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Abstract
Aim: The research purpose is to assess the
relationship between job stress, organizational
commitment and mental health amongst the
personnel of AIDCO PRESS Company. Method:
The statistical population included all the personnel
of AIDCO PRESS Company, out of which a sample
of 200 individuals was randomly selected via
stratified random sampling. The research tools
consisted of Spillberger Job Stress Questionnaire,
Allen-Meyer
Organizational
Commitment
Questionnaire and General Health Questionnaire
(GHQ). The data were analyzed using Pearson
coefficient correlation, stepwise regression and oneway variance. Results: Findings indicated that job
stress is significantly, negatively correlated to
mental health. Moreover, no significant correlation
was observed between organizational commitment
and mental health. In addition, competition and
emotional commitment are the strongest predictors
of mental health, accounting for the highest
percentage of the total variance of mental health.
What’s more, no significant difference was observed
between employees' job stress. Overall, blue-color
workers’ organizational commitment and mental
health rated higher than white-color employees.
Keywords: Job Stress, Organizational Commitment,
Mental Health
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چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد: هدف
.سازمانی با سالمت روان در میان کارکنان شرکت ایدکو پرس انجام شد

 با استفاده از. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت ایدکو پرس بود:روش

 روش انجام. نفر انتخاب گردید002 روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
 ابزار مورد استفاده در پژوهش.پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود
 پرسشنامه تعهد سازمانی،شامل سه پرسشنامه استرس شغلی اسپیل برگر
 نتایج نشان: نتایج.) بودGHQ( مییر و آلن و پرسشنامه سالمت عمومی

داد بین استرس شغلی و سالمت روان همبستگی منفی و معنادار وجود
 بین تعهد سازمان و سالمت روان رابطه معنادار وجود.)P ≥0/10(دارد
، همچنین نتایج بررسی نشان میدهد که از میان متغیرهای موجود.نداشت
متغیرهای «رقابت» و «تعهد عاطفی» به عنوان یکی از مهمترین پیشبینی
کنندههای سالمت روان کارکنان است و بیشترین درصد تغییرات
 بین استرس شغلی.واریانس استرس را به خود اختصاص داده است
 میزان تعهد سازمانی و سالمت.کارکنانتفاوت معناداری وجود ندارد
روان طبقه شغلی کارگران بیشتر از طبقه تکنیسین و کارشناس بود
.)P ≥0/10(
 سالمت روان، تعهد سازمانی، استرس شغلی:واژههای کلیدی
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مقدمه

عظمت و سرعت پیشرفتهای علمی و فنون متأثر از آن ،دگرگونیهای اجتماعی و تحوالت اقتصادی فراوان را به همراه داشته

است .بر این مبنا در چنین شرایطی تغییر و تحوالت عمیقی در زندگی و اشتغال انسان بوجود آمده است .توجه انسان به عنوان یک
موجود پیچیده ،سازگاری وی با محیطش ،تالش در برآورد نیازهایش ،تجهیزات و تغییراتش در محیط شغلی و در سازمان ،متفاوت از
گذشته گردیده است زیرا انسان عصر حاضر ناچار است در جریان سازگاری با محیط اجتماعی و شغلی ،محدودیتها و فشارها را
متحمل شود .يكي از معضالت اساسي كه در طي چند دهه اخير و با روي آوردن تدريجي جوامع به سمت زندگي به سبك مدرن
گريبانگير جوامع بشري شده است ،پديده استرس ميباشد (عقيلي نژاد.)6831 ،
انسان بايد در سراسر زندگي به طور مداوم با تغ يي رات دروني و تغ يي رات جهان اطراف ،خود را تطبيق دهد و با آنها سازش نمايد.
ضمن اينكه نيازهاي فيزيولوژ كي

و غير فيزيولوژ كي

يشود تا بتواند سالمت خود را در اين جهان دائمًاًا در حال
وي نيز برآورده م 

تغ يي ر حفظ نمايد .شرايط نامساعد اجتماعي و محيطي از عوامل مهم ايجاد فشار روحي (تنش) هستند كه سالمت روان را به مخاطره
ياندازد .سالمتي انسان ميتواند در اثر وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت جسمي و رواني پديدار شود .كاربخشي
م 
از زندگي است كه توجه بسياري از پژوهشگران را در چند دهه اخير به خود جلب كرده است .صرف نظر از كسب درآمد ،كاركردن
شماري از نيازهاي اساسي آدمي (تمرين رواني و جسمي ،پيوند اجتماعي ،احساس ارزشمندي ،اعتماد به نفس و احساس كفايت يا
صالحيت) را برآورده ميسازد .با اين همه ممكن است كار منبع عمده فشار رواني نيز باشد .نیروی انسانی ماهری که از سال مسج تم
و روان برخوردار باشد میتواند کارآمدی سازمانی که در آن شاغل است را بهبود ببخشد (پاول وانریت0831،؛ به نقل از دهشیری،
.)3831
استرس ناشي از شغل ،استرسي است كه فرد معين بر سر شغل معيني دستخوش آن ميشود .در اين تعريف هم ويژگيهاي فردي و
هم عوامل شغلي دخيل دانسته ميشوند .از آنجا كه فرد و محيط تأثير متقابلي بر هم دارند در واقع ميتوان گفت كه فرايند استرس
شغلي نيز در چنين بافتي برهم كنشي پديد ميآيد .پس ميتوان گفت كه كنش متقابل ميان شرايط كار و ويژگيهاي فردي شاغل
چنان است كه خواستههاي محيط كار بيش ازآن است كه فرد بتواند از پس آن برآيد (هارنله.)0 00 2 ،
مطالعات مختلف در سازمانهای مختلف نشان میدهد ،برای اینکه کارکنان بتوانند کارآیی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در
شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد باالیی به انجام وظایف خود نمایند؛ که این
خود ،موجب احساس مسئولیت ،درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی میشود .تعاریف مختلفی از تعهد سازمانی شده است .البته
معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند .ویا نوعی
احساس وفاداری به سازمان بیان شده است(مصدق راد.) 005 2 ،
شاید بتوان گفت فایده اصلی وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان یک سازمان عدم اتالف سرمایهها است .وجود تعهد سازمانی
باعث میشود گروهی کارمند متخصص و ماهر که تجربهای در کار خود اندوختهاند در سازمان گرد همآیند و این اجتماع کارکنان
مجرب ،بزرگترین گنجینه برای سازمان است .این در حالی است که اگر تعهد یا وفاداری وجود نداشته باشد کارکنان پس از اندختن
تجربه و به مجرد یافتن شکل گیری که مزایای بیشتری داشته باشند سازمان را ترک میکنند .عالوه بر این ،وجود تعهد سازمانی در

بین کارکنان ،منجر به پدید آمدن نوعی محیط صمیمی در سازمان میشود .در این محیط که افراد در طول زمان با یکدیگر آشنا شده-

اند و احساس تعلق و وفاداری به زندگی در یک گروه را پیدا کردهاند ،انجام کارها بسیار سادهتر و فعالیتهای گروهی به خوبی و با
سرعت پیشرفت میکند.
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اما تعهد سازمانی نیز به نوبه خود انواعی دارد:
 )1تعهد عاطفی :که به عنوان وابستگی و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزشهای سازمانی تعریف میشود.
 )2تعهد مستمر :که عبارت است از تعهد فرد به انجام فعالیتهای مداوم با توجه به تشخیص او از هزینههای ناشی از ترک سازمان.
 )3تعهد هنجاری :که به عنوان نوعی الزام و احساس تکلیف برای ماندن در سازمان تعریف میشود (آلن و مییر .) 999 1 ،
سالمت روانی متغیر دیگری است که به تعهد سازمانی مربوط است .از نظر سازمان جهانی سالمت روانی در مفهوم کلی بهداشت
قرار میگیرد و به معنای توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانی و جسمانی است و تنها به معنای نبود بیماری روانی
نیست .موباراک و همکاران(  ) 2006نشان دادند وجود فشار روانی زیاد که منجر به کاهش سالمت روان میگردد؛ یکی از عوامل موثر
بر کاهش تعهد و تمایل به ترک شغل کارکنان است و کارکنانی که سالمت روان بیشتری دارند نسبت به کارکنان دیگر از تعهد
سازمانی بیشتری بر خوردارند.
كارگران و کارمندان بخش عظيمي از نيروهاي كاري در چرخههاي اقتصادي كي

كشور به شمار ميروند .با توجه به اينكه

پژوهش حاضر بر روي كارگران و کارکنان انجام مي گيرد ميتوان از نتيجه آن براي كاهش استرس شغلي و افزایش میزان تعهد
سازمانی این افراد استفاده كرد .همچنين با انجام اين تحقيق ميتوان تأثير دو متغير تعهد سازمانی و استرس شغلی بر سالمت روان
كارگران را سنجيد .مصطفوی راد ،تابع بردبار ،زاهدی ( ) 39 10در پژوهشی با عنوان پیشبینی سالمت روان با بررسی متغیرهای عدالت
سازمانی و کیفیت زندگی کاری به این نتیجه رسیدند که مهمترین پیشبینی کنندههای سالمت روان در کارخانه کاشی و سرامیک به
ترتیب عبارتند از :مولفههای تعهد کاری ،عدالت آیین نامهای ،توازن بین کار و زندگی .هاشم زاده ،اورنگي ،بهرهدار ( ) 79 31در
پژوهش خود به بررسي رابطه استرس شغلي با سالمت روان در كاركنان بيمارستانهاي شهر شيراز پرداخت و به اين نتايج دست يافتند
كه ميزان استرس شغلي با سالمت روان در كاركنان اداري و درماني رابطه دارد .عسگری( )3831در پژوهشی با عنوان رابطه بین تعهد
سازمانی و سالمت روانی و مقایسه آنها در مدیران مقطع متوسطه مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان نشان دادند که بین تعهد
سازمانی و سالمت روانی مدیران مقطع متوسطه رابطه وجود دارد .صداقتی فرد ،اسدی (  )0 139در تحقیق خود با عنوان ارتباط
شاخصهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار به این نتیجه دست یافتند که اساتید دارای مدرک
دکترا نسبت به اساتید فوق لیسانس تعهد بیشتری دارند .رفیعی ( )5831در پژوهشی با عنوان بررسی میزان استرس شغلی و سالمت
روانی که بر روی  371نفر از پرسنل نیروی انتظامی شهر کرمان که به طور تصادفی انتخاب شدند انجام شد .نشان داد که استرس
شغلی با سالمت روانی همبستگی داشت(  .)r = -0/ 101مارگولیس ( ) 974 1نشان داد که استرس ناشی از میزان کار زیاد نشانههای

استرس و بیماریهای رواننژندی ارتباط دارد .نشانههایی چون غیبت از کار ،میبارگی ،بیتفاوتی در کار و کاهش انگیزش کاری در
این افراد بیشتر از سایرین است .تونکس و نلسون ) 2008 ( 2در پژوهشی رابطه تعهد با بیگانگی را اندازه گرفتند که دریافتند احساس

بیقدرتی ،انزوا و از دست دادن هویت در نتیجه بیگانگی حاصل میشود که از میان آنها بیمعنایی منجر به کاهش تعهد سازمانی و در
نتیجه عملکرد فرد در سازمان میگردد .هدف از این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی و تعهد سازمانی با سالمت روانی کارکنان
شرکت ایدکوپرس است .فرضیههای مطرح شده در این پژوهش به شرح زیر هستند:

1

. Tonks & Nelson
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 .1بین استرس شغلی و سالمت روان رابطه وجود دارد .2.بین تعهد سازمانی و سالمت روان رابطه وجود دارد .3 .بین استرس شغلی
و تعهد سازمانی با سالمت روان رابطه وجود دارد .4 .بین ابعاد استرس شغلی با سالمت روان رابطه وجود دارد .5 .بین جنبههای تعهد
سازمانی با سالمت روان رابطه وجود دارد .سواال زا دنترابع شهوژپ ت ::
 -1آیا بین میزان استرس شغلی کارکنان در طبقات مختلف شغلی تفاوت معناداری وجود دارد؟  -2آیا بین میزان تعهد سازمانی
کارکنان در طبقات مختلف شغلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش

تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی میباشد .تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی میشود روابط

بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود .هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا
چند متغیر باحدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است (دالور.)8831،
جامعه پژوهش ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش را همه کارکنان شرکت ایدکوپرس ،تشکیل میدادند .حجم نمونه  002نفر بوده است که در ابتدا با

استفاده از جدول مورگان تعداد کل نمونه انتخاب شد و در مرحله بعد از هر سه طبقه افراد جامعه با استفاده از نمونهگیری طبقهای
نمونههایی انتخاب شد .در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای تنظیم جدول دادهها ،محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و ...
استفاده شد و جهت آزمون فرضیههای پژوهش از روش آمار استنباطی که شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به
گام استفاده شده است .به این ترتیب که ابتدا بر اساس همبستگی پیرسون رابطه آنها مطرح شده و سپس به منظور بررسی اشتراک هر
کدام از متغیرها در تبیین سالمت روان از شیوه آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss
ویرایش  18استفاده شده است.

ابزار اندازهگیری

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به این ترتیب بودند :پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن :اين پرسشنامه كه توسط مایر و

آلن ساخته و توسط پژوهشگران بسياري استفاده شده است .در این پرسشنامه تعهد از ابعاد هنجاری عقالنی و عاطفی سنجیده شده
است که به سبک لیکرت طبقهبندی شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پايا يي

اين پرسشنامه α = 0/38گزارش شده است .ضرایب اعتبار پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن به ترتیب برای ابعاد عاطفی ،هنجاری و
مستمر برابر با  0/ 85و  0/ 79و  0/38بدست آمده است.
پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر :حاوی  30سوال  9گزینهای بسته پاسخ که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده است.
پرسشنامه با در نظر گرفتن  8ویژگی انتخابی به عنوان مولفههای عمده جهت تعیین میزان دفعات وقوع استرس شغلی ارائه شده است.
مولفههای پرسشنامه شامل انجام وظیفه ،مشارکت و تصمیم گیری ،مسئولیت محیط کاری ،حمایت ،رقابت ،روابط ،ارتقاء و پاداش
میشود .اعتبار این پرسشنامه با کمک فرمول آلفای کرونباخ  % 81بدست آمده و روایی آن توسط کارشناسان و اساتید تایید شده
است(عسگری بیدگلی.)2831،

پرسشنامه سالمت عمومی ( GHQفرم  28سوالی) :پرسشنامه سالمت عمومی یک پرسشنامه سرندی مبتنی بر روش خود گزارش

دهی است که در مجموعههای بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند مورد استفاده قرار میگیرد .نمره
باالتر از  23نشانگر این است که فرد مورد بررسی نیاز مبرم به انجام خدمات مشاورهای دارد .پایایی این آزمون توسط یعقوبی () 74 31
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و پاالهنگ ( ) 74 31برابر  0/19محاسبه شده است .همچنین مختار ویسی و همکاران ( ) 79 31ضریب پایایی پرسشنامه را با روش
بازآزمون  0/ 88بدست آوردند.

یافتههای پژوهش

به منظور بررسی فرضیه اصلی اول و دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه استرس شغلی و تعهد سازمانی با سالمت روان کارکنان ،پس

از اجرای ابزارهای پژوهش ،تحلیل انجام شده پیرامون فرضیه اصلی اول و دوم پژوهش در قالب شاخصهای توصیفی مربوط به
متغیرهای پژوهش (میانگین ،انحراف استاندارد) و شاخصهای استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) در جدول شماره  1ارائه گردیده
است.

جدول شماره :1بررسی ضریب همبستگی مربوط به رابطه بین «استرس شغلی»
و «تعهد سازمانی» با «سالمت روان کارکنان»
سالمت روان

متغیرها

ضریب همبستگی
استرس شغلی

-0/ 222

تعهد سازمانی

0/ 39 1

سطح معناداری
0/200
0/ 51 0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ضریب همبستگی بین استرس شغلی و سالمت روان  -0/ 222در سطح معناداری0/200
معنادار شده است ،بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین «استرس شغلی» و «سالمت روان کارکنان» رد شده و فرض
خالف مبنی بر وجود رابطه معنادار بین «استرس شغلی» و «سالمت روان کارکنان» تایید میگردد .نتایج بیانگر وجود رابطه معکوس
(منفی) و معنادار بین «استرس شغلی» با «سالمت روان کارکنان» میباشد.
همچنین در دو متغیر تعهد سازمانی و سالمت روان ضریب همبستگی بدست آمده  0/ 39 1در سطح معناداری  0/ 51 0فاقد معناداری
آماری بوده از اینرو فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین «تعهد سازمانی» و «سالمت روان کارکنان» رد نمیشود .نتایج
بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین «تعهد سازمانی» با «سالمت روان کارکنان» میباشد.
به منظور بررسي فرضیه سوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین تعهد سازمانی و استرس شغلی با سالمت روان کارکنان ،پس از
اجرای ابزارهای پژوهش ،تحلیل انجام شده پیرامون فرضیه سوم پژوهش در قالب تحلیل رگرسيون به روش گام به گام و در بعد
مولفههای مربوط به متغیرهای تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری) و استرس شغلی (انجام وظیفه ،مشارکت و تصمیمگیری،
مسئولیت ،محیطکاری ،حمایت ،رقابت ،روابط ،ارتقا و پاداش) در جداول شماره 3 ،2و  4ارائه گردیده است.

جدول شماره  2تحلیل رگرسیون مربوط به وجود رابطه بین «تعهد سازمانی» و «استرس شغلی» با «سالمت روان کارکنان»
مدل

 -1پیش بینی سالمت روان بر اساس

مولفه «رقابت» از ابعاد استرس شغلی
 -2پیش بینی سالمت روان بر اساس

مولفه «رقابت» از ابعاد استرس شغلی
و مولفه «عاطفی» از ابعاد تعهد
سازمانی

اثر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

93 11/ 568

1

93 11/ 568

باقیمانده

16348 / 463

197

82 / 987

کل

17542 / 030

198

رگرسیون

649 1/ 389

2

824 / 694

باقیمانده

15892 /1 64

96 1

81 / 085

کل

17542 / 030

198

F
41/ 383

01/ 171

سطح

معناداری
0/ 000

0/ 000
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جدول شماره :3خالصه تجزیه و تحلیل رگرسیون مربوط به وجود رابطه بین «تعهد سازمانی» و «استرس شغلی» با «سالمت روان کارکنان»
مدل
 -1پیش بینی سالمت روان بر اساس مولفه «رقابت» از ابعاد استرس شغلی
 -2پیش بینی سالمت روان بر اساس مولفه «رقابت» از ابعاد استرس شغلی و مولفه
«عاطفی» از ابعاد تعهد سازمانی

خطای انحراف

R

R2

0/ 261

0/ 068

9/ 09 1

0/ 07 3

0/ 094

9/ 004

استاندارد برآورد

جدول شماره : 4ضرایب رگرسیونی پیش بینی «سالمت روان کارکنان» بر اساس «تعهد سازمانی» و «استرس شغلی کارکنان»
مدل
 -1پیش بینی سالمت روان بر
اساس مولفه «رقابت» از ابعاد
استرس شغلی

 -2پیش بینی سالمت روان بر
اساس مولفه «رقابت» از ابعاد

استرس شغلی و مولفه «عاطفی»
از ابعاد تعهد سازمانی

سطح

ض ر ای ب

B

خطای انحراف استاندارد

t

عرض از مبداء

72 / 668

2/ 21 0

35 / 965

0/ 000

شیب خط(رقابت)

-0/ 399

0/ 105

-3/ 792

0/ 000

معناداری

عرض از مبداء

62 / 929

4/ 568

13 / 777

0/ 000

شیب خط(رقابت)

-0/ 356

0/ 06 1

-3/ 370

0/ 01 0

شیب خط(عاطفی)

0/803

0/0 13

2/ 371

0/109

بررسی نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی دادههای مربوط به پیشبینی سالمت روان کارکنان بر اساس مولفههای مربوط به
متغیرهای تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری) و استرس شغلی (انجام وظیفه ،مشارکت و تصمیمگیری ،مسئولیت ،محیطکاری،
حمایت ،رقابت ،روابط ،ارتقا و پاداش) حاکی از آن است که در مدل شماره  1و با ورود اولین متغیر دارای باالترین ضریب همبستگی
مرتبه صفر با متغیر مالک (رقابت از ابعاد استرس شغلی) مقدار آماره بدست آمده (  )F = 41/ 383در سطح معناداری  P≥0/10معنادار

میباشد (  .)Sig=0/ 000نتایج بیانگر آن است که در مدل اول و با ورود اولین متغیر به معادله رگرسیونی  6/8درصد از واریانس

«سالمت روان کارکنان» از طریق متغیر «رقابت از ابعاد استرس شغلی» قابل پیش بینی بوده که به لحاظ آماری معنادار میباشد .بررسی
مقادیر ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل شماره  1نیز حاکی از آن است که ضریب عرض از مبدا ( )aو شیب خط متغیر «رقابت» ()b
به ترتیب با مقادیر  72 / 668و  -0/ 399در سطح معناداری  P≥0/10معنادار میباشند .منفی بودن شیب خط متغیر«رقابت» نشانگر یک

رابطه منفی بین رقابت و سالمت روان است .یعنی با افزایش رقابت سالمت روان کاهش می یابد.
در مدل شماره  2و با ورود دومین متغیر دارای باالترین ضریب همبستگی تفکیکی با متغیر مالک (عاطفی از ابعاد تعهد سازمانی)

مقدار آماره بدست آمده (  )F=01/ 171در سطح معناداری  P≥0/10معنادار میباشد (  .)Sig=0/ 000نتایج بیانگر آن است که در مدل

دوم و با ورود دومین متغیر به معادله رگرسیونی  9/4درصد از واریانس «سالمت روان کارکنان» از طریق دو متغیر «رقابت از ابعاد
استرس شغلی» و «عاطفی از ابعاد تعهد سازمانی» قابل پیش بینی بوده که به لحاظ آماری معنادار میباشد .بررسی مقادیر ضرایب

رگرسیونی مربوط به مدل شماره  2نیز حاکی از آن است که ضریب عرض از مبدا( ،)aشیب خط متغیر «رقابت» ( )b1و شیب خط

متغیر «عاطفی» ( )b2به ترتیب با مقادیر  -0/ 356 ، 62 / 929و  0/803در سطح معناداری  P≥0/ 05معنادار میباشند .معادله رگرسیون
مربوط به پیشبینی «سالمت روان کارکنان» بر اساس مولفههای مربوط به متغیرهای «تعهد سازمانی» و «استرس شغلی» عبارت است از:
(بعد عاطفی تعهد سازمانی× ( + )0/803رقابت از ابعاد استرس شغلی×  = 62 / 929 + )-0/ 356سالمت روان کارکنان.
به منظور بررسی فرضیههای چهارم و پنجم مبنی بر وجود رابطه بین ابعاد استرس شغلی و جنبههای تعهد سازمانی از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که یافتههای آن در جدول  5گزارش شده است.
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جدول شماره  : 5نتایج ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین ابعاد «استرس شغلی» و«تعهد سازمانی» با «سالمت روان کارکنان»
سالمت روان

ابعاد استرس شغلی

ضریب همبستگی

انجام وظیفه
مشارکت و تصمیمگیری
مسئولیت

سطح معناداری

-0/ 113

0/ 113

-0/ 19 1

0/ 094
0/ 01 0

** -0/ 242

محیط کاری

** -0/ 185

0/ 009

رق ا ب ت

-0/ 086

0/ 226

** -0/ 261

0/ 000

روابط

** -0/ 216

0/200

-0/ 14 1

0/ 108

تعهد عاطفی

** 0/ 204

0/ 004

تعهد مستمر

0/ 07 5

0/092

0/ 040

0/2 57

ح م ای ت

ارتقاء و پاداش

ابعاد تعهد سازمانی

تعهد هنجاری

** همبستگی معنادار در سطح 0/10

با توجه به جدول  5مشاهده میشود که از میان  8مولفه استرس شغلی  4مولفه مسئولیت ،محیط کاری ،رقابت و روابط با سالمت
روان دارای همبستگی منفی و معنادار هستند و ازمیان سه مولفه تعهد سازمانی تنها بعد تعهد عاطفی با سالمت روان ارتباط مثبت و

معنادار دارد (.)P≥0/10

در بررسی سواالت پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین میزان استرس شغلی ،تعهد سازمانی و سالمت روان در طبقات مختلف شغلی
کارکنان تفاوت وجود دارد؟ آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه انجام شد که در جدول  7یافتههای بدست آمده
گزارش شده است .و نتایج بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میزان استرس شغلی کارکنان در طبقات شغلی کارگر و تکنیسین و

کارشناس است .ولی میزان تعهد سازمانی کارگران بیشتر از دو طبقه شغلی تکنیسین و کارشناس بود(  ) F=8/ 51در سطح معناداری

 . P≥0/10همچنین از نظر میزان سالمت روان بین طبقات شغلی تفاوت وجود داشت و طبقه شغلی کارگران از سالمت روان باالتری
برخوردار بودند )F=5/41( .در سطح معناداری(. )P≥0/10

جدول شماره  : 6شاخصهای توصیفی مربوط به استرس شغلی،تعهد سازمانی و سالمت روان کارکنان در طبقات مختلف شغلی

طبقات
شغل

استرس شغلی

ت ع ه د س ا ز م ان ی

تعداد میانگین انحراف

خطای

تعداد میانگین انحراف

خطای

استاندارد

انحراف

استاندارد

انحراف

استاندارد
تکنسین
کارگر

سالمت روان

52

138 / 40

30 / 39

تعداد میانگین انحراف
استاندارد

6/ 07

52

78 / 32

9/ 03

3/ 18

0 15

64 /02 52

84 / 03

01/ 98

0/ 89

49 1

66 / 47

کارشناس

52

0 14 / 56

73/ 82

7/ 56

52

75 / 72

9/ 92

کل

002

34 1/ 39

73/38

2/ 67

002

82 / 28

0 15

132 / 69

83/ 99

11 / 03

انحراف
استاندارد

استاندارد
1/ 80

خطای

7/ 51
8/ 51

1/ 50
0/ 69

1/ 98

52

60 / 24

13 / 80

2/ 76

0/ 78

99 1

65 / 40

9/14

0/ 66
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جدول :7نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه مربوط به استرس شغلی ،تعهد سازمانی و سالمت روان کارکنان در طبقات مختلف شغلی
بین گروهی

درون گروهی

1785 /25

283122 /1

مجموع مجذورات
درجه آزادی
استرس شغلی

میانگین مجذورات

2

197

892 / 76

1437 /61

سطح معناداری

99 1

0/ 538

مجموع مجذورات

929 1/ 00

درجه آزادی

22313 / 31

2

میانگین مجذورات

197

964 / 50

24242 / 32
99 1

113 / 26
8/ 51

F
سطح معناداری

0/ 000

مجموع مجذورات
درجه آزادی
سالمت روان

284907 /6

0/ 62

F

تعهد سازمانی

کل

میانگین مجذورات

874 / 30

16667 / 72

17542 / 03

2

96 1

198

437 / 15

85 / 03

F

5/41

سطح معناداری

0/ 007

جدول شماره  : 8نتایج آزمون تعقیبی شفه مربوط به استرس شغلی ،تعهد سازمانی و سالمت روان کارکنان در طبقات مختلف شغلی
طبقه شغلی

طبقه شغلی

)(i

استرس شغلی

میانگین تفاوت

)(j

تکنسین

)(i-j

کارگر
کارشناس

کارگر

تکنیسین
کارشناس

کارشناس

تکنیسین
کارگر

تعهد سازمانی

تکنسین

کارگر
کارشناس

کارگر

تکنیسین
کارشناس

کارشناس

تکنیسین
کارگر

سالمت روان

تکنسین

کارگر
کارشناس

کارگر

ت کن سی ن
کارشناس

کارشناس

تکنیسین
کارشناس

5/ 70
-2/61
-5/ 70

خطای انحراف استاندارد

سطح معناداری

8/ 18

0/ 766

01/ 72

0/ 978

8/ 18

0/ 766

-7/ 86

8/ 18

7/ 86

8/ 18

0/ 603

01/ 72

0/ 978

2/ 29

0/ 037

2/61
-5/ 71
2/ 60
5/ 71
8/ 31
-8/ 31
-2/ 60
-2/ 27
3/ 96
2/ 27

3/10
2/ 29
2/ 29
2/ 29
3/10
1/ 99
2/ 60
1/ 99

0/ 603

0/ 644
0/ 037
0/ 01 0
0/ 01 0
0/ 644
0/ 489
0/ 85 2
0/ 489

6/ 23

1/ 99

0/ 006

-6/ 23

1/ 99

0/ 006

-3/ 96

2/ 60

0/ 85 2
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بحث و نتیجهگیری

دیر زمانی است که توجه به نیروی انسانی در سازمانها اهمیت ویژهای یافته است .نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و

ارزندهترین ثروت و دارایی هر کشور محسوب میشود .بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار به دلیل فقدان
نیروی انسانی شایسته و الیق ،توان استفاده از این موهبت الهی را ندارند .ولی دیگر ملتها به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن
نیروی انسانی مناسب به آسایش و رفاه رسیدهاند .هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه استرس شغلی و تعهد سازمانی با سالمت روان
است .یافتههای حاصل از این پژوهش مبین این است در فرضیه اول بین استرس شغلی و سالمت روان همبستگی منفی و معناداری
وجود دارد .استرس شغلی به عنوان یکی از مولفههای موثر بر سالمت ،ایمنی و آسودگی افراد مطرح است .و هر چقدر فرد در محیط
پر تنش و استرس زا قرار بگیرد سالمت روان او بیشتر در معرض خطر قرار میگیرد .نتایج بدست آمده در این زمینه با پژوهشهای
مارگولیس ( ،) 974 1رفیعی( ،)5831هاشمزاده( ) 79 31بیدگلی ( )6831همسو بوده است .نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم بیانگر این
بود که بین تعهد سازمانی با سالمت روان کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد .در تحقیق مصطفوی و همکاران(  )0 139یکی از ابعاد
کیفیت زندگی با عنوان تعهد کاری به عنوان پیشبینی کننده سالمت روان بدست آمده است .و همچنین در تحقیقات عسگری و
همکاران ( )3831بین این دو متغیر در مدیران مقاطع متوسطه رابطه معنادار نشان داده شده که با یافته تحقیق حاضر مغایر میباشد با
توجه به این که جامعههای مورد مطالعه در این سه پژوهش متفاوت میباشد میتوان نتیجه گرفت که این تفاوت ناشی از شرایط کاری
متفاوت این سه گروه از افراد است در پژوهش عسگری جامعه مورد مطالعه مدیران آموزش و پرورش و در تحقیق حاضر کارکنان
یک محیط صنعتی است که اکثر افراد به صورت قرادادی کار میکنند ولی در آموزش و پرورش افراد معمو ًالًال تا زمان بازنشستگی در
سازمان باقی میمانند .بر مبنای مطالعات انجام شده سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارد (مودي ،پورتر و استيرز ) 1982:253
یگذارد و میزان وابستگی به سازمان ،خود عاملی در جهت افزایش تعهد
این امر بر میزان وابستگی روانی کارکنان به سازمان تاثیر م 
کارکنان است و افزایش تعهد باعث کاهش اختالالت روانی خواهد شد .نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد که دو بعد تعهد عاطفی
و رقابت در پیشبینی سالمت روان نقش دارند .معمو ًالًال کارکنانی که در این تعهد نمره باالیی کسب میکنند تمایل دارند تا در
سازمان باقی بمانند و کمتر حاضر به ترک سازمان جهت ادامه به کار در سازمانی دیگر میباشند (ابیلی و ناستی زایی .)8831،با توجه
به اینکه ضریب همبستگی بدست آمده مثبت است میتوان نتیجه گرفت که هرچه میزان تعهد عاطفی کارکنان باالتر رود میزان
سالمت روانی آنها هم باالتر خواهد بود همچنین همبستگی منفی بدست آمده بین بعد رقابت از ابعاد استرس شغلی با سالمت روان
نشان دهنده این است که هر چه میزان جو رقابتی محیط کار باالتر رود در نتیجه استرس شغلی کارکنان نیز باالتر خواهد رفت و در پی
آن سالمت روان افراد نیز به مرور زمان در خطر میافتد .این یافته با تحقیق هاشم زاده و همکاران ( ) ) 79 31که نشان داد تحت فشار
قرار گرفتن برای انجام کار ،انجام دو کار به طور همزمان ،انجام کار در روزهای تعطیل ،زیاد بودن حجم کار عوامل استرسزا
محسوب میشوند ،همسو است .در این کارخانه با توجه به سه شیفت بودن و عدم تعطیلی کارخانه در روزهای جمعه و ایجاد جو
رقابتی کارخانه مبنی بر پذیرش بیشتر سفارشات از کارخانههای بزرگتر و تحویل به موقع سفارشات پذیرفته شده ،به خودی خود
عواملی هستند که منجر به میشود جو رقابتی به کارکنان کارخانه نیز منتقل شود و این تحت فشار بودن سالمت روان کارکنان
کارخانه را به مخاطره بیاندازد.
نتایج حاصل از سوال اول پژوهش نشان داد که بین میزان استرس شغلی کارکنان در طبقات مختلف شغلی تفاوت معنی داری
مشاهده نشد .هاشم زاده و همکاران () 79 31در پژوهش خود نشان دادند که در زمینه استرس شغلی و رویدادهای زندگی بین کارکنان
اداری و درمانی بیمارستانهایی شهر شیراز تفاوتی وجود ندارد .الزاروس در مطالعات خود نقش فرایندهای شناختی در استرس را مورد
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بررسی قرار داد و فرایند دو مرحلهای ارزیابی استرس را مطرح کرد در مرحله اول فرد به ارزیابی اهمیت یک رویداد یا موقعیت برای
یپردازد .در صورتي كه رويداد يا موقعيت مذكور مضر يا تهديد كننده ارزيابي شود  ،در مرحله دوم فرايند ارزيابي
سالمتی خود م 
يگيرد .به عبارتي ديگر هيچ چيز به خودي
مرحله پيچيدهاي است از باورهاي فرد درباره خود  ،محيط و دردسترس بودن منابع ،بهره م 
يبخشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ارزیابیهای
خود  ،خوب يا بد نيست بلكه اين ذهن ماست كه به آن رنگ خوبي يا بدي م 
شخصی بیشتر از طبقه شغلی بر تجربه استرس شغلی تاثیر دارد .و نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش نشان داد که میزان تعهد سازمانی
کارکنان در طبقات مختلف شغلی متفاوت است و میزان تعهد سازمانی کارگران بیشتر از طبقه تکنیسین و کارشناس بوده است .یکی
از عواملی که بر میزان تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان تاثیر میگذارد میزان تحصیالت افراد است یعنی هر چه فرد دارای
تحصیالت باالتری باشد سازمان قادر به برآوردن انتظارات آنها نیست عالوه بر این افراد با تحصیالت باال ممکن است بیشتر به حرفه
متعهد باشند تا به سازمان .این یافته با نتایج پژوهش یعقوبی و همکاران( )6831همسو است .اما صداقتی فرد (  )0 139در تحقیق خود به
این نتیجه رسید که اساتید دارای مدرک دکترا نسبت به اساتید فوق لیسانس تعهد بیشتری دارند که با تحقیق حاضر همسو نیست و
دلیل این تفاوت را میتوان در دو جامعه تحقیقی متفاوت یعنی محیط دانشگاهی و محیط صنعتی جستجو کرد .نتایج حاصل سوال
سوم مبنی بر مقایسه میزان سالمت روان کارکنان در طبقات مختلف شغلی ،نشان داد که میزان سالمت روان در طبقات مختلف شغلی
متفاوت است و طبقه کارگران از سالمت روان بیشتری بر خوردار بودند .این یافته نیز با پژوهش هاشم زاده و همکاران ( ) 79 31همسو
است .این تفاوت میتواند به علل مختلفی از جمله سنگینی کار و حساس بودن شغل کارشناسان و تکنیسنها دانست .به طور کلی به
دلیل اهمیت نیروی انسانی در محیط کاری پیشنهاد میشود بررسیهای بیشتر در زمینه سبب شناسی استرس شغلی در کارکنان و راه-
کارهای کاربردی در راستای کاهش عوامل استرسزا ارائه گردد .تعهد سازمانی کارشناسان و تکنیسینها را با استفاده از هماهنگ
کردن اهداف سازمان و اهداف این افراد باال ببرند .و سطح آگاهی و میزان سازگاری کارکنانی که در معرض عوامل استرس زای
شغلی هستند ،را افزایش داد.
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