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هاي دولتی استان لرستانبررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سالمت روانی کارکنان سازمان
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65مسلسل / 94پاییز/ 3شماره / دهم هفدوره / یافته 

30/8/94: پذیرش مقاله29/6/94: دریافت مقاله
اما سرعت و دقتی که در تر به انجام رساند؛سریعي موجب گردیده که انسان کارها را اورنامروزه عوامل مختلفی مانند پیشرفت ف:مقدمه

.هاي انسانی گردیده استهاي روانی و تضعیف روابط و ارزشاراحتیها و نبرخی بیماريرفت عاید بشر شده، موجب بروز انجام امور بر اثر این پیش
.استان لرستان بودهاي دولتی عوامل سازمانی با سالمت روانی کارکنان سازمانبین بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

هاي دولتی استان فر از کارکنان سازمانن379حجم نمونه این پژوهش را . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود: هامواد و روش
- 28(هاي سالمت عمومی براي گردآوري داده ها از پرسشنامه. اي نسبی انتخاب گردیدگیري طبقهلرستان تشکیل داد که با روش نمونه

GHQ(مه محقق ساخته و پرسشنانژاد، جو سازمانی سوسمان و دیپ، سبک مدیریت باردنز و متزکاس، ابهام نقش و تعارض نقش جمشیدي
هاي توصیفی، ضریب شاخصازهابراي تحلیل داد ه. انی مرتبط با استرس استفاده شدگیري نگرش کارکنان درباره عوامل سازمبراي اندازه

. استفاده شدهاي مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره براي گروهtهمبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، آزمون 
SPSSمورد استفاده نیز افزارنرم .بود19
هاي دولتی، شرایط کاري، بینی سالمت روانی کارکنان سازماندار در پیشها نشان داد متغیرهاي سازمانی معنییافته:هایافته

ریانس چند متغیره نشان داد که هاي مستقل و تحلیل واگروهtهمچنین نتایج آزمون . مدار مدیر و ابهام نقش بودندجوسازمانی، سبک وظیفه
.هاي آن در کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري وجود نداردبین کل مقیاس سالمت روانی و مؤلفه

بینی سالمت به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت نقش برخی از متغیرهاي سازمانی در پیش:گیريبحث و نتیجه
.استان لرستان بودي دولتیهاسازمانروانی کارکنان 

هاي دولتیسالمت روانی، عوامل سازمانی، سازمان:هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
اي از زندگی اجتماعی انسان را شغل و کار بخش عمده

م آوردن زمینه مشارکت شغل از طریق فرآه. دهندتشکیل می
هاي کاري، در برآورده نمودن نیازهاي گروهکارکنان در 
.کندن مانند نیاز به احترام نقش اساسی ایفا میاجتماعی انسا

هاي اجتماعی است و سالمت شرط ضروري براي ایفاي نقش
توانند فعالیت داشته باشند که از ها در صورتی میانسان

کار ضرورت توسعه است و توسعه ). 1(سالمت برخوردار باشند 
غل نیروي شا. کننده منافع ملت و آحاد افراد جامعه استتأمین

دهد، به همین دلیل شرایط، بخش مولد جامعه را تشکیل می
محیط و توجه به بهداشت روانی در محیط کار اهمیت زیادي 

عدم توجه به سالمت روانی یکی از عوامل مهم در ). 2(دارد 
کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروي انسانی و ایجاد عوارض 

منظور ). 3(اي استویژه در خدمات حرفهجسمی و روانی، به
اي از تعادل است که فرد در مواجهه با از سالمت روان درجه

مشکالت اجتماعی و سازگاري اجتماعی با محیط پیرامون 
کند و رفتار منطقی از خود، بین رفتارهاي خویش برقرار می

ابعاد سالمت روان شامل ناسازگاري ). 4(دهد خود نشان می
رد اجتماعی و خوابی، سوء عملکجسمی، اضطراب و بی

در چند دهه اخیر ارتقاي سالمت . باشدافسردگی شدید می
توسعه و ترین ابعادروانی محیط کار به عنوان یکی از مهم

ها، توجه محققان زیادي را در سازمانبهسازي منابع انسانی در
براي پیشرفت . ایران و خارج از کشور به خود جلب کرده است

ابتدا باید از نیروي انسانی سالم، هاو رشد کشور در همه زمینه
متفکر و خالق استفاده کرد زیرا استفاده از نیروهاي سالم 
جسمی و فکري در مؤسسات اقتصادي، خدماتی، آموزشی و 

). 5(وري اثر بسزایی دارد صنعتی در باال بردن سطح بهره
و عوامل مرتبط با آن براي همه گرچه مطالعه سالمت روانی

ها و جوامع از اهمیت باالیی برخوردار ، سازمانهاافراد، گروه

ها و است، با این حال توجه به این مسئله در برخی محیط
استان لرستان از جمله . رسدتر به نظر میها ضروريموقعیت
هایی است که داراي شرایط اقتصادي، اجتماعی، محیط

فرهنگی و آموزشی در سطح ضعیفی است و بر اساس 
یافتگی اجتماعی نیز در زمره ب توسعهبندي ضرایطبقه
). 6(گرفته است هاي خیلی محروم کشور قراراستان

هاي مختلف باال از یک طرف و وجود مشکالت محرومیت
از طرف دیگر باعث ... اجتماعی دیگر از قبیل فقر، بیکاري و 

ها و ادارات این یافته به سازمانحساسیت نقش افراد شاغل راه
هاي از آن جایی که کارکنان سازمان. استاستان گردیده

مختلف استان لرستان، نیروهاي مولد و سازنده استان بوده که 
اداره امور استان را در دست داشته و در مقایسه با دیگران، 

دار هستند هاي شخصی و اجتماعی بیشتري را عهدهمسئولیت
در تري را ها، سهم و مسئولیت عینیو با توجه به این ویژگی

موفقیت و توسعه این استان دارا هستند، بنابراین مطالعه و 
هاي مختلف این افراد به ویژه سالمت روانی شناخت ویژگی

. ها و عوامل مرتبط با آن از جایگاه خاصی برخوردار استآن
المللی کار وابسته به سازمان ملل، طبق نظر سازمان بین
که ؛)7(است هاي کاري امروزفشار روانی، بیماري محیط

و داخل کشور ) 8،9(شده در خارج از کشور هاي انجام پژوهش
عوامل ) 1991(رابینز . باشندحاکی از تأیید این نظر می) 10(

ایجادکننده فشارهاي روانی را در سه طبقه کلی یعنی عوامل 
بندي کرده است فردي، عوامل سازمانی و عوامل محیطی طبقه

زاي سازمانی ه عوامل استرسکه در این پژوهش به مطالع
منظور از . شده استمرتبط با سالمت روانی کارکنان پرداخته 

زاي سازمانی عواملی است که حاصل روابط عوامل استرس
هاي جمعی در داخل گروه یا سازمان بوده و مستقیماً با محیط

ترین عوامل سازمانی مهم. کار و شرایط کاري در ارتباط هستند
هاي نقش، روابط هاي شغل، ویژگیویژگی: رتند اززا عبااسترس
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هاي مدیریت سبککاري میان فردي، ساختار و جوسازمانی و
هایی به بررسی رابطه بعضی از این عوامل با پژوهش). 11(

امامی براي مثال در. اندسالمت روانی کارکنان پرداخته
رهبري و در پژوهشی با عنوان رابطه سبک) 1391(

هاي ارتباطی مدیران با سالمت روان کارکنان به این مهارت
هاي ارتباطی نتیجه دست یافت که بین سبک رهبري و مهارت

مدیران با سالمت روانی کارکنان رابطه معناداري وجود ندارد 
در پژوهشی با عنوان ) 1390(راد و همکاران مصطفوي). 12(

زمانی و بینی سالمت روانی با بررسی متغیرهاي عدالت ساپیش
هاي کیفیت زندگی کاري به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه

کیفیت زندگی کاري و ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد سالمت 
ایرانیان و همکاران ). 13(روان رابطه معناداري وجود دارد 

در پژوهشی با عنوان رابطه بین سرسختی ) 1387(
کارکنان به این شناختی و گرانباري نقش با سالمت روانی روان

شناختی و گرانباري نتیجه دست یافتند که بین سرسختی روان
نقش با سالمت روانی کارکنان رابطه معناداري وجود دارد 

در بررسی رابطه بین ابهام ) 1386(گودرزي معظمی). 14(
نقش، تعارض نقش و گرانباري نقش با عدم سالمت روانی با 

فتاري سنخ الف و حس کنندگی الگوي رتوجه به نقش تعدیل
یافتگی کارکنان به این نتیجه رسیدند که ابهام نقش با سامان

عدم سالمت روانی، رابطه مثبت و معنادار دارد، اما بین تعارض 
اي به دست نقش و گرانباري نقش با عدم سالمت روانی رابطه

رابطه بین به بررسی ) 1383(عسکري و همکاران ). 15(نیامد 
در مدیران مقطع هاآنسالمت روان و مقایسه تعهد سازمانی و

و ندمتوسطه مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر اصفهان پرداخت
که بین تعهد سازمانی و سالمت روان ندبه این نتیجه رسید

دولتی و هم در مدارس غیرانتفاعی مدارسدرمدیران هم 
.)16(رابطه وجود دارد

یقی که به طور با توجه به بررسی پیشینه پژوهش، تحق
یکجا به بررسی عوامل مختلف سازمانی مؤثر بر سالمت روانی 
بپردازد مورد نیاز است و از سوي دیگر با توجه به اهمیتی که 

هاي استان لرستان در توسعه بهداشت روانی کارکنان سازمان
ابعاد مختلف استان داراست، پژوهش حاضر به مطالعه عوامل 

هاي دولتی سازمانانی کارکنانمرتبط با وضعیت بهداشت رو
این استان خواهد پرداخت و این سؤاالت را مورد توجه قرار 

شرایط کاري، ابهام (آیا بین متغیرهاي سازمانی . خواهد داد
نقش، تعارض نقش، جوسازمانی، کیفیت روابط بین فردي و 

با سالمت روانی کارکنان ) هاي مدیریتی مدیرانسبک
ن لرستان رابطه وجود دارد؟ آیا از هاي دولتی استاسازمان

شرایط کاري، ابهام نقش، تعارض (طریق متغیرهاي سازمانی 
هاي نقش، جوسازمانی، کیفیت روابط بین فردي و سبک

هاي توان سالمت روانی کارکنان سازمانمی) مدیریتی مدیران
بینی کرد؟ آیا بین سالمت روانی دولتی استان لرستان را پیش

هاي هاي آن در کارکنان زن و مرد سازمانو خرده مؤلفه
دولتی استان لرستان تفاوت معناداري وجود دارد؟

هامواد و روش
جامعه . پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

هاي دولتی آماري پژوهش حاضر را کلیه کارکنان سازمان
59770تشکیل داد که برابر با 1386استان لرستان در سال 

جامعه آماري مذکور بر اساس فرمول محاسبه حجم از . نفر بود
هاي اي معرف از کارکنان سازمان، نمونه)17(نمونه کوکران 

252زن و 127(نفر 379دولتی استان لرستان به حجم 
اي نسبی انتخاب گیري طبقهبا استفاده از روش نمونه) مرد

گیري سالمت روان، از پرسشنامه سالمت براي اندازه. گردید
استفاده شد که داراي چهار مقیاس ) GHQ- 28(مومی ع

عالئم جسمانی، ) الف. پرسش است7فرعی و هر مقیاس داراي 
عالئم ) کارکردهاي اجتماعی و د) عالئم اضطرابی، ج) ب
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88/0آزمایی و آلفاي کرانباخ برابر ضریب پایایی باز. افسردگی
در پژوهش حاضر براي پایایی این ). 18(به دست آمد 

محاسبه گردید و 91/0رسشنامه ضریب آلفاي کرانباخ برابر با پ
روایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی مورد 

مدیریت از گیري سبکبراي اندازه.بررسی قرار گرفت
این . استفاده شد) 1974(پرسشنامه باردنز و متزکاس

ي ادرجهسؤال است که در مقیاس پنج35پرسشنامه شامل 
گیري   مدار را اندازهمدار و رابطهلیکرت، سبک مدیریت وظیفه

سؤال مربوط به سبک 15در این پرسشنامه . کندمی
. مداري استسؤال مربوط به سبک وظیفه20مداري و رابطه

یکی از ) 1974(پرسشنامه سبک مدیریت باردنز و متزکاس 
تلف هاي مخهاي رایج و معتبر است که در پژوهشپرسشنامه

پایایی ) 1385(دیناري ). 19(مورد استفاده قرار گرفته است 
در ). 20(به دست آورد 87/0آن را بر اساس آلفاي کرونباخ 

پژوهش حاضر براي پایایی این پرسشنامه ضریب آلفاي کرانباخ 
محاسبه گردید و روایی این پرسشنامه نیز با 79/0برابر با 

براي . سی قرار گرفتاستفاده از روایی محتوایی مورد برر
گیري ابهام نقش و تعارض نقش از پرسشنامهاندازه

این پرسشنامه ). 21(استفاده شد) 1383(نژاد جمشیدي
سؤال آن براي سنجش ابهام نقش 6سؤال است که 14شامل 

. رودسؤال دیگر آن براي سنجش تعارض نقش بکار می8و 
گیري ندازهاي لیکرت ادرجهسؤاالت بر اساس مقیاس پنج

، 4شوند، به این صورت که براي پاسخ کامالً موافقم امتیاز می
و کامالً 1، مخالفم امتیاز2، نظري ندارم امتیاز 3موافقم امتیاز 

نشان ) 1383(نژاد جمشیدي. شودداده می0مخالفم امتیاز 
. داد که این مقیاس از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است

یایی مقیاس مذکور از روش دونیمه کردن وي براي بررسی پا
و 75/0استفاده کرد و براي ابهام نقش ضریب پایایی برابر با 

). 21(دست آورد را به78/0براي تعارض نقش ضریب پایایی 

در پژوهش حاضر نیز پایایی مقیاس مذکور از طریق ضریب 
آلفاي کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفاي کرانباخ 

و براي تعارض نقش نیز برابر با 78/0ابهام نقش برابر با براي
گیري جو سازمانی از پرسشنامه براي اندازه. محاسبه شد78/0

استفاده شد که سؤاالت ) 1989(جو سازمانی سوسمان و دیپ
. اندشدهاي لیکرت تنظیمدرجهبر اساس مقیاس پنج 

ازمانی هاي مختلف پایایی و روایی پرسشنامه جو سپژوهش
) 1383(نویدجو . اندسوسمان و دیپ را مورد بررسی قرار داده

نشان داد که این پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است و 
براي پایایی این پرسشنامه نیز ضریب آلفاي کرانباخ برابر با 

در پژوهش حاضر براي بررسی ). 22(را به دست آورد 72/0
اي کرانباخ استفاده گردید و پایایی این پرسشنامه از ضریب آلف

براي سنجش نگرش . محاسبه گردید89/0پایایی آن برابر با 
کارکنان درباره عوامل سازمانی مرتبط با استرس از پرسشنامه 

سؤالی و بر 14این پرسشنامه . محقق ساخته استفاده شد
روایی این پرسشنامه از . اساس طیف لیکرت تنظیم شده است

مورد ) استفاده از نظر متخصصان(وایی طریق روش روایی محت
پایایی این پرسشنامه نیز از طریق بررسی . بررسی قرار گرفت

همسانی درونی سؤاالت و روش ضریب آلفاي کرانباخ برابر با 
-ها از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده. محاسبه گردید80/0

هاي آمار و روش) میانگین و انحراف معیار(هاي آمار توصیفی 
ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، (تنباطی اس

)  و تحلیل واریانس چند متغیرههاي مستقلبراي گروهtآزمون 
.استفاده گردیدSPSSافزارنرمي از ریگبهرهبا

هایافته
میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش در قالب 

.شده استارائه1جدول 
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ط به متغیرهاي پژوهشآمار توصیفی مربو. 1جدول 
انحراف استانداردمیانگینمتغیر

01/1953/11سالمت روانی
63/1405/5شرایط کاري
05/602/4ابهام نقش

206تعارض نقش
19/4835/12یسازمانجو

62/1166/3کیفیت روابط بین فردي
81/825/2مدار مدیرسبک رابطه
18/1317/3مدار مدیرسبک وظیفه

آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائه 1در جدول 
شده است که جو سازمانی داراي بیشترین میانگین و ابهام نقش 

ین اي بررسی برا.کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است
شرایط کاري، ابهام نقش، تعارض (که آیا بین متغیرهاي سازمانی 

هاي ن فردي و سبکنقش، جو سازمانی، کیفیت روابط بی
هاي دولتی با سالمت روانی کارکنان سازمان) مدیریتی مدیران

استان لرستان رابطه وجود دارد از ضریب همبستگی پیرسون 
.آورده شده است2استفاده شد که نتایج آن در قالب جدول 

بینضرایب همبستگی بین متغیرهاي پیش2در جدول 
، جوسازمانی، کیفیت ابهام نقش، تعارض نقششرایط کاري،(

و متغیر مالك) هاي مدیریتی مدیرانروابط بین فردي و سبک
عالوه بر بررسی رابطه .استارائه شده ) سالمت روانی کارکنان(

بین متغیرهاي مذکور از طریق ضریب همبستگی پیرسون، 
شرایط (بینبراي بررسی رابطه همزمان بین متغیرهاي پیش

قش، جوسازمانی، کیفیت روابط ابهام نقش، تعارض نکاري،
و متغیر مالك) هاي مدیریتی مدیرانبین فردي و سبک

، از تحلیل رگرسیون چندگانه )سالمت روانی کارکنان دولتی(
شده است، نتایج این تحلیل در گام استفادهبهبه روش گام
.شده استنشان داده3قالب جدول 

در تحلیل منظور بررسی آماري متغیرهاي وارد شده به
که نتایج نشان استفاده گردیده است؛Fرگرسیون از آزمون

با درجه ) شرایط کاري(براي متغیر اول Fداد، مقدار آماره 

باشد که در سطح می923/78برابر با 361و 1آزادي 
001/0<pدر گام دوم با ورود متغیر بعدي . باشدمعنادار می

برابر با 360و 2با درجه آزادي F، آماره )جوسازمانی(
در گام . معنادار استp>001/0است که در سطح 904/58

با F، آماره )مدار مدیرسبک وظیفه(سوم با ورود متغیر بعدي 
است که در سطح 903/41برابر با 359و 3درجه آزادي 

001/0<pدر گام چهارم با ورود متغیر بعدي . باشدمعنادار می
برابر با 358و 4آزادي با درجهF، آماره)ابهام نقش(

یعنی . باشدمعنادار میp>001/0است که در سطح 775/32
شرایط کاري، جو سازمانی، (بین توان گفت متغیرهاي پیشمی

به خوبی تغییرات متغیر ) مدار مدیر و ابهام نقشسبک وظیفه
عالوه بر . کنندبینی میرا پیش) سالمت روانی کارکنان(مالك 

رایب رگرسیونی مربوط به متغیرهاي مورد ض4این در جدول 
.شده استپژوهش نشان داده 

به طور خالصه و با توجه به جداول مشاهده شده به 
بینی سالمت دار در پیشروش گام به گام، متغیرهاي معنی

در این مدل متغیرهاي تعارض نقش، . روانی مشخص شدند
دیر، کیفیت روابط بین فردي کارکنان و سبک رابطه مدار م

براي بررسی این که آیا .داري نبودندهاي معنیکنندهبینیپیش
هاي آن در کارکنان زن و مرد بین سالمت روانی و خرده مؤلفه

هاي دولتی استان لرستان تفاوت معناداري وجود دارد سازمان
متغیره هاي مستقل و تحلیل واریانس چندگروهtاز آزمون 

.ارائه شده است5دول استفاده شد که نتایج آن در ج
، با توجه به این که مقدار آماره 5بر اساس نتایج جدول 

F 01/0براي آزمون لوین با<Pتوان باشد، لذا میمعنادار نمی
. ها در جامعه وجود نداردگفت تفاوتی بین واریانس گروه

برابر 375که با درجه آزادي tهمچنین با توجه به مقدار آماره 
باشد، چنین استنباط معنادار نمیP>23/0ا بوده و ب17/1
شود که تفاوت معناداري بین میانگین سالمت روانی می
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در ادامه براي بررسی اینکه آیا . کارکنان زن و مرد وجود ندارد
ي سالمت روانی بر اساس جنسیت تفاوت هامؤلفهبین میانگین 

هش در این پژو. معناداري وجود دارد، آزمون مانووا  انجام شد
دار نیست یمعنباشد که یم02/0آزمون پیالي تریس برابر 

)85/1F(4, 372)= ،11/0=P ( توان یمدهد که یمو نشان

هاي جامعه بر اساس متغیرهاي یانگینمفرضیه مشابه بودن 
-میبه طوري که. یید کردتأوابسته براي کارکنان زن و مرد را 

هاي نشانه(وان ي سالمت رهامؤلفهتوان نتیجه گرفت که بین 
در ) جسمانی، اضطراب، افسردگی و بد کارکردي اجتماعی

. کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد
ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق. 2جدول 

8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
1 سالمت روانی

1 424/0 * شرایط کاري
1 322/0 344/0 * ابهام نقش

1 155/0 244/0 209/0 * تعارض نقش
1 155/0- 594/0- 244/0- 355/0 - * یجوسازمان

1 243/0- 040/0 245/0 340/0 258/0 * کیفیت روابط بین فردي
1 059/0- 021/0 030/0- 078/0- 020/0 012/0- سبک رابطه مدار مدیر

1 271/0 055/0- 043/0- 059/0 061/0 077/0 074/0- سبک وظیفه مدار مدیر
بینهاي دولتی از روي متغیرهاي پیشنتایج تحلیل رگرسیونی سالمت روانی کارکنان سازمان. 3جدول 

گام
ضریب همبستگی چندگانه

R

RمجذورRمجذور 

شدهتنظیم
خطاي استاندارد 

برآورد
424/0179/0177/045992/10شرایط کاري

497/0247/0242/003668/10یشرایط کاري و جوسازمان

509/0259/0253/096497/9مدارشرایط کاري، جوسازمانی و سبک وظیفه

518/0268/0260/092014/9مدار و ابهام نقششرایط کاري، جوسازمانی، سبک وظیفه
هاي آماري مربوطه در تحلیل رگرسیونیضرایب رگرسیونی و آزمون.4جدول 

βtPخطاي استانداردBژوهشمتغیرهاي پمدل

> P       874/4683/1895/2مقدار ثابت 01/0 1
> 966/0109/0424/0884/8Pشرایط کاري 001/0
> 073/19982/2396/6Pمقدار ثابت 001/0

> 817/0108/0358/0595/7Pشرایط کاري 001/0
2

> P-665/5-044/0267/0-249/0جوسازمانی 001/0
> P       368/24645/3685/6مقدار ثابت 01/0

> 836/0107/0366/0803/7Pشرایط کاري 001/0
> P-765/5-044/0270/0-252/0جوسازمانی 001/0

3

> P       -490/2-166/0113/0-412/0مداریفهسبک وظ 05/0
> 249/20142/4888/4Pمقدار ثابت 001/0

> 785/0109/0344/0176/7Pشرایط کاري 001/0
> P-639/3-053/0205/0-191/0جوسازمانی 001/0

> P       -561/2-165/0116/0-422/0مداریفهسبک وظ 05/0

4

> P       340/0165/0119/0062/2ابهام نقش 05/0
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سی تفاوت میزان سالمت روانی کارکنان زن و مردمستقل براي بررtآزمون .5جدول 
هاي مستقلبراي گروهtآزمونآزمون لوین

سالمت روانی کارکنان
سطح Fآماره 

معناداري
سطح درجه آزاديtآماره 

معناداري
تفاوت 
هامیانگین

055/081/017/137523/047/1هابا فرض برابري واریانس

بحث و نتیجه گیري
بین عوامل سازمانی هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه

هاي دولتی استان لرستان با سالمت روانی کارکنان سازمان
نتایج اولین سؤال پژوهش نشان داد که بین متغیرهاي . بود

شرایط کاري، ابهام نقش، تعارض نقش و کیفیت روابط بین 
فردي با سالمت روانی کارکنان دولتی، رابطه مثبت و 

تقیمی وجود دارد اما بین دو متغیر جوسازمانی و سالمت مس
. روانی کارکنان دولتی رابطه منفی و معکوس وجود داشت

مدار و مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر سبک رابطه
مدار مدیر با متغیر سالمت روانی کارکنان، حاکی سبک وظیفه

مت از عدم وجود رابطه معنادار بین دو متغیر مذکور با سال
.روانی کارکنان است

مدار مدار و سبک وظیفهاین یافته که بین سبک رابطه
مدیر با متغیر سالمت روانی کارکنان رابطه معناداري وجود 

هاي هماهنگ اما با یافته) 12(هاي درامامی ندارد با یافته
این . باشدناهماهنگ می) 22(و نویدجو) 23(زاده سهرابی

و سالمت روانی کارکنان رابطه یافته که بین جوسازمانی
راد و همکاران هاي مصطفويمعناداري وجود دارد با یافته

این یافته .باشد، هماهنگ می)16(، عسکري و همکاران )13(
که بین شرایط کاري، ابهام نقش، تعارض نقش و کیفیت روابط 
بین فردي با سالمت روانی کارکنان، رابطه مثبت و مستقیمی 

ایرانیان و همکاران هايها با یافتهبعضی جنبهوجود دارد از
ها هماهنگ اما از بعضی جنبه) 15(گودرزي و معظمی) 14(

. باشدناهماهنگ می

در ادامه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شرایط کاري 
کننده سازمانی بینیترین عوامل پیشبه عنوان یکی از مهم

طلوب شدن هر چه باشد و با نامسالمت روانی کارکنان می
هاي کارکنان بیشتر شرایط کاري، میزان فشار روانی و ناراحتی

در تحقیق حاضر منظور از شرایط کاري، . یابدافزایش می
. شوندعواملی هستند که به نوع کار یا شغل فرد مربوط می

آزادي عمل، کارهاي (ها شامل طرح یا ساختار کار فردي آن
و وضع فیزیکی یا ) هادستگاهگوناگون و میزان خودکار بودن

یکی از عوامل ). 11(شوند نماي درونی و بیرونی محل کار می
از اندازه در سازمان است مرتبط با شرایط کاري، تمرکز بیش 

شود به نیروهاي سطوح عملیاتی سازمان به عنوان که سبب می
ها گیري را از آنافراد نابالغ نگریسته شود و قدرت تصمیم

ماید و در نتیجه سبب پیدایش فشار روانی در افراد نسلب می
گیري را هاي زیادي عدم مشارکت در تصمیمشود، پژوهشمی

یکی از عوامل مهم فشار و بر هم زننده بهداشت روانی معرفی 
).24(کنند می

بین براي در پژوهش حاضر دومین عامل سازمانی پیش
نتایج . باشدبینی سالمت روانی کارکنان، جوسازمانی میپیش

هاي کاري که نشان داد که جو نامطلوب سازمان، یعنی محیط
ها بسیار است، ارتباطات ضعیف و خصوصیات رقابت آن

باشد و موجب افزایش آمیز میمدیریت اقتدارگرا و تهدید
هاي روانی و کاهش سطح هاي روحی و آشفتگیناراحتی

کیفی جو سازمانی حالت . شودسالمت روانی کارکنان می
اي بر فشار روانی حاکم بر سازمان است که تأثیر قابل مالحظه
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در یک فضاي سازگار و مساعد و با طراوت، افراد . کارکنان دارد
کنند و برعکس در یک با شادابی و احساسات مثبت کار می

آید و افراد جو منفی و ناراحت، خشم و فشار به وجود می
کوپر . شودها کاسته میآنشوند و از انرژيحال و گرفته میبی

تواند و مارشال معتقدند جوسازمانی یا جو روانی سازمان می
. عامل مهمی در ایجاد اختالل در بهداشت و فشار روانی باشد

که افراد داخل یک سازمان با عدم اعتماد، غیردوستانه، وقتی
کنند، بر افراد دور از هم و با نفرت و دشمنی با هم رفتار می

تواند در انگیزش و بهبود سازمانی مناسب میجو.آیدیفشار م
گیري و ازدیاد خالقیت و روحیه و مشارکت افراد در تصمیم

نوآوري آنان مؤثر بوده و به عنوان یک منبع در تأمین سالمت 
ی نامناسب نیز جوسازمانروانی کارکنان به حساب آید و 

کارکنان، در تواند به عنوان یکی از منابع عمده فشار روانیمی
پژوهش حاضر معلوم شد یکی از عوامل در).24(سازمان باشد 

بینی سالمت روانی کارکنان، بین براي پیشسازمانی پیش
مدیران در کهآنبا توجه به . باشدمدار مدیر میسبک وظیفه

مقایسه با افراد معمولی یا کارمندان از قدرت و حق 
تواند در ها مییت آنگیري بیشتري برخوردارند، شخصتصمیم

ها تأثیر بگذارد و همین امر سبب هاي آنتصمیمات و روش
هرسی و بالنچارد، سبک . شودبروز فشارهاي روانی در افراد می

اند و اعتقاد دارند که سبک همان و شخصیت را مترادف دانسته
الگوي رفتاري نسبتاً ثابت یک مدیر است که شاخص شخصیت 

ریت یا رهبري، الگوي رفتاري است که سبک مدی. باشداو می
هاي دیگران از خود نشان رهبر هنگام هدایت کردن فعالیت

).25(دهد می
در پژوهش حاضر منظور از سبک مدیریت طرز برخورد 

مدار مدار و وظیفهباشد و دو سبک رابطهمدیر با کارکنان می
مدار هستند، مدیرانی که داراي سبک وظیفه. مورد نظر است

در . کنندش زیردستان خود را رأساً سازمان داده یا تعیین مینق

هایی برحسب اند فعالیتنتیجه هر یک از زیردستان موظف
توان چنین استنباط نمود که وجود می. خواست او انجام دهند

دهی در محیط کار و تعیین هدف که از نظم و انضباط و سازمان
ا امیدوار و شاداب ریزي است، افراد سازمان رارکان برنامه

داشتن برنامه و هدف، خوشحالی و افزایش عملکرد را . نمایدمی
به دنبال دارد و بسیاري از تعارضات سازمانی به علت عدم 

ریزي درست در استفاده از نیروهاي انسانی و منابع مادي برنامه
و فناوري سازمان است و هر تعارضی سبب فشار روانی در افراد 

ریزي سبب به وجود آمدن نوعی احساس برنامهاساساً. شودمی
).26(شودکنترل درونی و تسلط بر محیط، منبع و رویدادها می

نتایج آخرین سؤال پژوهش نشان داد که تفاوت دو نمونه 
هاي آن معنادار زن و مرد در کل مقیاس سالمت روانی و عامل

) 12(امامی دراین نتیجه پژوهش با یافته. باشدنمی
هاي غیر کاربردي، در واقع در رشته. باشدهماهنگ مینا

طور معناداري از نحوه قضاوت بهتري در دانشجویان زن به
ها برخوردارند اما مقایسه با دانشجویان مرد همان رشته

جوترند و ظرفیت تر و صلححال، محتاطعینتر و دربدبین
ن در آنان بیشتر از مردان همااستفاده از تجارب گذشته

ها از احساس هاست؛ اما دانشجویان مرد این رشتهرشته
مسئولیت و قدرت سازگاري بیشتري برخوردارند و در اتخاذ 

در. دهندتصمیم، توانایی تقریباً بیشتري از خود نشان می
در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین ابعاد ) 12(امامی 

ن زنان و بیسالمت روان در بعد افسردگی تفاوت معناداري
توان گفت که در تبیین این یافته می. مردان وجود دارد

هاي دولتی استان لرستان شرایط یکسان و بدون سازمان
از     . اندخود فراهم کردهتبعیضی را براي کارکنان

توان به استفاده از یک روش هاي این مطالعه میمحدودیت
قیق کیفی پژوهش کمی اشاره کرد زیرا با استفاده از روش تح

یافته و یافته، نیمه ساختهاي ساختاز طریق مصاحبه
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اگر . هاي عمیق دست یافتتوان به یافتهیافته میناساخت
ساخت که میهاي پژوهش این امکان را فرآهمتغییر در هدف

یافته ساختهاي عمیق و نیمههاي کیفی نظیر مصاحبهاز روش
با توجه به این . آمدیمتري به دست  شود، نتایج کاملاستفاده

رو از این که اطالعات مربوطه به صورت خودگزارشی بود،
. شایسته است که تفسیر نتایج با احتیاط انجام پذیرد

سازي در نهایت، این پژوهش مسؤولین امر را به بهینه
ها دعوت عوامل سازمانی و صمیممی نمودن فضاي سازمان

هاي نهفته همه محدودیتهاي این پژوهش، با یافته. کندمی
» سرآغازي«بلکه به مثابه » آخرین تدبیر«در آن، نه به عنوان 

شرایط کاري، (براي مهم به شمار آوردن عوامل سازمانی 
براي ) مدار مدیر و ابهام نقشجوسازمانی، سبک وظیفه

هاي دولتی استان لرستان و بازگوکننده اثرات کارکنان سازمان
قطعاً . آیدهاي ملی به حساب میهمطلوب آن بر این سرمای

بیشتري را پیش » هايحلراه«باره ها در این تداوم پژوهش
عالوه بر آموزش، اجراي اقدام .پاي مسؤولین خواهد نهاد

ها و مطالعات موردي مربوط در دستیابی بهتر به پژوهش
از آنجایی که استان لرستان از . اهداف مورد نظر مفید است

ی است که داراي شرایط اقتصادي، اجتماعی، هایجمله محیط
فرهنگی و آموزشی در سطح ضعیفی است و بر اساس 

یافتگی اجتماعی نیز در زمره بندي ضرایب توسعه طبقه

هاي محرومیت. هاي خیلی محروم کشور قرارگرفته استاستان
طرف و وجود مشکالت اجتماعی دیگر از مختلف باال از یک 

از طرف دیگر باعث حساسیت نقش ... قبیل فقر، بیکاري و 
ها و ادارات این استان گردیده یافته به سازمانافراد شاغل راه

که عوامل سازمانی نقش مهمی در افزایش از آنجایی. است
سالمت روانی کارکنان داشتند بنابراین الزم است تا در این 

.   زمینه اقدامات الزم صورت پذیرد

تشکر و قدردانی        
دانیم از کلیه کارکنان محترم  در اینجا بر خود الزم می

ادارات دولتی استان لرستان که ما را در انجام این تحقیق 
.یاري نمودند کمال تشکر و قدردانی نمائیم
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