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Abstract

ترقیجاه

صدیقه
چکیده

The purpose of this study was to investigate the پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر
effect of organizational structure on different بهداشت روانی کارکنان آموزشکدههای فنی و مهندسی انجام
aspects of employees' mental health in the  جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی.گرفت
engineering and technology colleges. The
نفر) است که به صورت سرشماری بهعنوان نمونه521( کرمانشاه
sample was 125 employees who were working in
in Kermanshah engineering and technology  ابزارگردآوری دادهها شامل پرسشنامه.آماری انتخاب شدند
colleges. Questionnaires were robin's organizational )SCL-90- R( ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی
structure and SCL90 questionnaires. Results و آزمون کروسکالT- test ، با استفاده از ضریب همبستگی.بود
indicated that there a significant correlation
 نتایج نشان داد که بین.والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
between various aspects of organization
structure and mental health specifically, there ابعاد مختلف ساختار سازمانی با بهداشت روانی رابطه معنیدار
were significant negative correlations between
organizational structure with anxiety,
depression and obsession. Thus, it is proposed
that to attain a healthy organizational environment,
manages should consider the effective
organizational structures.

 افسردگی و، بین ساختار سازمانی با اضطراب.وجود دارد
 لذا.وسواس کارکنان همبستگی منفی معنیدار وجود دارد
آموزش بکارگیری سبکهای مدیریت برپایه ساختار و در نتیجه
رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی در آموزشکده فنی به منظور
.دستیابی به جامعه مهندسی سالم پیشنهاد میگردد

Keywords: mental health, organizational  آموزشکده فنی و، ساختار سازمانی، بهداشت روانی:کلیدواژگان
structure, technical and engineering college,
 محیط کار،مهندسی
work environment
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مقدمه
در بررسی ویژگیهای جسمانی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخخ

وراثخت و محخیط

هستند که هر دو از لحاظ تأثیری که بر فرد میگذارنخد ،حخا ز اهمیخت فخراوان هسختند .انسخان
زندگی خود را در محیطهای مختلف میگذراند که محیطهای کخار از مهخمتخرین محخیطهخایی
است که فرد از بزرگسالی بخش اعظمی از وقت خود را در آنجا سپری میکند .بر ایخن اسخاس
روشن است که عوامل موجود در محیط کخار عملکخرد فخرد را در شخ ل او تحخت تخأثیر قخرار
میدهند که این مسأله در نتیجه وساطت عوامل روانی متأثر از شرایط محیطخی اسخت (نوربخا،،
عزیزی ،حاتمی و جانقربانی.)5831 ،
مباحث و تحقیقات فراوانی از جنبه هخای مختلخف در ایخن زمینخه صخورت گرفتخه اسخت .شخاید
روشنترین نتیجه بررسی چنین تأثیراتی افزایش بازده و عملکرد کارکنخان اسخت .تمخام محخیطهخای
کاری ،سازمانها ،ادارات ،کارخانجات و مراکز تولیدی و غیره در صدد افزایش کارایی کارکنان خخود
هستند و ایجاد شرایط محیطی سالم اولین و اساسیترین گام در این راستا میباشخد .از سخوی دیگخر
بهداشت و سالمت جسمی و روانی افراد در جنبههای دیگر زندگی فخردی ،خخانوادگی و اجتمخاعی
تأثیر دارد .بخهطخوری کخه در جوامخم مختلخف بخه تخأمین سخالمت افخراد توجخه شخایانی مخیشخود و
برنامهریزیها و هزینههای کالنی صرف این امر میشود (رحمان سرشت.)5832 ،
ما در دنیای امروز با استرسهای مختلفی روبرو هستیم کخه بعيخی از ایخن اسخترسهخا مخخت
محیط کار است .نزاع با یک همکار ،محروم شدن از پاداش ،دیر رسیدن به سر کار و فشخار از سخوی
هیأت مدیره یا رؤسای سازمان را میتوان نمونههایی از استرسهای محیط کار نامید (حقیقی.)5831 ،
مدیران برای اینکه بهداشت روانی محیط کار را تأمین کنند ،باید با مفاهیم اساسی بهداشت
روانی آشنا شوند و سالمت روانی کارکنان تنها با رعایت اصخول بهداشخت روانخی در سخازمان
حاصل میگردد .چرا که در مواجهه با چالشها و مشکالت روزمره ،ما بر اسخاس ویژگخیهخای
روانی خود با آنها برخخورد مخیکنخیم ،هخر چخه از سخالمت روانخی بیشختر برخخوردار باشخیم،
آسیبپذیری ما کمتر خواهد بود .از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسخمی
و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و عالقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولیخد و
بهرهوری (راس و التمییر ،5111 ،ترجمه خواجهپور.)5833 ،
دنیای صنعتی و فراصنعتی گرفتاریهای فراوانی به بارآورده است .نگرانی افخراد نسخبت بخه
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کار ،خانواده ،فرزند ،دوری اعيای خانواده از یکدیگر ،نگرانیهخای مخادران شخامل نسخبت بخه
وضم کودکان خود ،مشخکالت اجتمخاعی ،وضخم اقتصخادی و نیازهخای گونخاگون ،انتظخارات و
توقعات سازمان از کارکنان ،پیشرفت تکنولخويی و نگرانخی و بخیم از کهنخه شخدن معلومخات و
اطالعات ،مشکالت مدیریت و توقعات کارکنان ،همگی سبب میشود که فرد از همواره دچخار
هیجان ،تنش ،نگرانی ،بیم و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بخدنی ،عصخبی و روانخی
وی متناسب است و گاه با آن سازگار نیست ،مجموعه چنین حا،ت و فشخارهخای ناشخی از آن
در اصطالح استرس نامیده میشود (کاهن و کو ئن.)5131 ،5
مراقبت روانی از افرادی که در سازمان کار میکنند مسئلهای مهم تلقخی مخیگخردد .ماهیخت
روانی محیط ش لی و تأثیر نحوهء برخورد مدیران در بهداشت روانخی کارکنخان امخری غیرقابخل
انکار در بهزیستی محیط کار است .امروزه بسیاری از محققان بخر ایخن باورنخد کخه بهزیسختی و
بهداشت کارکنان به میزان قابل توجهی بستگی به ساختار سازمانی سازمانها دارد .در عین حال
رفتار مدیران الگخویی بخرای یخادگیری چگخونگی رفتخار مناسخب در سخازمان اسخت .تخا کنخون
ساختارهای زیادی را برای سازمانها بر شمردهاند ،آنچخه کخه کمتخر تأکیخد شخده اسخت نقخش
ساختارهای سازمانی به عنوان تأمینکننده بهداشت روانی در محیط کار است .بدیهی اسخت کخه
در این نقش از مدیران انتظار میرود تا با کسب مهارتهای شناختی ،عاطفی و رفتاری خخا
در ارتباط با کارکنان تحت نظارت خود در جهت افزایش بهداشت روانخی محخیط کخار تخالش
نمایند .هدف از ارا ه ساختارهای نوین سازمانی کمک به توسعه راههایی است کخه رسخیدن بخه
اهداف سازمان را تسهیل میکند (میرسپاسی.)5811 ،
زندگی اجتماعی انسانها مستلزم همکاری ،همیاری و برآوردن نیازهای متقابل اسخت .ایخن
امر منجر به تقسیم کار و توسعه تخص

ها و مهارتهای مختلف شده و بخر پیشخرفت کمخی،

کیفی و آثار و نتایج آن افزوده است و روابط اجتماعی و سازمان یافتخه او را در قالخب نهادهخا،
موسسات و واحدهای کم و بیش تخصصی گسترش داده است ،بدیهی است که بخخش زیخادی
از زندگی بزرگسا،ن صرف کار میشود و به نظر میرسد که فعالیخت کخاری از نظخر بهداشخت
روانی شخ

 ،فعالیتی مهم به حساب میآید .کار صرف نظر از تأمین مالی میتوانخد برخخی از

نیازهای اساسی آدمی نظیر ،تحرک روانی و بدنی ،تماس اجتماعی ،احساسات خود ارزشمندی،
اعتماد و توانمندی را ارضاء کند (اعرابی.)5811 ،
1- Kahn & Quinn
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از آنجایی که جامعخه یک جامعه سازمانی است ،فعالیتهایی که در زمینخه تولخد ،تحصخیل،
کار ،تفریح ،رشد معنوی و مرگ در جامعه صورت میگیرد ،بهطور مکرر تحت تأثیر محخیط یخا
جو سازمان قرار دارد .آموزشکدهها ،مدارس ،محل کار و ورزشگاهها ،اماکنی هستند که اکثر مخا
ممکن است بخش قابل مالحظهای از زنخدگی خخود را در آن جخو بگخذرانیم (راس و التمییخر،
 ،5111ترجمه خواجهپور .)5833 ،ساختار سازمانی مناسب میتوانخد در ایجخاد انگیخزش بخرای
کارکنان ،بهبود روحیه کارکنان ،مشارکت افخراد در تصخمیمگیخریهخا و در افخزایش خالقیخت و
نوآوری مؤثر باشد و به عنوان بک منبم مهم در تأمین بهداشت روانی کارکنان به حساب آیخد و
بالعکس .بنابراین ت ییر در هر بخش از ساختار سازمانی منجر به ت ییر فوری و عمیق در نحخوه
انجام کار و عملکرد کارکنان میگردد (هرسی و بالنچارد ،5191 ،ترجمه عالقهبند.)5811 ،
در این ارتباط فرنچ و کاپالن 5138( 5به نقل از پارک )2155 ،2نشان دادهانخد کخه هخر چخه
مشارکت در سازمان کمتر باشد خشنودی ش لی پایینتر و احتمال مبتال شدن فخرد بخه بیمخاری
جسمی و روانی بیشتر میشود .نتیجه تحقیقخی کخه از  91بیمارسختان خصوصخی و عمخومی در
تهران به دست آمد نشان داد که نحوه سرپرستی مدیران بر بهداشت روانی پرستاران نقش قابخل
توجهی ایفاء میکند (شاکرینیا .)5839 ،همچنین نشان داده شده است که تفاوت میان سخطوح
استرس کلی بر حسب جخو سخازمخان معنیدار بوده و دبیرسختانهخای دارای جخو بسخته (میخزان
مشارکت پایین اعياء در تصمیمگیری های سازمان) نسبت به جو باز (میخزان مشخارکت بخا،ی
اعياء در تصمیمگیریهای سازمان) استرس بیشتری را گزارش کردهاند (رجبپور .)5833 ،در
مطالعه حاضر سعی شده است .ضمن بررسی و تجزیه و تحلیخل مشخکالت سخازمانی و ادراک
کارکنان از ساختار سازمانی موجود و تأثیر آن بر بهداشت روانی آنان ،امکان ریشهیابی بیشختر و
توان ترکیب نظرات و دیدگاههای کارکنان فراهم گردیده و پشتیبانیهای ،زم بخرای آمخوزش و
بهسازی منابم انسانی ایجاد گردد .بر همین اساس ایخن مطالعخه ضخمن بررسخی مفخاهیم نظخری
سالمت روانی و ابعاد ساختار سازمانی ،به رویارویی مؤلفههای مختلف سالمت روانی بخا ابعخاد
مختلف ساختار سازمانی در قالب روشهای آماری خواهد پرداخت تا ضمن تبیین روابط بتوان
راهکارهایی را جهت افزایش سالمت روانی ،روشن نمودن خط مشیهخای طراحخی سخازمانی،
ترغیب مدیران و برنامهریزان به طراحیهای تخت و  ...جهت مراکز آموزشی که وظیفخه خطیخر
1- Feranj & Kaplan
2- Park
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آموزش قشر فنی مهندسی کشور را بر عهده دارند ،ارا ه نمود.
تعاریف و کارکرد بهداشت روانی در محیط کار .بهداشت روانی همخان سخالمت فکخر و
قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیخان اسخت .ایجخاد فرصخت بخرای شخکوفایی اسختعدادها،
تواناییها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اسخاس بهداشخت روانخی اسخت.
جوامم مختلف سعی میکنند تا سیاستهای مربوط بخه بهداشخت روانخی را سخازماندهی کننخد.
اصل کلی در این تالش ،سالمسازی محیط فردی و اجتماعی است کخه افخراد جامعخه را در بخر
میگیرد .این نگرش حکم می کنخد کخه افخراد بخیش از پخیش بخا بهداشخت روانخی و چگخونگی
پیشگیری و درمان بیماریهای روانی آشنا شوند (شاکرینیا .)5839 ،تقریباً هر یک از کارکنخان
از ابعاد مختلف تحت تأثیر فشارهای عصبی-روانی قراردارد که مهمترین این ابعاد عبارتنخد از:
عوامل شخصی ،عوامل گروهی با آنچه به ارتباط و با همکاران در محیط کار مربوط مخیشخود،
عوامل سازمانی با آنچه به ساختار محل کار او ارتباط پیدا میکند و عوامل برون سازمانی.
عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کارکنان
روشنایی و نور محیط کار .مشاغل مختلف در محیطهای مختلفی انجام میگیرند .برخخی
از مشاغل در محیطهای باز و برخی در محیطهای بسته انجام میشخوند .در محخیطهخای بسخته
میزان روشنایی کافی و مناسب بسیار حا ز اهمیت است .بهطوریکه هم نور کم و هم نور زیخاد
میتوانند تأثیرات منفی روی فرد داشته باشند .برخی از ایخن تخأثیرات جسخمی اسخت و برخخی
دیگر تأثیرات روانی هستند .کار در محیطهای بسته کم نور و همچنین پرنور اغلب با خسختگی
و تحریکپذیری فرد همراه هستند .افرادی که در چنین محیطهایی کار میکننخد بخازده مناسخبی
ندارند و اغلب ویژگیهای منفی روانی از خود نشان میدهند (زاهدی.)5839 ،
سر و صدا در محیط کار .دستگاه شنوایی انسان بخه دامنخه محخدودی از اصخوات حسخاس
است بهطوریکه اصوات و سر و صداهایی که در طیف با،ی این دامنه قرار میگیرند برای فرد
آزاردهنده هستند .چنین صداهایی عالوه بر ایجاد مشکالت شنوایی در فرد ت ییرات جسمانی و
روانی دیگری نیز به وجود میآورند .از لحاظ جسمانی فشردگی عروق خونی ،ت ییرات ضربان
قلب ،گشاد شدن مردمک چشم ،با ،رفتن فشخار خخون ،کشخیدگی عيخالت و  ...را مخیتخوان
مشاهده کرد .پرخاشگری ،بیاعتمادی و تحریکپذیری در افرادی که در محیطهخای پخر سخر و
صدا کار میکنند دیده میشود (سرمد ،بازرگان وحجازی.)5819 ،
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درجه حرارت و رطوبت محیط کار .کار در محیطهایی با حرارت نامناسب ،بسیار سرد یا
بسیار گرم همراه با مشکالت شناختهشدهای برای افراد است ،مانند مشکالت جسمانی از جمله
درد مفاصل ،پایین آمدن سطح مقاومت بدن ،سرماخوردگی و غیخره .نخاراحتیهخای مربخوط بخه
دستگاه تنفسی نیز در چنین محیطهایی بیشتر دیده میشود (پارک.)2155 ،
به جز عوامل مذکور عوامل متعددی دیگری وجود دارند که در محیط کار بر سالمت افراد تخأثیر
می گذارند از جمله رنگها ،با تأثیری که بر روحیه و شرایط روانی فرد میگذارنخد .بخه عنخوان یخک
عامل محرک یا کسالتآور عمل میکنند .رنگ محیط کار عالوه بر تناسخب آن بخا نخوع کخار بایخد بخا
شرایط روانی افراد نیز سازگاری خوبی داشته باشد .تأثیر آلودگی و بهداشت محیط کار نیز کخه کخامالً
روشن و واضح است .تراکم کار ،ساعات کار و زمان کار عوامل مهم دیگری هستند .تراکم زیاد کخار،
انجام کار در ساعات نامناسب که با خستگی و ضعف جسمانی و روانی برای فرد همراه هسختند ،بخا
تداوم در طول زمان سالمت جسمی و روانی فرد را تهدید خواهند کرد (کاهن و کو ئن.)5131 ،
شکل  5مدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

نحو نظارت مدیران

ارتباط و حمایت

مهارت در انجام

همکاران

کارها

بهداشت روانی کارکنان

درآمد

وضعیت

وضعیت

استخدامی

تأهل

تحصیالت

دموگرافیک

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

جنسیت

سن

تأثیر ابعاد مختلف ساختار سازمانی و ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان بر بهداشت روانی کارکنان روانی کارکنان

مؤلفه

ساختار سازمانی
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روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسخی کرمانشخاه (521نفخر) بخود81 .
درصد از شرکت کنندگان در پژوهش زن بودند .دامنه سنی شرکتکننخدگان  21تخا  15سخال و
سابقه خدمت آنان  1-21سال بود و به لحاظ وضعیت تأهل  31درصد متأهل بودند .بخا توجخه
به محدود بودن جامعه پژوهش و تالش جهت افزایش توان تعمیمپخذیری نتخایج ،کلیخه جامعخه
آماری به صورت سرشماری بخهعنخوان نمونخه آمخاری انتخخاب شخدند .ابزارگخردآوری دادههخا
پرسشنامههای استاندارد ساختار سازمانی (استیون پی ،5138 ،ترجمه الوانی و داناییفرد)5831 ،
که شامل  3گویه بهداشت روانی ( )SCL -90- Rبود و دادهها با استفاده از روشهخای آمخار
توصیفی و استنباطی ،ضریب همبستگی T-test ،و کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قخرار
گرفت .ضمناً به منظور آزمون فرضیهها سطح معنیدار  1/11در نظر گرفته شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه بهداشت روان ( .)SCL-90-Rمشتمل بر  11سؤال و  1خردهمقیاس اسخت کخه
عبارتند از :اضطراب ،پرخاشگری ،افسردگی ،حساسیت در روابط بین فردی ،شکایتهای جسخمانی،
وسواس-اجبار ،ترس مرضی ،روان پریشی و پارانویید است .امتیازبنخدی ایخن پرسشخنامه  11سخؤالی
پنج درجه (هیچ ،کمی ،تاحدی ،زیاد ،خیلی زیاد) میباشد که هیچ امتیاز صفر و خیلی زیخاد امتیخاز 1
میگیرد و کسب میانگین با،ی فرد در هر اختالل ( 8یا بیشتر) ،نشانگر مشکل جدی فخرد در ارتبخاط
با آن اختالل است .همچنخین نتخایج محاسخبه پایخایی پرسشخنامه بهداشخت روان ( )SCL-90-Rدر
ایخخن پخخژوهش بخخا اسخختفاده از روشهخخای تنصخخیف  ،1/15گخخاتمن  1/15و روش آلفخخای کرونبخخا
 1/13میباشد .با توجه به نتایج پژوهشهخای دراگخوتیس ،ریکلخز و راک ،1/38 )5139( 5رضخاپخور
( ،1/32 )5839لطیفخخی ( 1/32 )5833و نریم خانی ( .1/31 )5831همچنخخین هسخخل ،جییخخر و

براهلخخر2

1- Derogatis, Rickels, & Rock
2- Hessel, Geyer, & Brahler
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( ،)2115والیجخخو ،جخخردان ،دیخخاز ،کخخامچیو و اورتگخخا )2113( 5بخخا عنخخوان بررسخخی و اعتبخخار وروایخخی
خردهمقیاسهای  SCL-90-Rدر گروههای مختلف اقدام کردهاند که همگی دال بر اعتبخار بخا،ی
فهرست تجدیدنظر شده عال م روانی میباشد .در پژوهش حاضر لزومی به محاسبه مجدد اعتبخار
این آزمون تشخی

داده نشد.

اعتبار پرسشنامه ساختار سازمانی نیز از طریق همبستگی بین نمرههای حاصل از اجرای این
پرسشنامه و پرسشنامه شاخ

توصیف ش ل به میزان  r =1/18بخه دسخت آمخد کخه در سخطح

 p>1/111معنیدار بود .همچنین میخزان پایایی پرسشنامه ساختار سخازمانی بخا اسختفاده از سخه
روش تنصیف ،گاتمن و آلفای کرونبا محاسبه گردید که این میزان بخهترتیخب  1/38و  1/31و
 1/31مشاهده گردید.

یافتهها
جدول  5ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با بهداشت روانی را نشان میدهد.
جدول  .1ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با بهداشت روانی کلی کارکنان
بهداشت روان

متغیر
ساختار سازمانی

N

r

p

539

1/59

1/18

اطالعات به دست آمده در جدول  5نشان میدهد که بین ساختار سازمانی و بهداشت روانخی
کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، .زم به ذکر اسخت کخه در آزمخون ایخن فرضخیه ابعخاد
ساختار سازمانی عبارت بودند از نحوه ارتباط مدیران با کارکنخان تحخت پوشخش خخود ،ارتبخاط و
حمایت همکاران در درون سازمان و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله ،کخه هخر یخک ایخن
ابعاد به بهداشت روانی مورد تحلیل قرار گرفت.
ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با ابعاد نهگانه بهداشت روانی کارکنان در جخدول 2
نشان داده شده است.
1- Vallejo, Jordan, Diaz, Comeche, & Ortega
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جدول  .2ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با ابعاد نهگانه بهداشت روانی کارکنان
ابعاد نهگانه بهداشت روانی

شاخص آماري
r
-1/51
1/83

p
1/11
1/23

اضطراب

-1/51

1/11

حساسیت در روابط بینفردی
افسردگی
پرخاشگری

-1/55
-1/59
-1/55

1/5
1/15
1/59

ترس مرضی

-1/25

1/15

افکار پارانوییدی
روانپریشی

-1/51
-1/51

1/13
1/15

وسواس و اجبار
شکایتهای جسمانی

با توجه به اطالعات جدول  2بین ساختار سازمخانی با شکایتهای جسمانی ،روانپریشخی،
اختالل وسواس -اجبار ،اضطراب ،افسردگی و ترس مرضی کارکنخان رابطخه منفخی معنخیداری
وجود دارد .شکایتهای جسمانی بیشترین میخزان همبسختگی را در بخین سخایر ابعخاد بهداشخت
روانی با ساختار سازمانی به خود اختصا

داده است .در سه بعد دیگر شخامل حسخخاسیت در

روابخط بینفخردی ،پرخاشگخری و افکخار پارانوییدی با ساختار سازمانی همبسختگی معنخیداری
مشاهده نگردید.
 بین ساختار سازمانی بخا اخختالل وسخواس – اجبخار کارکنخان آموزشخکده فنخی مهندسخیکرمانشاه همبستگی معنادار وجود دارد.
 بین ساختار سازمانی با افسردگی -کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه همبسختگیمعنادار وجود دارد.
 بین ساختار سازمانی با اضطراب -کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشخاه همبسختگیمعنادار وجود دارد.
 بین ساختار سازمانی بخا تخرس مخخرضی -کارکنخان آموزشخکده فنخی مهندسخی کرمانشخاههمبستگی معنادار وجود دارد.
رابطه بین سن ،سابقه کار و میزان درآمد ،مقایسه سخاختار سخازمانی برحسخب جنسخیت ،مقایسخه
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بهداشت روانی برحسب جنسیت و همبستگی بین سن ،سابقه کار و میزان درآمد کارکنخان بخهترتیخب
در جدولهای  1 ،1 ،8و 9نشان داده شده است.
جدول  .3رابطه بین سن ،سابقه کار و میزان درآمد کارکنان
ساختار سازمانی

متغیر

r
-1/12

N
539

P
1/39

سابقه کار

1/15

539

1/31

میزان درآمد

1/28

539

1/112

سن

جدول  .1مقایسه ساختار سازمانی برحسب جنسیت مدیران و کارمندان
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

شاخص آماري
مرد

93

8/29

1/12

زن

513

8/22

1/31

p =1/3

t =1/15

df =593/1

جدول  .1مقایسه بهداشت روانی برحسب جنسیت
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

شاخص آماري
مرد

93

5/31

1/91

زن

513

5/31

1/91

p =1/31

df =523/2

t =1/51

جدول  .6همبستگی بین سن ،سابقه کار و میزان درآمد کارکنان
متغیر

ساختار سازمانی
r
-1/15

N
539

P
1/33

سابقه کار

1/12

539

1/38

میزان درآمد

1/55

539

1/51

سن
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از جمله یافتههای جانبی این پژوهش ،ارتباط بین جنسخیت ،سخن ،سخابقه کخار بخا سخاختار
سازمانی است که درسطح ( )α =1/11تفاوت معناداری وجود نداشت .در حالیکخه بخین میخزان
در آمد آزمودنیها با ساختار سازمانی رابطه معنیداری دیده شد (( )p> 1/11 2جخدولهخای 8
و  .)1همچنین بین جنسیت ،سن ،سابقه کار و میزان درآمد کارکنان با بهداشت روانی کلی آنان
رابطه معنیداری مشاهده نگردید (جدولهای  1و .)9

بحث و نتیجهگیري
در این پژوهش همبستگی منفی معناداری در سطح آماری ( )p>1/18بین ساختار سخازمانی
با بعيی از شاخ

های بهداشت روانی کلی کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه دیده شد.

همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین سخاختار سخازمانی بخا بعيخی از فاکتورهخای بهداشخت
روانی از جمله اختالل وسواس-اجبار ( ،)p>1/11افسخخردگی ( ،)p>1/11اضخطراب (،)p>1/15
ترس مرضی ( )p>1/15و روان پریشی ( )p>1/15افراد مورد مطالعه همبستگی منفی معنخیداری
وجود دارد و بیانگر این است که هر چه ساختار سازمان برای کارکنان آموزشخکده فنخی مهندسخی
کرمانشاه تخت تر بوده و از چا،کی بیشتری برخوردار باشد ،بروز اختاللهای وسخواس – اجبخار،
افسردگی ،اضطراب ،ترس مرضی و روانپریشی کاهش مییابد و بالعکس .بنخابراین بخا توجخه بخه
نتایج به دست آمده میتوان چنین بیان داشت که ساختار سازمانی یعنی برنامهریزی مثبت مدیران
در جهت نیل به اهداف ،نقش پاداشها ،رویهها و ارتباطات سازمان که مخیتوانخد باعخث آرامخش
خاطر و تقویت روحی کارکنان شده و بروز اختالل روانی راکاهش دهخد .نتیجخه حاصخل از ایخن
تحقیق با نتایج دیگر تحقیقات داخل و خارج کشور مبنی بر وجود رابطه بین ساختار سخازمانی بخا
بهداشت روانی کلی موافق میباشد و نشان میدهد هرچه ساختار سازمانی تخت تر و چخا،کتخر
باشد ،بهداشت روان کارکنان نیز بیشتر است (شاکرینیا.)5839 ،
همچنین در این تحقیق همبستگی مثبت معنیدار بخین میخزان درآمخد بخا سخاختار سخازمانی در
سطح  α = 1/11بهدست آمخد ( r=1/28و  ،)p</112بدین صورت که هرچه میزان در آمخد افخراد
مورد مطالعه بیشتر باشد ،ادراک مثبت آنان از اهداف ،نقخش پخاداشهخا ،رویخههخا و ارتباطخات در
سازمان بیشتر میباشد و جو سازمان مطلوبتر به نظر میرسد .در حالیکه بین سن و سخابقه کخار
کارکنان با ساختار سازمانی همبستگی معناداری دیده نشد که با نتایج بعيخی ازتحقیقخات همسخو
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است (حیدری موسی نارنجی و حیدری موسی نارنجی ()5815؛ فیربوردر و وارن.)2118 ،5
بین جنسیت افراد مورد مطالعه با ساختار سازمانی در سطح  α=1/11تفخاوت معنخادار نبخود
( t =1/15و  )p=1/3یعنی جنسیت افراد در سخاختار سخازمانی (ادراک آنخان از محخیط عمخومی
کارشان در سازمان) تاثیری ندارد یا به عبارتی تفاوتی میان ادراک ساختار سازمانی توسط زنخان
و مردان وجود ندارد ،که نتیجه بهدست آمده با نتایج تحقیقات دیگر همخخوانی دارد (مشخهدی
امین .)5831 ،ولی با تحقیق مقدسی ( )5811که نشخان داد معلمخان زن مخدارس ابتخدایی ،جخو
سازمان خود را نسبت به معلمان مرد این گونه مدارس بازتر ادراک کردهاند همخوانی نداشخت.
همچنین بین دو گروه زن و مرد در رابطه با بهداشت روانی کلخی کارکنخان در سخطح α =1/11
تفاوت معنخادار وجخود نداشخت ( t=1/51و  .)p=1/51یعنخی جنسخیت افخراد گخروه نمونخه در
بهداشت روان آنها تأثیری ندارد ،به عبارتی بهداشت روان تحت تخأثیر جنسخیت قخرار نگرفتخه
است.
با توجه به اینکه آموزشکدهها و کارکردن در آن به سخبب ماهیخت خخا

خخود از جملخه

حساسیت و ظرافت ش ل و مسئولیت قانونی و وجدان کارکنان در قبال اصول فنی و مهندسخی،
تنوع و حجم زیاد وظایف محوله ،میتواند دارای عخوامل فشخارزای زیادی باشد و از آنجخا کخه
در این تحقیق مشاهخده شده که بین مت یرهای ساختار سازمانی با برخی از فاکتورهای بهداشت
روان کارکنان همبستگی معنادار وجود دارد ،بنابراین به مسئولین مربوطخه توصخیه مخیگخردد بخا
توجه به ماهیت و خصوصیت افراد یک سازمان و ماهیت ش ل آنان تصمیم گرفته شود که چخه
نوع فيای سازمانی بیشتر از همه مناسبتر است .با انجام پژوهشهای جامم و کامل مخیتخوان
نسبت به شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر مت یرهای مذکور و نیز با برگزاری کارگاههای آموزشی،
ایجاد مراکز مشاوره حرفهای و روانی برای کارکنان ،ارزشیابی دقیق و مستمر و انتصاب مدیران
،یق و نیز اتخاذ تدابیر مناسب در جهت شناسایی فشارهای محیطی و کنتخرل آنهخا ،در ایجخاد
ساختار و جو سازمانی مناسب و بالطبم بهداشت روانی کارکنان گام مؤثری برداشت.
با توجه به مطالب درمورد استرس مدیران و کارکنان باید با آگاهی از میزان تحمل خخود در
برابر استرس و بکارگیری راهکارهای عملی برای افزایش قدرت تحمل و فشارپذیری فخردی و
سازمان خود گام برداشته ،در راستای سالمسخازی محخیط و ارتقخای بهداشخت روانخی سخازمان
1- Fairbrother & Warn
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حرکت کنند تا انريیهایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی میشود ،برای ارتقایی کمیخت
و کیفیت وتحق مسئولیتهای اجتماعی سازمان بخه کخار گرفتخه شخود .داشختن برنامخه صخحیح،
شناخت ابعاد کار ،لذت بردن از ش ل خود ،استراحت به موقم ،فعالیت بدنی و آنچه به آن یخک
ريیم غذایی سالم گفته میشود ممکن است بهترین راه کاستن از فشارهای روانی باشد و نقش
مهمی در تأمین بهداشت روانی محیط کار و افزایش ایمنی و کاهش حوادث و ضایعات داشخته
باشد .دکتر دونسبا استاد و ر یس دانشگاه علوم غذایی دانشگاه دونسبا و ر یس هیأت امنای
فدراسیون ملی بهداشت که یک پزشک ،نویسنده و دانشمندی بنام است میگوید :استرس را بخا
داشتن یک ريم غذایی خوب میتوان درمان کرد .وی بر پایه تجربههای درازمدت توصیههخای
غذایی ویژهای که حاوی استفاده از غذاهای سادهتر ،گوشت ،سبزیها و میوههاست ار ه میکند
و افرادی را که استعداد استرس و فشار روانی دارند از استعمال سیگار ،مخواد شخیرین ،قهخوه و
چای زیاد بر حذر میدارد با وجود این ،نظر وی این است که هنگامی ريیم غخذایی مخیتوانخد
مؤثر واقم شود که شخصی بهطور دا م خود را در معرض استرس قرار ندهد .وی میگوید :اگر
مرحله اعالم خطر ،حالت استرس بهطور مدام به کار افتد و استراحت ،زم برای درمان و بهبود
کمتر از حد ،زم باشد ت ذیه نمیتواند کاری انجام دهد.
بهطور خالصه برای جلوگیری از تنش و استرس در محیط کار عوامل ذیل پیشنهاد میشود
برنامهریزان کشوری ،استانی و منطقه ای در طراحی ساختار سازمانهای آموزشی بهویژه مراکخز
آموزشی درگیر با گروههای فنی مهندسی ،میباید اصول طراحی ساختار تخخت را بکخار گیرنخد
تا بدین گونه هم استرس ناشی از ش ل کاهش یابخد هخم رضخایت و انگیخزش کخاری کارکنخان
افزایش یابد .همچنین سازمانها باید میزان تحمل کارکنان خود را بخا ،ببرنخد تخا آنهخا بتواننخد
عوامل مختلف را خنثی کرده کمتر با تنش روبرو شوند .همچنین پژوهشها نشان داده است که
افزایش تحمل توان کارکنان در مقابل تنشهای ش لی موجب صرفهجویی در وقت و بهرهوری
فردی و سازمانی میشود .برای مقابله با استرس ابتدا باید زمینههای استرسزا را برای شناسایی
و سپس راهکارهای مناسب برای از بخین بخردن آنهخا بخه کخار گرفخت .مخدیران مخیتواننخد بخا
بکارگیری راهکارهای عملی در راستای سالمسازی محیط کار و ارتقای بهداشت روانی سازمان
حرکت کنند.
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