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چکيده
زمينه :سالمت روان کارکنان يکي از موضوعاتي است که در اثربخشي و کارايي عملکرد کارکنان نقش مهمي دارد و
همواره به دليل ماهيتي که دارد با خطر مواجه است.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان کارکنان انجام شده
است.
روش :روش پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت کاربردي و از منظر نوع ،جزو روشهاي همبستگي ميباشد .جامعه آماري
پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي به تعداد  870نفر بود که در سال  1395مشغول به کار بودند .نمونه
آماري پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  100نفر تعيين شد و نمونهها با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب
شدند .با توجه به اهداف پژوهش ،جهت جمع آوري دادهها عالوه بر پرسشنامه مشخصات فردي از سه پرسشنامه استرش
شغلي فيليپ ال رايس ،پرسشنامه  28سوالي سالمت عمومي گلدبرگ و پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون استفاده شد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان استفاده شد.
يافته ها :نتايج تحقيق نشان داد که بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان به صورت همزمان رابطه معنادار
وجود ندارد .بين فرهنگ سازماني و سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد .بين استرس شغلي و سالمت روان رابطه
معنادار معکوس وجود دارد.
نتيجه گيري :بدين ترتيب نتيجه گيري ميشود که مديران بايد مولفه سالمت روان و زير مولفههاي سازگاري ،انطباق
پذيري و رسالت سازمان فرهنگ سازماني را به عنوان عوامل کاهش استرس شغلي در سازمانها در نظر بگيرند.
کليدواژگان :استرس شغلي ،فرهنگ سازماني ،سالمت روان ،کارکنان دانشگاه

 1دانشجوي دکتري مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل (مسول مکاتبات)
 2عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل
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مقدمه
سازمانها به عنوان رکن اصلي اجتماعات کنوني ،نقش تعيين کنندهاي در برآوردن انتظارات جوامع دارند و
نيروي انساني ،با ارزش ترين منبع براي سازمانها به شمار ميآيند (زوري و ثناگوي محرر .)6 ،1394 ،جوامع
بسياري علي رغم داشتن منابع طبيعي سرشار ،به دليل فقدان نيروي انساني شايسته و اليق ،توان استفاده از اين
مواهب الهي را ندارند (هنري و همکاران .)8 ،2006 ،1چالش اصلي موفقيت مديريت امروز ،کمک رساندن به
کارکنان است به شکلي که روحيه رقابت پذيري شغلي در آنها تقويت گردد و ارتباط بهتري با مسائل زمان داشته
باشند .از اين رو ،سازمانها نه تنها به ايجاد فرهنگي عمومي و مطلوب نياز دارند بلکه بايد براي بيشينه کردن
عملکرد کارکنان ،ويژگيهاي فرهنگي شخصي را در خود ايجاد کنند .براي بهبود عملکرد ،سازمان ناگزير به توجه
عميق تر به کارکنان و عوامل موثر بر عملکرد آنان است .در اين بين عواملي چون رضايت شغلي ،تعهد سازماني،
خالقيت ،استرس ،تعارض و غيره بر عملکرد کارکنان اثر ميگذارند (فقهي .)2009 ،2بر اساس ديدگاه مولولي و
همکاران )1990( 3سازمانهاي اثربخش مهمترين وسايل دستيابي به پيشرفت در يک جامعه محسوب ميشوند و در
اين ميان ،سازمان هايي به اثربخشي خواهند رسيد که عالوه بر داشتن ديگر شرايط ضروري از سالمت نيز برخوردار
باشند .تحقيقات واترمن ،پيترز و فيليپس )1980( 4حاکي از آن است که سازمانهاي متعالي و برتر ،فرهنگي قوي و
مثبت دارند زيرا فرهنگ قوي و مثبت ،سبب افزايش مشارکت کارکنان و توافق آنها بر روي نکات راهبردي و
افزايش تعهد افراد به سازمان و نهايتا همسويي اهداف کارکنان و اهداف سازماني ميشود و اين مهم ،عاملي براي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

افزايش اثربخشي و بهره وري است (زوري و ثناگوي محرر .)4 ،1394 ،فرهنگ سازماني به عنوان يک جزء مهم و
بنيادي در پيکره يک سازمان محسوب ميشود و به مثابه واقيعتي اجتماعي است که بر مبناي تعامالت بي همتاي
اعضاي سازمان شکل ميگيرد و تنها يک متغير ساده نيست ،بلکه توسعه و گسترش فرايندهاي روان پويايي اعضاي
سازمان است .فرهنگ سازماني را ميتوان به عنوان الگويي از ارزشها و عقايد مشترک دانست که به اعضاي
سازمان کمک ميکند تا از عملکردهاي سازماني ،درک و فهمي به دست آورند و هنجارهايي را براي رفتارهاي
کارکنان در سازمان فراهم آورند (زميني و همکاران.)1390 ،
از طرفي ،شغل افراد نيز يکي از داليل عمده تنيدگي در زندگي آنان است .شغل براي هر فرد به عنوان عامل
تشکيل دهنده هويت اجتماعي ،منبع تامين نيازهاي زندگي و تشکيل دهنده روابط اجتماعي محسوب ميشود و از
منابع مهم تنيدگي بشمار ميآيد (رحماني 5و همکاران .)2010 ،فشارهاي رواني ناشي از شغل از جمله استرس هايي
هستند که اگر بيش از حد باشند ،ميتوانند وي را به مخاطره اندازند ،موجب کاهش کيفيت کار فرد گردند و
سالمت روان او را به خطر بيندازد (رحماني و همکاران .)2010 ،برآورد شده است که در کشور انگلستان ،استرس
شغلي بعد از اختالالت اسکلتي-عضالني ،بزرگترين مسئله سالمت شغلي کارکنان ميباشد (ترشيزي 6و احمدي،
 .)2011از نظر اسلي ،7دوام بلند مدت عاملهاي استرس زا ،نه تنها بهداشت رواني و جسمي را تحت تاثير قرار
ميدهد بلکه کل زندگي را با خطر نابودي مواجه ميکند (گنج ي .)152 ،2012 ،8استرس شغلي زماني روي ميدهد
که انتظارات از فرد بيشتر از اختيارات و تواناييهاي او باشد و وقتي که در محيط کار ،مجال نشان دادن خالقيت،
تصميم گيري و درايت از فرد گرفته شود در او استرس بروز مينمايد که در نهايت منجر به کاهش کارايي ميشود؛
اين امر يکي از مشکالت و تهديدهاي بزرگ ،جهت سالمت افراد در جوامع مدرن امروزي است .همچنين با کاهش
کارايي افراد ،افزايش ميزان غيبت از محل کار ،کاهش توليد ،جابجايي نيرو ،تعارضهاي کاري ،از کار افتادگي و
بودجههاي مربوط به استخدام نيروهاي جديد باعث وارد شدن هزينههاي گزافي به سازمانها و شرکتها ميشود
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(رنجبر ،زراعتي و اکبري .)2009 ،9بدين ترتيب همه سازمانها با موضوعاتي از قبيل فرهنگ سازماني و استرس
شغلي که با سالمت روان رابطه دارد ،سر و کار دارند .يکي از اين سازمانها که نقش مهمي هم در پيشرفت و
توسعه جامعه دارد ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد .از ميان بخشهاي مختلف جامعه ،نظام آموزشي
به ويژه آموزشي عالي از اهميت خاص و ويژهاي در تربيت نيروي انساني خرمند ،کارا و توانمند برخوردار است
(بني هاشم .)1395 ،بالشک ،دانشگاهها به واسطه ارايه خدمات متنوع (توليد و توزيع علم و دانش) نقش تعيين
کنندهاي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارند .آنها با جذب نيروي انساني جوان با توانايي باال و به جريان
انداختن منابع انساني ،مالي و امکانات ،تجهييزات و فناوريها به انجام وظايف خود ميپرازند (دباغ و برداران
شرکاء .)1388 ،رضايي و نوروزي چاکلي ( )1394بيان ميکنند که دانشگاه محل تربيت نيروهاي متخصص مورد
نياز جامعه است و نقشي مهم در توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بر عهده دارد .بر اين اساس ،بسيار مهم است
که کارايي و اثربخشي کارکنان دانشگاهها که ارتباط مستقيم با اساتيد و دانشجويان دارد و ميتوانند در افزايش
کارايي آنها موثر باشند ،بررسي شود .ضروري به نظر ميرسد که به بررسي مولفههاي مرتبط سازمان از قبيل فرهنگ
سازماني ،رضايت شغلي ،استرس شغلي و سالمت روان پرداخته شود تا موسسات آموزش عالي به نحو احسن به
فعاليتهاي خودشان ادامه دهند .پژوهشهاي مرتبطي در رابطه به موضوع تحقيق حاضر صورت گرفته است ،اما
تحقيقي که به بررسي همزمان رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه
اشارهاي مختصر ميشود.
پژوهشي توسط مشتاق عشق و همکاران ( )1394با عنوان "ارتباط استرس شغلي با سالمت روان در کارکنان
مرد فوريتهاي پزشکي اورژانس استان گلستان" انجام شد که نتايج اين پژوهش نشان داد  117نفر ( 75/5درصد)
از کارکنان اورژانس ،تنيدگي متوسط به باال و  145نفر ( 75/1درصد) سالمت روان متوسط به پاييني را تجربه
کردند .بين سطح کلي استرس شغلي با سالمت روان ،همبستگي معکوس معني دار و بين استرس شغلي با سن و
نوع استخدام و بين سالمت روان با نوع استخدام ارتباط معني داري مشاهده شد ( .)P>0/001پژوهشي ديگر توسط
قاسمي پيربلوطي و همکاران ( )1392بر روي ارتباط فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان در پرستاران
انجام شد که نتايج اين تحقيق نشان داد رابطه معناداري بين فرهنگ سازماني و سالمت روان وجود ندارد .ولي بين
فرهنگ سازماني و استرس شغلي پرستاران ،رابطه معنادار وجود دارد .منتي و همکاران ( )1394پژوهشي براي
بررسي ارتباط بين استرس شغلي و سالمت روان در پرستاران انجام دادند که نتايج اين پژوهش نشان داد وضعيت
اکثر پرستاران از لحاظ سالمت روان ،خوب و خيلي خوب ( 46درصد) بودند 70/15 .ردصد از افراد دچار عدم
توازان در مدل تالش-پاداش بودند (استرس شغلي) .همبستگي مثبت و معناداري بين اسرتس شغلي و سالمت روان
مشاهده شد ( .)P=0/1 ،r=0/49در پژوهشي ديگر ،زوري و ثناگوي محرر ( )1394به بررسي "رابطه فرهنگ
سازماني با رضايت مندي شغلي و سالمت روان در کارکنان سازمان بهزيستي" پرداختند .نتايج اين پژوهش که به
صورت توصيفي از نوع همبستگي انجام شده بود ،نشان داد که بين فرهنگ سازماني با مولفههاي سالمت روان
رابطه معنادار و بين فرهنگ سازماني با اضطراب و افسردگي رابطه معنادار معکوس وجود دارد .اما بين فرهنگ
سازماني با عملکرد اجتماعي رابطه معناداري مشاهده نشد .همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که بين فرهنگ
سازماني با مولفه رضايت مندي شغلي رابطه معناداري وجود دارد و عالوه بر اين ،بين سالمت روان با مولفه
رضايت مندي شغلي بين عملکرد جسماني با شغل ،مسئول مستقيم ،همکار و شرايط کار در محيط فيزيکي ،رابطه
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طباطبايي بپردازد ،انجام نشده است .لذا ،به پژوهش هايي مرتبطي که در داخل و خارج از کشور انجام شده است،
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معنادار معکوس وجود دارد .ونگ 10و همکاران ( )2011به دنبال مطالعه خود بر روي وضعيت سالمت رواني،
استرس شغلي را به عنوان يک عامل مهم در ايجاد اختالالت رواني معرفي کرده اند .نتايج مطالعه ليندا )2008( 11که
بر روي پرستاران در اسپانيا انجام شده بود ،نشان داد که بين استرس و سالمت روان در کارکنان دانشگاه رابطه معني
دار وجود دارد .پژوهشي توسط آرونز و ساويتزکي )2006( 12انجام شد که اين نتايج تحقيق اين پژهش نشان دارد
فرهنگ و جو سازماني تحت تاثير سالمت روان و نگرش سازماني ميباشد .همچنين تساي )2011( 13به بررسي
ارتباط بين فرهنگ سازماني ،رفتار رهبري و رضايت شغلي پرداخت که نتايج اين تحقيق حاکي از وجود ارتباط
معنادار بين اين متغيرها بود .کالين ( )2003در پژوهش خود گزارش ميدهد که  20درصد از کارکنان به ميزان بسيار
و يا به شدت در محل مکار خود با استرس شغلي مواجه هستند که البته در برخي مشاغل اين ميزان به  40درصد
هم ميرسد.
بنابراين ،از يک سو به دليل اهميت دانشگاه عالمه طباطبايي به عنوان دانشگاه مادر علوم انساني و از سوي ديگر
به دليل اهميت متغيرهايي چون سالمت روان ،استرس شغلي و فرهنگ سازماني که ميتوانند در عملکرد کارکنان
موثر باشند ،محققان به بررسي رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه
طباطبايي پرداخته اند .مدل مفهومي اين پژوهش به شرح زير است:
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شکل :1مدل مفهومي پژوهش
در اين پژوهش ،محققان به دنبال پاسخگويي به پنج فرضيه ميباشند که عبارتند از:
 فرضيه اول :بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود
دارد.
 فرضيه دوم :بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.
 فرضيه سوم :بين فرهنگ سازماني و سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.
 فرضيه چهارم :بين استرس شغلي و سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.

بررسي رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان 219 /

 فرضيه پنجم :بين رابطه مولفههاي فرهنگ سازماني با سالمت روان و استرس شغلي کارکنان دانشگاه عالمه
طباطبايي رابطه وجود دارد.
روش شناسي تحقيق
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان کارکنان دانشگاه
عالمه طباطبايي بود .روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردي ميباشد و از لحاظ نوع ،جزو روشهاي
توصيفي-همبستگي ميباشد که براي بررسي رابطه بين متغيرها استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش شامل کليه
کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي به تعداد  870نفر ميباشد که در سال  1395مشغول به تحصيل بودند .نمونه آماري
پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  100نفر تعيين شد و نمونهها با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب
شدند .با توجه به اهداف پژوهش جهت جمع آوري دادهها از چهار پرسشنامه استفاده شد .در اين پژوهش ،فرهنگ
سازماني افراد توسط پرسشهاي  1الي  52پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون )2000( 14مورد سنج و ارزيابي قرار
گرفت .اين پرسشنامه شامل  49گويه ميباشد که مربوط به ابعاد چهارگانه فرهنگ سازماني (درگير شدن در کار،
يکپارچگي ،مأموريت و سازگاري) ميباشند .پاسخها بر اساس مقياس پنج ارزشي ليکرتي و به صورت کامال موافقم
" ،"5موافقم " ،"4نه موافقم نه مخالفم " ،"3مخالفم " "2و کامال مخالفم " "1نمره گذاري شده است (دنيسون.)2000 ،
شدن در کار ،سواالت  16الي  21براي يکپارچگي ،سواالت  22الي  38براي مأموريت و سواالت  39الي  52براي
سازگاري .استرش شغلي به وسيله پرسشهاي  53الي  110پرسشنامه استرس شغلي فيليپ ال رايس)1999( 15
مورد سنجش و اندازه گيري قرار گرفت .اين پرسشنامه داراي  57ماده است و اطالعاتي در مورد استرس شغلي به
محقق ميدهد .اين مقياس توسط محمد حاتمي ترجمه و هنجاريابي شده است (حاتمي .)1999 ،16اين پرسشنامه
شامل سه خرده مقياس روابط بين فردي ،وضعيت جسماني و عاليق شغلي ميباشد .نمره گذاري اين آزمون در
مقياس ليکرت به صورت  1هرگز 2 ،به ندرت 3 ،گاهي اوقات 4 ،اغلب و  5بيشتر اوقات ميباشد .با استفاده از
کليد پاسخ نامه ،نمره گذاري نهايي انجام شد و نمره استرس شغلي کارکنان به دست آمد .همچنين در اين تحقيق از
پرسشنامه  28سوالي سالمت عمومي استفاده شد .اين پرسشنامه ،کسالت ،ناراحتيهاي پزشکي و سالمت عمومي
افراد را محاسبه ميکند .حدالقل نمره در اين پرسشنامه صفر و حداکثر نمره  56ميباشد .اين پرسشنامه توسط
گلدبرگ )1972( 17تنظيم شده است .فرمهاي متخلف اين پرسشنامه از روايي و پايايي بااليي برخوردارند که
تحقيقات متعدد از جمله تحقيقات ارايه شده توسط گلدبرگ و ويليامز 18در انگلستان مويد آن بوده است .اين
محققان ،پايايي اين پرسشنامه ار  0/80گزارش کرده اند (ويليامز و گلدبرگ .)1987 ،پايايي پرسشنامهها از طريق
ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه استرس شغلي  ،0/84براي پرسشنامه فرهنگ سازماني  0/83و براي پرسشنامه
سالمت عمومي  0/84بدست آمد .پرسشنامه هايي که کامل تکميل نشده بودند حذف شدند و در نهايت 100
پرسشنامه تکميل شده جمع آوري شد که براي تجزيه و تحليل اين دادهها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون
همزمان استفاده گرديد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همچنين سواالت مربوط به ابعاد چهارگانه در اين پرسشنامه به اين صورت ميباشد :سواالت  1الي  15براي درگي ر
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يافتههاي تحقيق
قبل از ارايه يافتههاي تحقيق ،جدول آزمون کلموگروف-اسميرنوف براي نشان دادن توزيع بودن نرمال دادهها
ارايه ميشود.
جدول  :1نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف براي متغيرهاي فرهنگ سازماني ،استرس شغلي و سالمت روان
آزمون کلموگروف-اسميرنوف

متغير ها

Z

P

فرهنگ سازماني

0/92

0/36

استرس شغلي

0/85

0/46

سالمت روان

0/89

0/48

همانگونه که در جدول ،1مشاهده ميکنيد ،نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف براي متغيرهاي فرهنگ سازماني
( z=0/92و  ،)p=0/36استرس شغلي ( z=0/85و  )p=0/46و سالمت روان ( z=0/89و  )p=0/48گزارش شده است
که حاکي از تأييد نرمال بودن توزيع نمرات دارد .يعني فرض صفر براي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي فرهنگ
سازماني ،استرس شغلي و سالمت روان تأييد شده است.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

فرضيه اول تحقيق :بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه
وجود دارد.
جدول شماره  :2نتايج رگرسيون همزمان بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان
مجموع مجذورات

DF

ميانگين مجذورات

F

SIG

R

R SQUAR

رگرسيون

87/184

2

45/392

1/9

0/13

0/118

0/14

باقيمانده

6779/066

98

23/624

کل

93963/66

100

منابع تغييرات

نتايج رگرسيون همزمان و نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که در مجموع بين فرهنگ سازماني و
استرس شغلي با سالمت روان در بين کارکنان دانشگاه عالمه رابطه معنادار وجود ندارد ( .)p=0/13يعني فرضيه اول
تحقيق که به بيان رابطه بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي
ميپرداخت ،رد شده است.
فرضيه دوم :بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم :بين فرهنگ سازماني و سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.
فرضيه چهارم :بين استرس شغلي و سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد.
در جدول شماره  3به بررسي نتايج ضريب همبستگي پيرسون و نوع رابطه بين متغيرهاي اصلي مطالعه که
مربوط به فرضيههاي دوم ،سوم و چهار ميباشد ،پرداخته شده است.
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جدول شماره  :3نتايج ضريب همبستگي پيرسون و نوع رابطه بين متغيرهاي اصلي مطالعه
ضريب همسبتگي

P

فرهنگ سازماني و استرس شغلي

0/21

0/09

فرهنگ سازماني و سالمت روان

0/51

0/001

استرس شغلي و سالمت روان

- 0/48

0/001

متغيرها

نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي نوع رابطه بي متغيرهاي اصلي پژوهش به شکل زير ميباشد.
ضريب همبستگي براي رابطه بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي  0/21گزارش شده است که نشان از عدم وجود
رابطه معني دار بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي ميباشد ( .)P=0/09بدين ترتيب فرضيه دوم تحقيق رد
ميشود .همچنين نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سالمت روان  0/51گزارش
شده است که معني دار ميباشد ( .)P=0/001بنابراين ،فرضيه سوم تحقيق که به بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني
و سالمت روان ميپرداخت ،تاييد ميشود .عالوه بر اين ،نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشانگر  -0/48براي رابطه
بين استرس شغلي و سالمت روان بود که بيانگر رابطه معنادار معکوس بين اين دو متغير ميباشد (.)P=0/001
بنابراين ،فرضيه چهارم تحقيق که حاکي از وجود رابطه بين استرس شغلي و سالمت روان بود ،تاييد ميشود.
فرضيه پنجم :بين رابطه مولفههاي فرهنگ سازماني با سالمت روان و استرس شغلي کارکنان دانشگاه عالمه

جدول شماره  :4رابطه مولفههاي فرهنگ سازماني با سالمت روان و استرس شغلي
ضريب همبستگي

P

درگير شدن در کار و سالمت روان

0/021

0/7

رسالت سازمان و سالمت روان

0/10

0/06

يکپارچگي و سالمت روان

0/32

0/001

انطباق پذيري و سالمت روان

0/07

0/2

درگير شدن درکار و استرس شغلي

- 0/17

0/07

رسالت سازمان و استرس شغلي

- 0/50

0/001

يکپارچگي و استرس شغلي

- 0/38

0/001

انطباق پذيري و استرس شغلي

- 0/41

0/001

متغيرها

در بررسي ارتباط مولفهاي فرهنگ سازماني با سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه و استرس شغلي نتايج نشان
ميدهد که در بين مولفه يکپارچگي و سالمت روان رابطه معنادار مستقيم وجود دارد ( .)P=0/001 ،r=0/32همچنين
بين مولفههاي رسالت سازمان و استرس شغلي ( ،)P =0/001 ،r = -0/50يکپارچگي و استرس شغلي (،r = -0/38
 )P =0/001و انطباق پذري با استرس شغلي ( )P =0/001 ،r = -0/41رابطه معنادار معکوس وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين استرس شغلي و فرهنگ سازماني با سالمت روان انجام شد .در اين
بخش به بحث و بررسي نتايج اين فرضيات ميپردازيم.فرضيه اول :بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت
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طباطبايي رابطه وجود دارد.
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روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد .نتايج رگرسيون همزمان و نتايج ضريب همبستگي پيرسون
نشان داد که در مجموع بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با سالمت روان در بين کارکنان دانشگاه عالمه رابطه
معنادار وجود ندارد ( .)p=0/13يعني فرضيه اول تحقيق که به بيان رابطه بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي با
سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي ميپرداخت ،رد شده است .پژوهش کامال مشابهي در اين زمينه يافت
نشد که نتايج اين پژوهش با نتايج آن پژوهش مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد اما به طور کلي نتيجه اين فرضيه با
نتايج پژوهشهاي زوري و ثناگوي محرر ( ،)1394قاسمي پيربلوطي و همکاران ( )1392و آرونز و ساويتزکي
( )2006ناهمسو بود .در تبيين ناهمسويي اين تحقيق با نتايج پژوهشهاي زير ميتوان به داليل مختلفي اشاره کرد.
اولين مورد ميتواند به جامعه آماري و نمونه پژوهش بر گردد که در تحقيق حاضر کارکنان آموزش عالي نمونه
مورد تحقيق بود در حالي که در تحقيق زوري و ثناگوي محرر ( )1394کارکنان بهزيستي نمونه تحقيق بودند.
همچنين در تحقيق آرونز و ساويتزکي ( )2006از  301نمونه بيمارستاني به عنوان نمونه تحقيق استفاده شده بود.
روش پژوهش و ابزار پژوهش نيز ميتواند ديگر دليل ناهمسويي باشد .بدين ترتيب که در در تحقيق حاضر از
روش پژوهش همبستگي استفاده شده بود در حالي که در تحقيق آرانوس و ساويتزکي ( )2006از روش پيمايشي
استفاده شده بود .تفاوتهاي فرهنگي هم ميتواند به عنوان دليل ديگر در تبيين ناهمسويي مطرح شود .نتايج فرضيات
دوم ،سوم و چهارم به اين صورت بود که ضريب همبستگي براي رابطه بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي 0/21
گزارش شده است که نشان از عدم وجود رابطه معني دار بين فرهنگ سازماني و استرس شغلي ميباشد (.)P=0/09
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بدين ترتيب فرضيه دوم تحقيق رد ميشود .همچنين نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي ارتباط بين فرهنگ
سازماني و سالمت روان  0/51گزارش شده است که معني دار ميباشد ( .)P=0/001بنابراين ،فرضيه سوم تحقيق
تاييد ميشود .عالوه بر اين ،نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشانگر  -0/48براي رابطه بين استرس شغلي و
سالمت روان بود که بيانگر رابطه معنادار معکوس بين اين دو متغير ميباشد ( .)P=0/001بنابراين ،فرضيه چهارم
تحقيق نيز تاييد ميشود .نتيجه فرضه دوم با نتايج تحقيقات پژوهش زروي و ثناگوي ( ،)1394قاسمي پيربلوطي و
همکاران ( )1392و آرونز و ساويتزکي ( )2006همسو ميباشد .نتيجه فرضيه سوم با نتايج تحقيقات تساي ()2011
و مشتاق و همکاران ( )1394همسو بود و نتيجه فرضيه سوم با نتايج تحقيقات منتي و همکاران ( ،)1394قاسمي
پيربلوطي و همکاران ( ،)1392ونگ و همکاران ( ،)2011ليندا ( )2008و کالين ( )2003همسو بود .نتيجه فرضيه
چهارم نيز با نتايج تحقيقات ترشيزي و احمدي ( ،)2011رحماني و همکاران ( ،)2010مشتاق عشق و همکاران
( )2016و زميني و همکاران ( )2012همسو ميباشد .در تبيين اين همسويي يافتهها ميتوان چنين توضيح داد که
منطقي به نظر ميرسد افرادي که داراي سالمت روان هستند کمتر از استرس شغلي برخوردارند و همچنين فرهنگ
سازماني به عنوان عاملي مثبت و اثرگذار در کارايي و بهره وري با استرس شغلي که باعث کاهش بهره وري
کارکنان ميشود رابطه معکوس داشته باشد .بنابراين ،همسويي اين نتايج دليل و مستند علمي و منطقي دارد .عالوه
بر اين ،ميتوان به ارايه نمونههاي تقريبا مشابه بومي و داخلي در پژوهشهاي داخلي اشاره کرد که منجر به
همسويي تحقيقات شده است .جنسيت نيز ميتواند عامل اين همسويي باشد ،زيرا در همه تحقيقات ذکر شده از
نمونههاي مرد و زن استفاده شده است .فرضيه پنجم :بين رابطه مولفههاي فرهنگ سازماني با سالمت روان و
استرس شغلي کارکنان دانشگاه عالمه طباطبايي رابطه وجود دارد .در بررسي ارتباط مولفهاي فرهنگ سازماني با
سالمت روان کارکنان دانشگاه عالمه و استرس شغلي نتايج نشان داد که در بين مولفه يکپارچگي و سالمت روان
رابطه معنادار مستقيم وجود دارد ( .)P=0/001 ،r=0/32همچنين بين مولفههاي رسالت سازمان و استرس شغلي
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( ،)P=0/001 ،r = -0/50يکپارچگي و استرس شغلي ( )P=0/001 ،r = -0/38و انطباق پذري با استرس شغلي
( )P=0/001 ،r = -0/41رابطه معنادار معکوس وجود دارد .نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيقات قاسمي پيربلوطي و
همکاران ( ،)1392مشتاق عشق و همکاران ( ،)1394آرونز و ساويتزکي ( ،)2006ونگ و همکاران ( )2011و ليندا
( )2008همسو بود .در تبيين همسويي اين نتيجه با تحقيقات بااليي نيز ميتوان به مواردي که قبال ذکر شد نيز اشاره
کرد ،براي مثال ،ابزار پژوهش در پژوهش حاضر و پژوهش قاسمي پيربلوطي و همکاران ( )1392مشابه بود و
همچنين نمونه تحقيق در هر دو پژوهش شامل هر دو جنسيت زن و مرد ميشد .همچنين روش پژوهش مشابه
ميباشد .دليل ديگر در تبيين اين همسويي ميتواند نقش مولفههاي فرهنگ سازماني از قبيل انطباق پذيري در
سالمت روان ،نقش سازگاري و انطباق پذيري شغلي در کاهش استرس شغلي اشاره کرد .به طور کلي با توجه به
يافتههاي پژوهش و با توجه به بحث و تبيين هايي که از نتايج حاصله انجام شد ،ميتوان گفت که استرش شغلي
يک عامل اثرگذار مخرب در سالمت روان کارکنان ميباشد و بايد تا حد امکان تالش شود تا در محيطهاي
سازماني و اداري ،اين متغير و عامل به حدالقل ميزان ممکن کاهش يابد .همچنين فرهنگ سازماني عاملي است که
در روند اداري سازمان اهميت دارد و هر سازماني داراي فرهنگ سازماني مخصوص به خودش ميباشد .بنابراين
توصيه ميشود که فرهنگ سازمان به صورتي باشد که منجر به افزايش سالمت روان کارکنان و کاهش استرس
شغلي آنان باشد.
 پيشنهاد ميشود به منظور ارتقاي سالمت روان کارکنان در سازمان ،تدابيري در جهت کاهش استرس سازماني
ميتوان اتخاذ شود.
 از آنجا که فرهنگ سازماني با سالمت روان رابطه مثبت معنادار دارد ،پيشنهاد ميشود که مديران سازمان ها،
شرايطي را فراهم کنند تا کارکنان با فرهنگ سازماني آشنا شده و آن را در فرايند کاري خود مورد توجه قرار
دهند .از اين طريق ميتوان به ارتقاي سالمت روان کارکنان نيز کمک کرد.
 با توجه به اينکه سالمت روان کارکنان ميتواند در ارتقاي بهره وري منابع انساني نيز موثر باشد ،بنابراين،
پيشنهاد ميشود که تدابيري جهت ارتقاي سالمت روان کارکنان در سازمانها اتخاذ شود.
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