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 تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

 
Analysis of the Impact of Organizational Structure on Employees' 

Different Aspects of Mental Health 

 

   Sedigheh Taraghijahجاهترقیصدیقه 
 

 چکیده
با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر  حاضر پژوهش

های فنی و مهندسی انجام روانی کارکنان آموزشکده بهداشت

گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی 

عنوان نمونه نفر( است که به صورت سرشماری به521کرمانشاه )

 شنامهپرسشامل  هادادهآماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری 

 (SCL-90- R) ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی

و آزمون کروسکال  T- testضریب همبستگی، با استفاده از .بود

بین  والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که

 داریمعن رابطهبا بهداشت روانی  ابعاد مختلف ساختار سازمانی

و افسردگی  ،اضطراب ی بابین ساختار سازمان .وجود دارد

لذا  رد.دادار وجود یی منفی معنگوسواس کارکنان همبست

مدیریت برپایه ساختار و در نتیجه های آموزش بکارگیری سبک

رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی در آموزشکده فنی به منظور 

 .گرددمی دستیابی به جامعه مهندسی سالم پیشنهاد

 

فنی و  ، آموزشکدهی، ساختار سازمانیبهداشت روان: کلیدواژگان

 ، محیط کارمهندسی

  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 

effect of organizational structure on different 

aspects of employees' mental health in the 

engineering and technology colleges. The 

sample was 125 employees who were working in 

in Kermanshah engineering and technology 

colleges. Questionnaires were robin's organizational 

structure and SCL90 questionnaires. Results 

indicated that there a significant correlation 

between various aspects of organization 

structure and mental health specifically, there 

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. 

 
Keywords: mental health, organizational 

structure, technical and engineering college, 

work environment 
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 مقدمه
محخیط   ی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخخ  وراثخت و  انهای جسمبررسی ویژگیدر 

انسخان  . گذارنخد، حخا ز اهمیخت فخراوان هسختند     یری که بر فرد میهستند که هر دو از لحاظ تأث

 هخایی تخرین محخیط  کخار از مهخم   هایگذراند که محیطهای مختلف میزندگی خود را در محیط

 کند. بر ایخن اسخاس  است که فرد از بزرگسالی بخش اعظمی از وقت خود را در آنجا سپری می

د فخرد را در شخ ل او تحخت تخأثیر قخرار      عوامل موجود در محیط کخار عملکخر  که روشن است 

نوربخا،،  ) که این مسأله در نتیجه وساطت عوامل روانی متأثر از شرایط محیطخی اسخت   دهندمی

 .  (5831جانقربانی، و  عزیزی، حاتمی

هخای مختلخف در ایخن زمینخه صخورت گرفتخه اسخت. شخاید         مباحث و تحقیقات فراوانی از جنبه

هخای  افزایش بازده و عملکرد کارکنخان اسخت. تمخام محخیط     ثیراتیترین نتیجه بررسی چنین تأروشن

کارخانجات و مراکز تولیدی و غیره در صدد افزایش کارایی کارکنان خخود  ، ادارات، هاسازمان، کاری

باشخد. از سخوی دیگخر    ترین گام در این راستا میشرایط محیطی سالم اولین و اساسی ایجاد وهستند 

 خخانوادگی و اجتمخاعی  ، های دیگر زندگی فخردی و روانی افراد در جنبه و سالمت جسمی بهداشت

 شخود و کخه در جوامخم مختلخف بخه تخأمین سخالمت افخراد توجخه شخایانی مخی          طخوری هتأثیر دارد. بخ 

  (.5832رحمان سرشت، شود )های کالنی صرف این امر میینهها و هزریزیبرنامه

مخخت    هخا روبرو هستیم کخه بعيخی از ایخن اسخترس     ی مختلفیهاما در دنیای امروز با استرس

از سخوی  نزاع با یک همکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشخار   محیط کار است.

 (.5831حقیقی، ) های محیط کار نامیدیی از استرسهاتوان نمونهت مدیره یا رؤسای سازمان را میأهی

باید با مفاهیم اساسی بهداشت ، دنمین کنأکار را ت که بهداشت روانی محیطمدیران برای این

روانی آشنا شوند و سالمت روانی کارکنان تنها با رعایت اصخول بهداشخت روانخی در سخازمان     

ی هخا و مشکالت روزمره، ما بر اسخاس ویژگخی   هاکه در مواجهه با چالش چرا .گرددمی حاصل

 ،مت روانخی بیشختر برخخوردار باشخیم    هخر چخه از سخال    کنخیم، مخی  برخخورد  هاروانی خود با آن

پذیری ما کمتر خواهد بود. از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسخمی  آسیب

و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و عالقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولیخد و  

 (.  5833پور، خواجه، ترجمه 5111یر، یتمالراس و )وری بهره

 نگرانی افخراد نسخبت بخه     ی فراوانی به بارآورده است.هاصنعتی و فراصنعتی گرفتاری دنیای
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نسخبت بخه    شخامل هخای مخادران   کار، خانواده، فرزند، دوری اعيای خانواده از یکدیگر، نگرانی

وضم کودکان خود، مشخکالت اجتمخاعی، وضخم اقتصخادی و نیازهخای گونخاگون، انتظخارات و        

پیشرفت تکنولخويی و نگرانخی و بخیم از کهنخه شخدن معلومخات و       ، انتوقعات سازمان از کارکن

شود که فرد از همواره دچخار  می همگی سبب، اطالعات، مشکالت مدیریت و توقعات کارکنان

و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بخدنی، عصخبی و روانخی     ، نگرانی، بیمهیجان، تنش

ی ناشخی از آن  هخا و فشخار  تیست، مجموعه چنین حا،وی متناسب است و گاه با آن سازگار ن

 .(5131، 5کاهن و کو ئند )شومی در اصطالح استرس نامیده

ماهیخت   گخردد. ای مهم تلقخی مخی  کنند مسئلهمراقبت روانی از افرادی که در سازمان کار می

ابخل  روانخی کارکنخان امخری غیرق    بهداشتروانی محیط ش لی و تأثیر نحوهء برخورد مدیران در 

امروزه بسیاری از محققان بخر ایخن باورنخد کخه بهزیسختی و       .انکار در بهزیستی محیط کار است

ها دارد. در عین حال سازمان ساختار سازمانیکارکنان به میزان قابل توجهی بستگی به  بهداشت

تخا کنخون    الگخویی بخرای یخادگیری چگخونگی رفتخار مناسخب در سخازمان اسخت.        رفتار مدیران 

ه اسخت نقخش   شخد آنچخه کخه کمتخر تأکیخد      اند،بر شمرده هاسازمان زیادی را برای یساختارها

کننده بهداشت روانی در محیط کار است. بدیهی اسخت کخه   به عنوان تأمین ساختارهای سازمانی

عاطفی و رفتاری خخا    های شناختی،رود تا با کسب مهارتانتظار می اندر این نقش از مدیر

تحت نظارت خود در جهت افزایش بهداشت روانخی محخیط کخار تخالش      در ارتباط با کارکنان

هایی است کخه رسخیدن بخه    به توسعه راه کمک سازمانیهای نوین ساختارهدف از ارا ه  د.ننمای

 .(5811میرسپاسی، ) دکناهداف سازمان را تسهیل می
ل اسخت. ایخن   ها مستلزم همکاری، همیاری و برآوردن نیازهای متقابزندگی اجتماعی انسان

های مختلف شده و بخر پیشخرفت کمخی،    ها و مهارتامر منجر به تقسیم کار و توسعه تخص 

را در قالخب نهادهخا،    و نتایج آن افزوده است و روابط اجتماعی و سازمان یافتخه او  آثار و کیفی

بدیهی است که بخخش زیخادی   ، موسسات و واحدهای کم و بیش تخصصی گسترش داده است

 بهداشخت رسد که فعالیخت کخاری از نظخر    می شود و به نظرمی صرف کار نبزرگسا،از زندگی 

توانخد برخخی از   می کار صرف نظر از تأمین مالی آید.می روانی شخ ، فعالیتی مهم به حساب

، نیازهای اساسی آدمی نظیر، تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود ارزشمندی

 .(5811اعرابی، ) ضاء کنداعتماد و توانمندی را ار
                                                 
1-  Kahn & Quinn 
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هایی که در زمینخه تولخد، تحصخیل،    ه یک جامعه سازمانی است، فعالیتخاز آنجایی که جامع

طور مکرر تحت تأثیر محخیط یخا   هگیرد، بمی تفریح، رشد معنوی و مرگ در جامعه صورت کار،

تند که اکثر مخا  ها، اماکنی هس، مدارس، محل کار و ورزشگاههاآموزشکدهدارد.  سازمان قرار جو

راس و التمییخر،  ای از زنخدگی خخود را در آن جخو بگخذرانیم )    ممکن است بخش قابل مالحظه

 بخرای  انگیخزش ایجخاد   توانخد در مناسب می ساختار سازمانی (.5833پور، ، ترجمه خواجه5111

خالقیخت و   افخزایش و در  هخا گیخری کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افخراد در تصخمیم  

به حساب آیخد و   روانی کارکنان بهداشتدر تأمین مهم  ثر باشد و به عنوان بک منبمؤوآوری من

عمیق در نحخوه   منجر به ت ییر فوری و ساختار سازمانیبالعکس. بنابراین ت ییر در هر بخش از 

 (.5811، بندعالقه ، ترجمه5191 نچارد،و بالهرسی گردد )انجام کار و عملکرد کارکنان می

چخه   کخه هخر   انخد نشان داده (2155، 2به نقل از پارک 5138) 5فرنچ و کاپالن ن ارتباطدر ای

و احتمال مبتال شدن فخرد بخه بیمخاری     ترباشد خشنودی ش لی پایین کمترمشارکت در سازمان 

بیمارسختان خصوصخی و عمخومی در     91نتیجه تحقیقخی کخه از    .شودمی جسمی و روانی بیشتر

روانی پرستاران نقش قابخل   بهداشتر باد که نحوه سرپرستی مدیران تهران به دست آمد نشان د

 سخطوح میان  که تفاوتهمچنین نشان داده شده است  .(5839نیا، شاکریکند )توجهی ایفاء می

هخای دارای جخو بسخته )میخزان     دار بوده و دبیرسختان و سخازمخان معنیخحسب ج استرس کلی بر

سازمان( نسبت به جو باز )میخزان مشخارکت بخا،ی    ای هگیریمشارکت پایین اعياء در تصمیم

در  .(5833پور، رجباند )ی را گزارش کردهبیشترهای سازمان( استرس گیریاعياء در تصمیم

ضمن بررسی و تجزیه و تحلیخل مشخکالت سخازمانی و ادراک     .مطالعه حاضر سعی شده است

یابی بیشختر و  روانی آنان، امکان ریشه بهداشتموجود و تأثیر آن بر  ساختار سازمانیکارکنان از 

های ،زم بخرای آمخوزش و   و پشتیبانی گردیدهکارکنان فراهم های دیدگاهو توان ترکیب نظرات 

بر همین اساس ایخن مطالعخه ضخمن بررسخی مفخاهیم نظخری        .گرددبهسازی منابم انسانی ایجاد 

مختلف سالمت روانی بخا ابعخاد   های لفهؤسالمت روانی و ابعاد ساختار سازمانی، به رویارویی م

آماری خواهد پرداخت تا ضمن تبیین روابط بتوان های مختلف ساختار سازمانی در قالب روش

طراحخی سخازمانی،   هخای  راهکارهایی را جهت افزایش سالمت روانی، روشن نمودن خط مشی

 یفخه خطیخر   ... جهت مراکز آموزشی که وظ تخت وهای ریزان به طراحیترغیب مدیران و برنامه
 

                                                 
1-  Feranj & Kaplan 

2-  Park 
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  ارا ه نمود. آموزش قشر فنی مهندسی کشور را بر عهده دارند،

همخان سخالمت فکخر و     بهداشت روانی تعاریف و کارکرد بهداشت روانی در محیط کار.

قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیخان اسخت. ایجخاد فرصخت بخرای شخکوفایی اسختعدادها،        

کی از اهداف مهم و اسخاس بهداشخت روانخی اسخت.     و کنار آمدن با خود و دیگران ی هاتوانایی

های مربوط بخه بهداشخت روانخی را سخازماندهی کننخد.      کنند تا سیاستمی جوامم مختلف سعی

 سازی محیط فردی و اجتماعی است کخه افخراد جامعخه را در بخر    اصل کلی در این تالش، سالم

روانخی و چگخونگی    کنخد کخه افخراد بخیش از پخیش بخا بهداشخت       می گیرد. این نگرش حکممی

هر یک از کارکنخان   تقریباً (.5839نیا، )شاکری آشنا شوند وانیی رهاپیشگیری و درمان بیماری

 :ترین این ابعاد عبارتنخد از روانی قراردارد که مهم-فشارهای عصبیتأثیر  از ابعاد مختلف تحت

 ،شخود مخی  ر مربوطعوامل گروهی با آنچه به ارتباط و با همکاران در محیط کا ،عوامل شخصی

 .عوامل برون سازمانی و کندمی عوامل سازمانی با آنچه به ساختار محل کار او ارتباط پیدا
 

 عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کارکنان

برخخی  . گیرندهای مختلفی انجام میمشاغل مختلف در محیط .روشنایی و نور محیط کار

بسخته   هخای شخوند. در محخیط  سته انجام میهای بهای باز و برخی در محیطاز مشاغل در محیط

نور زیخاد   که هم نور کم و همطوریهمیزان روشنایی کافی و مناسب بسیار حا ز اهمیت است. ب

اسخت و برخخی    . برخی از ایخن تخأثیرات جسخمی   ندتوانند تأثیرات منفی روی فرد داشته باشمی

همچنین پرنور اغلب با خسختگی  های بسته کم نور و هستند. کار در محیط دیگر تأثیرات روانی

کننخد بخازده مناسخبی    هایی کار میفرد همراه هستند. افرادی که در چنین محیط پذیریو تحریک

 .(5839زاهدی، دهند )ی منفی روانی از خود نشان میهااغلب ویژگی ندارند و

اصخوات حسخاس    بخه دامنخه محخدودی از    دستگاه شنوایی انسان .محیط کاردر  سر و صدا

گیرند برای فرد می که اصوات و سر و صداهایی که در طیف با،ی این دامنه قرارطوریهب است

ی و انفرد ت ییرات جسم دهنده هستند. چنین صداهایی عالوه بر ایجاد مشکالت شنوایی درآزار

ت ییرات ضربان ، ی فشردگی عروق خونیانآورند. از لحاظ جسموجود میه روانی دیگری نیز ب

تخوان  عيخالت و ... را مخی   کشخیدگی ، با، رفتن فشخار خخون  ، مردمک چشم اد شدنگش، قلب

هخای پخر سخر و    پذیری در افرادی که در محیطاعتمادی و تحریکبی، مشاهده کرد. پرخاشگری

 (. 5819سرمد، بازرگان وحجازی، شود )ده میدیکنند کار می صدا
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بسیار سرد یا ، حرارت نامناسب باهایی کار در محیط .درجه حرارت و رطوبت محیط کار

ی از جمله انمشکالت جسم ، ماننداست ای برای افرادشدهبسیار گرم همراه با مشکالت شناخته

 هخای مربخوط بخه   نخاراحتی  غیخره. و  سرماخوردگی، پایین آمدن سطح مقاومت بدن، درد مفاصل

   .(2155پارک، شود )هایی بیشتر دیده میچنین محیط درنیز  تنفسی دستگاه

تخأثیر  در محیط کار بر سالمت افراد  وجود دارند کهدیگری  عوامل متعددیبه جز عوامل مذکور 

گذارنخد. بخه عنخوان یخک     شرایط روانی فرد می با تأثیری که بر روحیه و، هااز جمله رنگ ارندمی گذ

محیط کار عالوه بر تناسخب آن بخا نخوع کخار بایخد بخا        کنند. رنگآور عمل میعامل محرک یا کسالت

 کخامالً داشته باشد. تأثیر آلودگی و بهداشت محیط کار نیز کخه   شرایط روانی افراد نیز سازگاری خوبی

، رکخا  ساعات کار و زمان کار عوامل مهم دیگری هستند. تراکم زیاد، واضح است. تراکم کار روشن و

هسختند، بخا    ی و روانی برای فرد همراهانانجام کار در ساعات نامناسب که با خستگی و ضعف جسم

   (.5131، کاهن و کو ئن) دکر تداوم در طول زمان سالمت جسمی و روانی فرد را تهدید خواهند

 دهد.حاضر را نشان می پژوهش مفهومیمدل  5شکل 
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 روش

 گیريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه

 81بخود.   نفخر( 521) سخی کرمانشخاه  دکلیه کارکنان آموزشکده فنی مهنشامل جامعه پژوهش 

سخال و   15تخا   21کننخدگان  دامنه سنی شرکت .گان در پژوهش زن بودنددرصد از شرکت کنند

بخا توجخه   درصد متأهل بودند.  31سال بود و به لحاظ وضعیت تأهل  1-21سابقه خدمت آنان 

پخذیری نتخایج، کلیخه جامعخه     به محدود بودن جامعه پژوهش و تالش جهت افزایش توان تعمیم

هخا  دادهآمخاری انتخخاب شخدند. ابزارگخردآوری     عنخوان نمونخه   آماری به صورت سرشماری بخه 

 (5831، فرد، ترجمه الوانی و دانایی5138پی، استیون) استاندارد ساختار سازمانی هایپرسشنامه

آمخار  هخای  روشبا استفاده از  هابود و داده( R-90- SCL ) بهداشت روانی گویه 3که شامل 

روسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قخرار  و ک T-testتوصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، 

  در نظر گرفته شد. 11/1دار سطح معنی هاضمناً به منظور آزمون فرضیهگرفت. 

 

 ابزار پژوهش

اسخت کخه   مقیاس خرده 1 و الؤس 11 مشتمل بر .(R-SCL-90روان ) بهداشتپرسشنامه 

های جسخمانی،  ، شکایتعبارتند از: اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، حساسیت در روابط بین فردی

ی سخؤال  11بنخدی ایخن پرسشخنامه    پارانویید است. امتیاز و اجبار، ترس مرضی، روان پریشی-وسواس

 1و خیلی زیخاد امتیخاز    باشد که هیچ امتیاز صفرمی پنج درجه )هیچ، کمی، تاحدی، زیاد، خیلی زیاد(

شانگر مشکل جدی فخرد در ارتبخاط   یا بیشتر(، ن 8گیرد و کسب میانگین با،ی فرد در هر اختالل )می

 در  (R-SCL-90)روان  بهداشخت با آن اختالل است. همچنخین نتخایج محاسخبه پایخایی پرسشخنامه      

 و روش آلفخخای کرونبخخا   15/1، گخخاتمن 15/1هخخای تنصخخیف روش بخخا اسخختفاده ازایخخن پخخژوهش 

پخور  ، رضخا 38/1 (5139) 5راک و ریکلخز هخای دراگخوتیس،   باشد. با توجه به نتایج پژوهشمی 13/1

  2براهلخخر جییخخر و ،. همچنخخین هسخخل31/1( 3158انی )مخخینرو  32/1 (5833) لطیفخخی ،32/1( 5839)
 

                                                 
1   - Derogatis, Rickels, & Rock 

2-  Hessel, Geyer, & Brahler 
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بخخا عنخخوان بررسخخی و اعتبخخار وروایخخی  (2113) 5اورتگخخا کخخامچیو و جخخردان، دیخخاز،، (، والیجخخو2115)

عتبخار بخا،ی   که همگی دال بر ااند های مختلف اقدام کردهگروهدر  R-SCL-90ی هامقیاسخرده

در پژوهش حاضر لزومی به محاسبه مجدد اعتبخار   .باشدمی شده عال م روانی فهرست تجدیدنظر

  این آزمون تشخی  داده نشد.

حاصل از اجرای این های نیز از طریق همبستگی بین نمره ساختار سازمانیاعتبار پرسشنامه 

آمخد کخه در سخطح    دسخت  ه بخ  r= 18/1پرسشنامه و پرسشنامه شاخ  توصیف ش ل به میزان 

111/1>p از سخه   بخا اسختفاده    ساختار سخازمانی ی پرسشنامه یزان پایاخ. همچنین میبوددار معنی

و  31/1و  38/1ترتیخب  بخه این میزان آلفای کرونبا  محاسبه گردید که  روش تنصیف، گاتمن و

 مشاهده گردید. 31/1

 

 هایافته
 .دهدنشان میرا ا بهداشت روانی ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی ب 5جدول 

 

 روانی کلی کارکنان  بهداشتضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با   .1جدول 

 متغیر 
 بهداشت روان

N r p 

 18/1  59/1 539 ساختار سازمانی

 

ساختار سازمانی و بهداشت روانخی  دهد که بین می نانش 5 دست آمده در جدوله اطالعات ب

ارد. ،زم به ذکر اسخت کخه در آزمخون ایخن فرضخیه ابعخاد       وجود د ثبت و معناداریم رابطهکارکنان 

ساختار سازمانی عبارت بودند از نحوه ارتباط مدیران با کارکنخان تحخت پوشخش خخود، ارتبخاط و      

کخه هخر یخک ایخن     ، اران در درون سازمان و مهارت کارکنان در انجام وظایف محولهکحمایت هم

 ابعاد به بهداشت روانی مورد تحلیل قرار گرفت.  

 2در جخدول   گانه بهداشت روانی کارکنانضریب همبستگی بین ساختار سازمانی با ابعاد نه

 نشان داده شده است.

                                                 
1-  Vallejo, Jordan, Diaz, Comeche, & Ortega 
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 روانی کارکنان بهداشتگانه سازمانی با ابعاد نه ساختارضریب همبستگی بین   .2جدول 
 

 شاخص آماري شت روانیگانه بهدانهابعاد 

r p 

 11/1  -51/1 وسواس و اجبار
 23/1  83/1 های جسمانیشکایت
 11/1  -51/1 اضطراب

 5/1  -55/1 فردیبین وابطردر  حساسیت
 15/1  -59/1 افسردگی

 59/1  -55/1 پرخاشگری

 15/1  -25/1 مرضی ترس

 13/1  -51/1 افکار پارانوییدی

 15/1  -51/1 پریشیروان

 

پریشخی،  های جسمانی، روانبین ساختار سازمخانی با شکایت 2اطالعات جدول به با توجه 

داری و ترس مرضی کارکنخان رابطخه منفخی معنخی     اجبار، اضطراب، افسردگی -اختالل وسواس

های جسمانی بیشترین میخزان همبسختگی را در بخین سخایر ابعخاد بهداشخت       وجود دارد. شکایت

در  در سه بعد دیگر شخامل حسخخاسیت   ر سازمانی به خود اختصا  داده است.روانی با ساختا

داری فخردی، پرخاشگخری و افکخار پارانوییدی با ساختار سازمانی همبسختگی معنخی  روابخط بین

  .مشاهده نگردید

اجبخار کارکنخان آموزشخکده فنخی مهندسخی       –بین ساختار سازمانی بخا اخختالل وسخواس     -

 عنادار وجود دارد. کرمانشاه همبستگی م

کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه همبسختگی   -بین ساختار سازمانی با افسردگی -

 معنادار وجود دارد.

کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشخاه همبسختگی    -بین ساختار سازمانی با اضطراب -

 معنادار وجود دارد.

 موزشخکده فنخی مهندسخی کرمانشخاه    کارکنخان آ  -بین ساختار سازمانی بخا تخرس مخخرضی    -

 همبستگی معنادار وجود دارد.

 مقایسخه   ،مقایسه سخاختار سخازمانی برحسخب جنسخیت     ،رابطه بین سن، سابقه کار و میزان درآمد
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ترتیخب  بخه  کارکنخان  ، سابقه کار و میزان درآمدهمبستگی بین سنو  بهداشت روانی برحسب جنسیت

 شده است.نشان داده 9 و 1، 1، 8های در جدول
 

 بین سن، سابقه کار و میزان درآمد کارکنان رابطه . 3جدول 

 ساختار سازمانی متغیر 

r N P 

 39/1 539 -12/1 سن

 31/1 539 15/1 سابقه کار

 112/1 539 28/1 میزان درآمد

 

 جنسیت مدیران و کارمندان برحسبسازمانی ساختار مقایسه  . 1 جدول

 انحراف معیار نمیانگی فراوانی شاخص آماري

 12/1 29/8 93 مرد

 31/1 22/8 513 زن

3/1= p                     1/593=df                          15/1=t  

 

 جنسیت برحسبروانی  بهداشتمقایسه  . 1جدول 

 انحراف معیار میانگین فراوانی شاخص آماري

 91/1 31/5 93 مرد

 91/1 31/5 513 زن

31/1= p                     2/523=df                          51/1=t  

 

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

 ساختار سازمانی متغیر 

r N P 

 33/1 539 -15/1 سن

 38/1 539 12/1 سابقه کار

 51/1 539 55/1 میزان درآمد
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ط بین جنسخیت، سخن، سخابقه کخار بخا سخاختار       جانبی این پژوهش، ارتباهای از جمله یافته

کخه بخین میخزان    ( تفاوت معناداری وجود نداشت. در حالیα= 11/1سازمانی است که درسطح )

 8 هخای ل)جخدو  (p< 11/1 2داری دیده شد )ها با ساختار سازمانی رابطه معنیدر آمد آزمودنی

کنان با بهداشت روانی کلی آنان درآمد کارمیزان  و سابقه کار، همچنین بین جنسیت، سن (.1 و

 (.9 و 1های جدولداری مشاهده نگردید )رابطه معنی
 

 گیريبحث و نتیجه

 ساختار سخازمانی ( بین p<18/1) ستگی منفی معناداری در سطح آماریدر این پژوهش همب

دیده شد.  آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاهروانی کلی کارکنان  بهداشت هایاز شاخ  بعيی با

 بهداشخت بخا بعيخی از فاکتورهخای     سخاختار سخازمانی  مچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین ه

، (p<15/1اضخطراب ) ، (p<11/1افسخخردگی ) ، (p<11/1اجبار )-روانی از جمله اختالل وسواس

داری ( افراد مورد مطالعه همبستگی منفی معنخی p<15/1( و روان پریشی )p<15/1ترس مرضی )

آموزشخکده فنخی مهندسخی    سازمان برای کارکنان  ساختارانگر این است که هر چه وجود دارد و بی

اجبخار،   –های وسخواس  بیشتری برخوردار باشد، بروز اختاللتخت تر بوده و از چا،کی  کرمانشاه

یابد و بالعکس. بنخابراین بخا توجخه بخه     می پریشی کاهشافسردگی، اضطراب، ترس مرضی و روان

مدیران  مثبت ریزیبرنامهیعنی  ساختار سازمانیتوان چنین  بیان داشت که یم نتایج به دست آمده

توانخد باعخث آرامخش    مخی که  سازمان و ارتباطات هارویه، هانقش پاداش، اهداف در جهت نیل به

و بروز اختالل روانی راکاهش دهخد. نتیجخه حاصخل از ایخن      هخاطر و تقویت روحی کارکنان شد

بخا   ساختار سخازمانی وجود رابطه بین  تحقیقات داخل و خارج کشور مبنی برتحقیق با نتایج دیگر 

تخر  تخت تر و چخا،ک  ساختار سازمانیدهد هرچه باشد و نشان میمی روانی کلی موافق بهداشت

 (.5839نیا، )شاکری نیز بیشتر است کارکنانروان  بهداشت، باشد

در  سخاختار سخازمانی  یخزان درآمخد بخا    دار بخین م همچنین در این تحقیق همبستگی مثبت معنی

بدین صورت که هرچه میزان در آمخد افخراد   ، (p>/112 و r=28/1دست آمخد )هب α=  11/1سطح 

و ارتباطخات در   هخا هخا، رویخه  مورد مطالعه بیشتر باشد، ادراک مثبت آنان از اهداف، نقخش پخاداش  

که بین سن و سخابقه کخار   در حالی رسد.می تر به نظرباشد و جو سازمان مطلوبمی سازمان بیشتر

 همبستگی معناداری دیده نشد که با نتایج بعيخی ازتحقیقخات همسخو     ساختار سازمانیکارکنان با 
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 .(2118 ،5نفیربوردر و وار (؛5815) حیدری موسی نارنجی حیدری موسی نارنجی واست )

نبخود  تفخاوت معنخادار    α=11/1در سطح  ساختار سازمانیبین جنسیت افراد مورد مطالعه با 

(15/1=t  3/1 و=p)  ادراک آنخان از محخیط عمخومی     سخاختار سخازمانی  یعنی جنسیت افراد در(

 توسط زنخان  ساختار سازمانیکارشان در سازمان( تاثیری ندارد یا به عبارتی تفاوتی میان ادراک 

مشخهدی  ) دست آمده با نتایج تحقیقات دیگر همخخوانی دارد هکه نتیجه ب، و مردان وجود ندارد

 ( که نشخان داد معلمخان زن مخدارس ابتخدایی، جخو     5811) (. ولی با تحقیق مقدسی5831 ،امین

 .همخوانی نداشخت  اندراک کردهگونه مدارس بازتر اد سازمان خود را نسبت به معلمان مرد این

 α= 11/1روانی کلخی کارکنخان در سخطح     بهداشتین دو گروه زن و مرد در رابطه با همچنین ب

یعنخی جنسخیت افخراد گخروه نمونخه در       .(p=51/1و  t=51/1معنخادار وجخود نداشخت )    تفاوت

جنسخیت قخرار نگرفتخه    ثیر أروان تحت تخ  بهداشتبه عبارتی ، ثیری نداردأها تروان آن بهداشت

 .است

و کارکردن در آن به سخبب ماهیخت خخا  خخود از جملخه       هازشکدهآموکه با توجه به این

، اصول فنی و مهندسخی حساسیت و ظرافت ش ل و مسئولیت قانونی و وجدان کارکنان در قبال 

باشد و از آنجخا کخه   اند دارای عخوامل فشخارزای زیادیتومی تنوع و حجم زیاد وظایف محوله،

 بهداشت با برخی از فاکتورهای ساختار سازمانیای در این تحقیق مشاهخده شده که بین مت یره

گخردد بخا   مخی  مربوطخه توصخیه   مسئولین نابراین بهبمعنادار وجود دارد، همبستگی روان کارکنان 

توجه به ماهیت و خصوصیت افراد یک سازمان و ماهیت ش ل آنان تصمیم گرفته شود که چخه  

تخوان  مخی  های جامم و کاملنجام پژوهشتر است. با انوع فيای سازمانی بیشتر از همه مناسب

های آموزشی، ثر بر مت یرهای مذکور و نیز با برگزاری کارگاهؤنسبت به شناسایی دقیق عوامل م

ای و روانی برای کارکنان، ارزشیابی دقیق و مستمر و انتصاب مدیران ایجاد مراکز مشاوره حرفه

در ایجخاد  ، هخا رهای محیطی و کنتخرل آن ،یق و نیز اتخاذ تدابیر مناسب در جهت شناسایی فشا

 .ثری برداشتؤروانی کارکنان گام م بهداشتسازمانی مناسب و بالطبم  ساختار و جو

با توجه به مطالب درمورد استرس مدیران و کارکنان باید با آگاهی از میزان تحمل خخود در  

ارپذیری فخردی و  برابر استرس و بکارگیری راهکارهای عملی برای افزایش قدرت تحمل و فش

سخازی محخیط و ارتقخای بهداشخت روانخی سخازمان       سازمان خود گام برداشته، در راستای سالم

                                                 
1-  Fairbrother & Warn 

https://www.emeraldinsight.com/author/Fairbrother%2C+Kerry
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ی کمیخت  یبرای ارتقا، شودمی های سازمانییی که ناخواسته صرف تنشهاحرکت کنند تا انريی

، داشختن برنامخه صخحیح    .های اجتماعی سازمان بخه کخار گرفتخه شخود    و کیفیت وتحق مسئولیت

فعالیت بدنی و آنچه به آن یخک  ، موقمه استراحت ب اخت ابعاد کار، لذت بردن از ش ل خود،شن

و نقش  شود ممکن است بهترین راه کاستن از فشارهای روانی باشدمی ريیم غذایی سالم گفته

مین بهداشت روانی محیط کار و افزایش ایمنی و کاهش حوادث و ضایعات داشخته  أمهمی در ت

ت امنای أر یس دانشگاه علوم غذایی دانشگاه دونسبا  و ر یس هی استاد و نسبا دو دکتر .باشد

گوید: استرس را بخا  می نویسنده و دانشمندی بنام است، فدراسیون ملی بهداشت که یک پزشک

ی هخا ی درازمدت توصیههاپایه تجربه توان درمان کرد. وی برمی داشتن یک ريم غذایی خوب

کند می ست ار ههاو میوه هاتر، گوشت، سبزیاستفاده از غذاهای سادهای که حاوی غذایی ویژه

مخواد شخیرین، قهخوه و    ، و افرادی را که استعداد استرس و فشار روانی دارند از استعمال سیگار

توانخد  مخی  نظر وی این است که هنگامی ريیم غخذایی  دارد با وجود این،می رحذ چای زیاد بر

گوید: اگر می دا م خود را در معرض استرس قرار ندهد. وی طوربهثر واقم شود که شخصی ؤم

طور مدام به کار افتد و استراحت ،زم برای درمان و بهبود حالت استرس به، مرحله اعالم خطر

 .تواند کاری انجام دهدکمتر از حد ،زم باشد ت ذیه نمی

شود می امل ذیل پیشنهادطور خالصه برای جلوگیری از تنش و استرس در محیط کار عوهب

ویژه مراکخز  هآموزشی بهای ریزان کشوری، استانی و منطقه ای در طراحی ساختار سازمانبرنامه

باید اصول طراحی ساختار تخخت را بکخار گیرنخد    می، فنی مهندسیهای آموزشی درگیر با گروه

ی کارکنخان  تا بدین گونه هم استرس ناشی از ش ل کاهش یابخد هخم رضخایت و انگیخزش کخار     

بتواننخد   هخا ها باید میزان تحمل کارکنان خود را بخا، ببرنخد تخا آن   سازمان. همچنین افزایش یابد

ها نشان داده است که پژوهشد. همچنین ده کمتر با تنش روبرو شونعوامل مختلف را خنثی کر

وری جویی در وقت و بهرههای ش لی موجب صرفهافزایش تحمل توان کارکنان در مقابل تنش

زا را برای شناسایی ی استرسهابرای مقابله با استرس ابتدا باید زمینه .شودمی فردی و سازمانی

تواننخد بخا   مخی  مخدیران  .هخا بخه کخار گرفخت    و سپس راهکارهای مناسب برای از بخین بخردن آن  

تقای بهداشت روانی سازمان سازی محیط کار و اربکارگیری راهکارهای عملی در راستای سالم

 .کنند رکتح
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