  .]33[گیری استفاده کرد  های تصمیم بندی گزینه اولویت
برای اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  .]34[تر را با هم مقایسه کرد  کوچک ناصرعکه بتوان این  طوری است به

گام بعد، در. ا و زیرمعیارها را تشکیل دادشامل هدف، معیاره مسالهباید در گام نخست، درخت سلسله مراتبی 
شود و در اختیار افراد شرکت کننده در تحقیق قرار  ها تهیه میماتریس مقایسات زوجی معیارها و زیر معیار

هایی  شوند و ماتریس در گام بعد، جداول تکمیل شده توسط افراد از لحاظ نرخ ناسازگاری بررسی می. گیرد می
 .ها در قضاوت خود تجدید نظر کنندشود تا آن دارند به افراد بازگردانده می 1/0که نرخ ناسازگاری بیشتر از 

ها  شود تا رتبه نهایی گزینه کارگیری میانگین هندسی تک تک نظرات، با یکدیگر تلفیق می درنهایت نظر افراد با به
فازی گروهی است و  فرآیند تحلیل سلسله مراتبیالبته روش استفاده شده در این تحقیق، روش  .دست آید  به

  . گیرد م شده است، صورت میانجاMATLAB  عملیات محاسباتی با برنامه نویسی که در محیط
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گیرندگان دشوار است طور کیفی است، برای کارشناسان و تصمیم ها ماهیتاً ذهنی و بهجا که ارزیابی معیاراز آن
فرآیند تحلیل رو متدولوژی  از این. های دقیق عددی بیان کنندها و ترجیحات خود را در قالب ارزشکه قضاوت

در . شود کار گرفته می ی مفهوم تئوری فازی بنیان نهاده شده است در این تحقیق بهفازی که بر مبناسلسله مراتبی 
فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی . شود های زبانی و اعداد فازی انجام میاین روش مقایسات زوجی بر اساس واژه

یکی از این . ارائه شد و سپس توسط محققان مختلف توسعه داده شد) 1983(الرهوون و پدرسیز  توسط فن
اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد فازی  .]31[ ارائه شد توسط چانگای است که ها تحلیل توسعه روش

 . شود در این تحقیق از رویه چانگ استفاده می. مثلثی هستند

)  دو عدد فازی مثلثی )M a ,b ,c1 1 1 )و  =1 )M a , b ,c2 2 2 ها به های ریاضی آنعملگر. را در نظر بگیرید =2
  .]31[شود  تعریف می 2صورت جدول 

، که خود یک عدد فازی مثلثی است Sهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار در این روش برای هر یک از سطر
  .]31[شود  به صورت زیر بیان می

    

)1(  S  ∑ M1 ∑ ∑ M11
1   

  
در این روش، . ها هستندها و شاخصگزینه به ترتیب نشان دهنده jو  iی سطر، گر شماره بیان Kدر رابطه فوق، 
دو عدد  M2و  M1طور کلی اگر  به. دست آورد ها را نسبت به هم به، باید درجه بزرگی آنSپس از محاسبه 

V(M1، که با M2بر  M1فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی   M2 صورت زیر تعریف  نشان داده می شود به
V  .]16[شود  می M1  M2 1                               , m1 m2V M1  M2 hgt M1 M2 )2( در غیر این صورت      

   :چنین داریم هم
)3(  Hgt M1 M2  1 2

1 2 2 1
  

  

    :آیددست می عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر به Kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

V M1  M2, … , M Min  V M1  M2 , … , V M1  M  )4(  

  
   .]8[شودی زوجی به صورت زیر عمل میها در ماتریس مقایسهوزن شاخص در این روش برای محاسبه

)5(   W΄ x Min V S S  ,         k=1,2,….,n,              k i 
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   :ها به صورت زیر تشکیل خواهد شدبردار وزن شاخص بنابراین،
)6(   W΄ W΄ c1 , W΄ c2 , … , W΄ c   
  
  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 6

 5(گانه  10زا بودن عوامل محیطی یا مدیریتی برای کارکنان در فازهای  نتایج از حیث اهمیت استرس
زا بودن عوامل  اهمیت استرس) 8و  6، 5، 4فازهای ( 4و 3های  در پاالیشگاه. به این شرح آمده است )پاالیشگاه

  .محیطی، باالتر ازعوامل مدیریتی بوده است
صورت  در بین عوامل مدیریتی به. اند عامل مدیریتی را مورد بررسی قرار داده 6پاالیشگاه،  5کارکنان در 

باالترین و "اندازی در حال راه انتقال نامناسب نیروی کار به پاالیشگاه"و  "یابی صحیح کارکنان عدم ارزش"کلی
البته از این لحاظ تفاوت اندکی . اند ترین عامل استرس بوده کم اهمیت "عدم وجود پیشرفت و ارتقاء شغلی"

کارکنان در مورد عوامل محیطی، عوامل خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج . با هم دارند 4و  3های  پاالیشگاه
اند و همبستگی جالبی  تر از سایر موارد عوامل محیطی دانسته نطقه را پراسترسالکترو مغناطیسی و آلودگی هوای م

شود که  مشاهده می،  ]35[ای اسپیرمن  با توجه به ضریب همستگی رتبه. ها در این مورد وجود دارد بین پاالیشگاه
. های همگرایی دارند دیدگاه به عبارتی. اند دیگر همبسته تقریباً با یک 5و  4، 3، 1های  دیدگاه کارکنان پاالیشگاه

) 3و  2فازهای ( 2کارکنان پاالیشگاه . اند داشته 5و  4، 3، 1های  های تقریباً همسانی با پاالیشگاه سرپرستان دیدگاه
دست آمده  کلیه اطالعات جزیی به 7تا  3جداول . بندی عوامل استرس دارند تری از اولویت های متفاوت دیدگاه

  . دهد را نشان می
  

  های مختلف مجتمع گازپارس جنوبی عوامل استرس در پاالیشگاه اوزان . 3جدول 
  مدیریتی محیطی

 1پاالیشگاه  5287/0 4713/0

 2پاالیشگاه  6746/0 3254/0

 3پاالیشگاه  3550/0 6450/0

 4پاالیشگاه  4255/0 5745/0

 5پاالیشگاه  5629/0 4371/0

 سرپرستان /.4517 /.5483
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  های مختلف مجتمع گازپارس جنوبی عوامل مدیریتی استرس در پاالیشگاه رتبه بندی .4جدول 
 پاالیشگاه سرپرستان

5 
 پاالیشگاه

4 
 پاالیشگاه

3 
 پاالیشگاه

2 
  پاالیشگاه

1 
 

یابی صحیح کارکنان و  عدم ارزش 3311 1 3
 ها تبعیض در پاداش

عدم هماهنگی پست سازمانی با مدرک  4455 6 4
 تحصیلی

 روابط ضعیف سرپرستی 5544 5 6
 عدم وجود پیشرفت و ارتقا شغلی 6666 4 5
انتصاب و ارتقا بر اساس روابط و نه  2123 2 2

 ضوابط
انتقال نامناسب نیروی کار به  1232 3 1

 اندازی های در حال راه پاالیشگاه
  

  های مختلف مجتمع گازپارس جنوبی عوامل محیطی استرس در پاالیشگاه اوزان. ٥جدول 
  1پاالیشگاه 2پاالیشگاه3پاالیشگاه4پاالیشگاه5پاالیشگاه  سرپرستان

خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج  2111 1 1
 الکترو مغناطیسی 

 کاری وساعات طوالنی کارنوبت 1332 4 3
 )شرجی(رطوبتگرما و  3253 5 4
 یکنواخت بودن شرایط کار.     6445 3 5
 آلودگی صوتی 5666 6 6
 آلودگی هوای منطقه 4524 2 2

  
 

  عوامل استرس در پاالیشگاه های مجتمع گازپارس جنوبی اوزان  نهایی .6جدول 
 زیرعوامل عوامل 1پاالیشگاه 2پاالیشگاه 3پاالیشگاه 4پاالیشگاه 5پاالیشگاه  سرپرستان

1756/0 2617/0 1854/02512/02722/02714/0  
  
  
  

 مدیریتی

یابی صحیح کارکنان و  عدم ارزش
 ها تبعیض در پاداش

انتقال نامناسب نیروی کار به 1223/01121/00820/00764/0 0664/0 1448/0
 های در حال راه پاالیشگاه

عدم هماهنگی پست سازمانی با مدرک 1151/01078/01258/01360/0 1051/0 0664/0
 تحصیلی

 روابط ضعیف سرپرستی0929/000173/00455/0 1073/0 0807/0

 عدم وجود پیشرفت و ارتقا شغلی2446/02766/02624/02206/0 2372/0 2473/0

انتصاب و ارتقا بر اساس روابط و نه 2651/02523/02403/02502/0 2223/0 2851/0
 ضوابط

2528/0 2542/0 2448/02612/02569/02534/0  
  
  

 محیطی

خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج 
 الکترومغناطیسی

 کاری وساعات طوالنی کارنوبت2532/01823/02004/02487/0 1432/0 1733/0

 )شرجی(گرما و رطوبت1913/01833/01377/02115/0 1412/0 1440/0

 یکنواخت بودن شرایط کار0932/01521/01399/01136/0 1582/0 1424/0

 آلودگی صوتی1124/00792/00631/00546/0 0912/0 0594/0

 آلودگی هوای منطقه1051/01416/02021/01182/0 2120/0 2280/0
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 های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی نهایی عوامل استرس در پاالیشگاه رتبه بندی. 7جدول 

 زیرعوامل عوامل 1پاالیشگاه  2پاالیشگاه  3پاالیشگاه  4پاالیشگاه  5پاالیشگاه  سرپرستان

6 1 6 8 1 1   
  
  
  

 مدیریتی

یابی صحیح کارکنان و  عدم ارزش
 ها تبعیض در پاداش

عدم هماهنگی پست سازمانی با  10 8 10 10 12 9
 مدرک تحصیلی

 روابط ضعیف سرپرستی 7 4 11 11 10 12

 عدم وجود پیشرفت و ارتقا شغلی 12 12 12 12 9 10

انتصاب و ارتقا بر اساس روابط ونه  5 2 4 5 2 4
 ضوابط

انتقال نا مناسب نیروی کار به  2 3 7 3 3 2
 های در حال راه اندازی پاالیشگاه

1 4 2 1 5 3   
  
  

 محیطی

خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج 
 الکترومغناطیسی

 وساعات طوالنی کارکاری نوبت 4 7 3 1 7 5

 )شرجی(گرما و رطوبت  6 10 2 4 8 7

 یکنواخت بودن شرایط کار 9 9 5 9 6 8

 آلودگی صوتی 11 11 9 7 11 11

 آلودگی هوای منطقه 8 6 6 8 5 3

  
  نتایج و پیشنهادها 7

همگرایی دارند، اما با هم  5و  4، 3، 1های  آید این است که دیدگاه کارکنان پاالیشگاه چه از جداول برمیآن
بندی عوامل استرس  تری از اولویتهای متفاوت دیدگاه) 3و  2فازهای ( 2رسد کارکنان پاالیشگاه  به نظر می

 "نه ضوابط انتصاب و ارتقا بر اساس روابط و"و "ها  یابی صحیح کارکنان و تبعیض در پاداش عدم ارزش". دارند
  . اند عوامل استرس بودهباالترین  "کاری نوبت"و   "مغناطیسی خطر مواد سمی و شیمیایی وامواج الکترو"و 

 بیشتری را باید مورد بررسی "های مصوب یابی صحیح و تبعیض در پاداش عدم ارزش"ترین گزینه مدیریتی  مهم
قرار  مورد توجه کاهش دادن ضرایب اعمالی شایستگی و توجه به ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان، باید. قرار داد

دقت و . اندازی از عوامل پرتنش و فشار روانی است های در حال راه مناسب نیروی کار به پاالیشگاهانتقال نا. ردگی
در این راه الزم . مندی وتجربه کارکنان برای انتقال به فاز جدید در این راه بسیار کمک خواهد کرد توجه به عالقه

کنند  انتقال آن ها به فازهای جدید موافقت می با ،هاآنی از است جداً از انتقال کارکنانی که مدیران برای خالص
که در  طوری همان. شود با انتقال افراد، نیروی کار فعال دچار تنش، فشار روانی و عدم انگیزه می. جلوگیری شود

کاری و ساعات طوالنی کار از عوامل  دست آمده است این تحقیق نیز نشان داد که نوبت تحقیقات قبلی نیز به
مورد توجه قرار ) هفته استراحت 2دو هفته کار و ( 2به 2های کاری  شود برنامه پیشنهاد می. باشد میباالی استرس 

جایی  جابه. تواند مورد توجه قرار گیرد چنین با توجه به آلودگی منطقه، کاستن از ساعات کاری نیز می هم. گیرد
های  ها با مهارتدهد و آن نجات می ز یکنواختی کاربرداران در بین واحدهای مختلف، کارکنان را ا بهره
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چنین الزم است کارکنان با توجه به  هم. تواند انگیزه افراد را افزایش دهد شوند که خود می گوناگونی آشنا می
کارکنان با سابقه کاری باال به علت عدم سازگاری مدرک با . صیلی خود، پست سازمانی احراز کنندمدرک تح

سایر همکاران، موجب  هبها  پست سازمانی خود، دچار نارضایتی از محیط کار خود هستند و با انتقال این نارضایتی
برخی از عوامل محیطی مانند خطر مواد  در مورد. افزایش تنش و فشارهای روانی بر روی بقیه افراد نیز می شوند

گیری در استفاده از ابزارهای حفاظتی، الزم است و باید کارکنان را از خطرات عدم  سمی و شیمیایی، سخت
  . استفاده از این ابزارها آگاه نمود

دی عوامل بندی و رتبه بن برای اولویت ،گیریهای ارزیابی و تصمیم توان از این روش های آتی می برای تحقیق
های شهرک نشینان، حتی  نحوه آموزش کارکنان، بررسی نارضایتی  مندی کارکنان، انسانی از قبیل عوامل رضایت

  .بررسی مشکالت کارکنان در کل منطقه ویژه اقتصادی استفاده نمود
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