رابطه بین فشار روانی محیط کار و چابکی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی
تاریخ پذیرش:

تاریخ دریافت0931/01/82 :
0

حسن سلطانی  ،صبا سودبخش

0931/08/01
8

از صفحه  19تا 68
چكیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیلگر عزت نفس در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر
عملکرد شغلی است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت ،توصیفی و ازنظر ارتباط بین
متغیرهای پژوهش ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه کارکنان اداره کل استاندارد استان
اصفهان هستند که به تعداد  819نفر گزارش شد .از این تعداد  099نفر بهعنوان حجم نمونه براساس
فرمول کوکران بهروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای
استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر ( ،)0331استرس شغلی کاهن و دیگران ( ،)0361عملکرد شغلی
پاترسون ( )0331و عزت نفس روزنبرگ ( )0361بود که روایی محتوایی آنها به تایید استاد راهنما و
تعدادی از متخصصان موضوع رسید .همچنین پایایی پرسشنامهها ،ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد که برای تمامی ابعاد آنها باالی  1/1بود و نشاندهنده پایایی باالی ابزار پژوهش است .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آمارههایی همچون فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و
سطح استنباطی با استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرمافزارهای
«اس.پی.اس.اس» و «اسمارت پی.ال.اس» انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس ،نقش تعدیلگر
در تأثیر تعهد سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل استاندارد استان اصفهان
دارد .همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار و استرس شغلی تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد
شغلی دارند.
کلیدواژهها  :تعهد سازمانی ،عملکرد شغلی ،استرس شغلی ،عزت نفس

 -1استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز (نویسنده مسئول مقاله)soltani.hassan74@gmail.com .
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتSoodbakhshsaba228@gmail.com .
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مقدمه
در دهههای گذشته ،بیشتر سازمانها ،راهبرد بازسازی و مهندسی دوباره را در پاسخ به
مسائل و تغییرات محیطی انتخاب میکردند ،اما اکنون رویکردها و راه حلهای گذشته
قابلیت خود را برای مقابله با مسائل سازمانی و محیط بیرونی از دست دادهاند (شریفی و
ژانگ،0333 ،0ص  .)2امروزه نظریه های بسیاری برای نجات سازمانها از شرایط رو به
نزول و برای رسیدن به اوج قله موفقیت مطرح شدهاند که تغییرات بسیاری در نگرشها،
اهداف ،شیوههای انجام کار و مدیریت صورت داده و روشهای جاری انجام کار را به
چالش کشیدهاند .یکی از مهمترین این نظریه ها چابکی است .سازمان چابک با اتفاقات
و تغییرات ناگهانی به سادگی از پا در نمیآید ،زیرا سریع ،سازگار و قدرتمند است و به
تغییرات ناگهانی ،فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتریان پاسخ سریع میدهد.
نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی واالست و موثرترین رکن
تحوالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود .انسان مهمترین سرمایه سازمان
است .اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی میماند عوامل و امکاناتی
نظیر ساختمان ماشینآالت تجهیزات مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده
نیست و ارزشی نخواهد داشت .انسان به اشیاء روح می دمد و از آنها برای ارتقا بهبود و
تکامل زندگی خود استفاده میکند .نیروی انسانی مهمترین و با ارزشترین دارایی
سازمان است که هرگز در ترازنامهها و صورتهای سود و زیان شرکتها منعکس
نمیشود در حالی که سودآوری سازمان با انسان است و انسانها پشتوانه موفقیت
سازمان به شمار میروند .بنابراین با عامل انسانی باید در نهایت عزت و احترام برخورد
شود ،زیرا سالها وقت و سرمایه گزاف صرف تربیت و پرورش انسانهای کارشناس فهیم
متعهد می شود تا پس از سالها برنامهریزی به اوج بازدهی برسند .در صورت خروج آنان
از سازمان ،به آسانی و در زمانی اندک قابل جایگزینی نیستند و فقدان ایشان زیان و
لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد کرد .به بیانی دیگر ،عرضه نیروی انسانی توانمند و
کارآمد امری محدود ،زمانبر و پر هزینه است و مستلزم صرف وقت نیرو و مخارجی
هنگفت است (جان یان جینگ،8101 ،8ص .)016
Shariﬁ & Zhang
Jhon,y.J
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با توجه به این که اصلیترین هدف هر سازمانی دستیابی به اثربخشی بهینه است ،در
این راستا سازمان باید با توجه به سالمت جسمانی و روانی کارکنان موجباتی را فراهم
کند که متصدی هر شغل با رضایت و بدون احساس اجبار و ترس فعالیت کند و تمام
توان بالقوه شناختی ،رفتاری و هیجانی خود را برای رسیدن به این هدف به کار گیرد.
به عبارتی ،سازمانها باید از طریق به کارگیری شیوههای معتبر آزمایش و انتخاب
کارکنان ،انتخاب شیوههای اثربخش آموزش کارکنان ،به کارگیری روشهای مناسب
ارزیابی کارکنان ،شناخت شیوههای مناسب ایجاد انگیزش در آنان ،ارتقای سامانههای
ارتباط درونی و برون سازمانی ،بنیاد و نگهداری نظامهای بهداشت روانی در سازمان از
جمله تالش در کاهش فشار روانی ناشی از کار ،باال بردن باورهای اثربخشی و ترغیب
کارکنان برای مشارکت در برنامهها و نظایر آن موجباتی را فراهم کند تا اثربخشی فرد،
گروه و سازمان به میزان قابل توجهی افزایش یابد (مرادی نسب.)0931 ،
امروزه بهرهوری ،کارایی و اثربخشی ارزشمندترین جایگاه را در نزد مدیران دارد و همه
در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزونترند و تالش آنان نیز در همین راستا
شکل میگیرد تا ثبات سازمانی را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کند .دستاوردهای
جدید علم مدیریت ،نیل به اثربخشی باال در سازمانها را مرهون توسعه منابع انسانی
میداند (قربانی و همکاران،0922 ،ص .)001
شرکت "کولر هوایی آبان" اخیرا با مشکالتی مانند عدم تعهد سازمانی کارکنان ،رضایت
شغلی پایین کارکنان ،عدم تمایل به داشتن نوآوری و خالقیت در انجام امور رو به رو
بوده ،به طوری که اثربخشی سازمانی کاهش قابل مالحظهای داشته است .مدیران
شرکت پس از تشکیل جلسات فراوان با روان شناسان و مشاوران به این نتیجه رسیدند
که این مشکالت از یک طرف به چابک نبودن سازمان و از طرف دیگر فشارهای روانی
موجود در محیط کار مربوط است .بنابراین پس از تشکیل جلسات فراوان تصمیم گرفته
شد تا پژوهشی با عنوان رابطه فشارهای روانی محیط کار و چابکی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی انجام شود ،تا با استفاده از نتایج این پژوهش بتوانند اثربخشی سازمانی را
افزایش دهند .بنابراین ،این پژوهش درپی پاسخ به این سوال است که آیا رابطه ای بین
فشارهای روانی محیط کار و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی
آبان وجود دارد؟
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پیشینه پژوهش
قاسم زاده المی و همکاران ( )0936در پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر برنامه ریزی
منابع سازمانی بر چابکی و اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه :اداره کل آموزش و پرورش
استان سیستان و بلوچستان)" به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی منابع سازمانی
تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی و اثربخشی سازمانی دارد .زهرا کردجزی و همکاران
( )0931در پژوهشی با عنوان "بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان به روش
پیرسون -مطالعه موردی هواشناسی گلستان و مازندران" به این نتیجه رسیدند که بین
چابکی سازمان و ابعاد آن (سرعت ،شایستگی ،پاسخگویی ،انعطافپذیری) و اثربخشی
سازمان های هواشناسی گلستان و مازندران رابطه معناداری وجود دارد .مرادی نسب (
 ) 0931در پژوهشی با عنوان "تاثیر فشار روانی محیط کار و اخالق کاری بر عملکرد
کارکنان بیمارستان ابن سینا شیراز" به این نتیجه رسیدند که بین فشار روانی محیط
کاری و مولفههای آن و مولفههای عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد .یعنی با
افزایش فشار روانی محیط کاری عملکرد شغلی کارکنان کم میشود .از الزامات عملکرد
شغلی ،فشار روانی محیط کار و اخالق کاری است .حسینی و سلطانی ( )0938در
پژوهشی با عنوان "اولویتبندی آثار مثبت و منفی فشارهای روانی مدیران با استفاده از
فن  AHPدرشرکت توزیع نیروی برق استان فارس" به این نتیجه رسیدند که حجم
کاری باال ،محدودیت زمانی ،محدودیت منابع مالی ،مسئولیتهای کاری ،شرایط
اقتضایی حاکم بر محیط کار و نداشتن کنترل الزم بر کار بیشترین نقش را در ایجاد
فشارهای روانی مدیران دارند .ایمانی و بنیاب ( )0923در پژوهشی با عنوان "رابطه بین
فشارهای روانی با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران" به این
نتیجه رسید  )0بین فشارهای روانی و اثر بخشی مدیران  )8فشارهای روانی ناشی از
عوامل برون سازمانی و درون سازمانی  )9اثر بخشی مدیران مدارس رابطه معنی دار و
معکوس وجود دارد .هرچه فشارهای روانی ناشی از عوامل درون سازمانی و برون
سازمانی افزایش یابد ،اثر بخشی کاهش پیدا می کند و بین فشار روانی با هر یک از
عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و زیر عامل های آن رابطه معنی داری مثبت و
مستقیم وجود دارد.
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جان یان جینگ ( )8101در پژوهشی با عنوان "سیستمهای عملکرد کار و اثربخشی
سازمانی با نقش واسطه سرمایه اجتماعی" به این نتیجه رسید که میتوان اثربخشی
سازمانی را از طریق تغییر سرمایه اجتماعی درون سازمانی تغییر داد .آلگاما )8100( 0در
پژوهشی با عنوان "ایجاد یک محیط برای یادگیری و چابکی سازمانی" به این نتیجه
رسید که رهبران ،محیطی برای یادگیری سازمانی و یادگیری نیروی کار ایجاد میکنند
و در یادگیری سازمانی ،برنامهریزی موفق و توسعهی رهبران سازمانی آینده مشارکت
میکنند .همچنین رهبران ارشد ،محیطی برای بهبود عملکرد سازمانی ،انجام ماموریت و
اهداف استراتژیک ،نوآوری ،رهبری عملکرد و چابکی سازمانی ایجاد میکنند.
مبانی نظری
اثربخشی سازمانی :سازمانی که برای تولید کاالها و خدماتی با کیفیت عالی تالش
میکند ،به نیروی کار سالم برای پشتیبانی از تالشهایش نیاز دارد .کسانی که انتظارات
زیادی از خود و سازمانی دارند که در آن مشغول به کارند باید فشار روانی محیط کار
بیشتری تحمل کنند که این امر خود ،به از دست رفتن احساسات منجر میشود .به
همین ترتیب از دست دادن احساسات تحت تاثیر کار بیش از حد ،تعارض در نقش و
نوع تعاملهای میان فردی است که کار ایجاب میکند .تعاملهای احساسی مکرر و
چهره به چهره باعث تحلیل رفتن احساسات می شود و در گذر زمان ،از دست دادن
احساسات به زوال شخصیت منجر میشود؛ حالتی روان شناختی که فرد از کار بیزار
میشود و در نهایت احساس میکند ناموثر و بی لیاقت است یا اینکه کسی قدر او را
نمیداند که این امر باعث رضایت شغلی اندک ،میل به رها کردن شغل ،تیره شدن
روابط میان فرد با خانواده و دوستان ،بیخوابی ،غیبت و ساعت استراحت طوالنی و
بیشتر در کار همراه می شود (رضائیان ،0931 ،ص.)21 -20
اثربخشی به معنای تحقّق اهداف سازمان است .اثربخشی سازمانی عبارت است از
درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود می رسد ( قربانی زاده و اکبری،
،0930ص .)99به بیان دیگر ،اثربخشی سازمانی به گونهای است که سازمانها ،چگونگی

Algama
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به حقیقت پیوستن ماموریت موفقیت آمیزشان را به شیوهی راهبردهای سازمانی،
بررسی می کنند ( صادقی و محتشمی ،0923 ،ص.)36
پاسخ نظریه سازمان به این سؤال که چه چیزی یک سازمان را اثربخش می کند این
است که ساختار صحیح ،سازمان را اثربخش میکند .روشی که ما به وسیله آن افراد و
مشاغل را با هم ترکیب و قوانین و روابط حاکم بین آنها را تعریف میکنیم ،عامل
مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب میشود .اثربخشی به عنوان میزان
یا حدی که یک سازمان به اهدافش محقق می کند ،تعریف شده بود .که این هدف بقاء
است .حتی هدف ب قاء که تقریبا همگی به مهم بودن آن اتفاق نظر دارند در شرایطی
ممکن است به عنوان ضابطه اثر بخشی از اعتبار بیفتد .امروزه پژوهشگران بر این عقیده
اند که سنجش اثربخشی مستلزم معیارهای چندگانهای است که وظایف مختلف
سازمانی را بر اساس ویژگیهای مختلفی ارزیابی می کند و همچنین در اثربخشی
سازمانی هم به وسایل و امکانات فرآیند باید توجه کرد و هم به نتایج حاصل (لوسیر،0
.)8101
فشار روانی محیط کار :فشار روانی معموال وقتی ایجاد میی شیود کیه فیرد بیا چیالش،
تهدید یا تحول مواجه شود .به عبارت دیگر ،بین توان فرد برای انجام کار و کار خواسیته
شده از وی ،توازن وجود نداشته باشد .برخیی از صیاحب نظیران فشیار روانیی را آمیادگی
ناخودآگاه برای نزاع یا گریختن تعریف می کنند که فرد هنگام رویارویی با هرگونه تقاضا
تجربه میکند (رضائیان ،0931 ،ص.)61
در یک تعریف نسبتاً جامع ،فشار روانی به عنوان حالتی در نظر گرفته شده است که
درآن فرد با فرصتها ،محدودیتها ،تهدیدات و تقاضاهایی مواجه می شود که نتایج
حاصل از هر کدام از آنها برای وی مهم است .مدیریت نادرست فشار روانی میتواند
فشار روانی مضر فردی را ایجاد کند که این امر خود به کاهش بهرهوری ،ایجاد کیفیت
کاری نامطلوب و عدم رضایت شغلی منجر میشود (چان وی چو ،8109 ،8ص.)211
عوامل ایجاد کننده فشار روانی محیط کار عبارتند از:

Lussier
Chan, V. C.

1
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 -0فرهنگ سازمانی :0محیطهای پرفشاری که سختکوشی و کار بیوقفه را طلب
میکند فشار روانی را شعلهور می کند و برعکس ،طبق پژوهشهای انجام شده ،مدیریت
مشارکتی میتواند فشار روانی را کاهش دهد.
 -8فناوری :8افزایش روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و سامانههای اطالعاتی نیز
منشا فشار روانی سازمانی است.
 -9محیطهای بسیار گرم یا سرد :فعالیتهای پرزحمت ،مواد پر خطر و سفرهای مداوم
به گوشه و کنار جهان ،مساله آب و هوای بسیار سرد یا بسیار گرم ،کم شدن آب بدن و
کم خوابی میتواند فشار روانی شدیدی را ایجاد کند.
 -1سازماندهی نامناسب :9وظایف خوب تقسیم نشده ،ضوابط دسیت و پیا گییر فیراوان و
مراحل شکلگیری و افول سازمانها فشار روانی شدیدی را برای کارکنان در پی دارد.
 -1سبک مدیریت :اگر انتظارات کارکنان و با سبک مدیریت سازگار نباشید کارکنیان بیه
نسبت عدمسازگاری باید فشار روانی را تحمل کنند.
 -6طراحی دفتر کار :نورهای ضعیف یا شیدید ،صیداهای بلنید ،نامناسیب بیودن ترتییب
چیدمان ملزومات اداری ،دیوارهای متحرک یا محیط های کثیف و آلیوده موجیب فشیار
روانی می شود (رضائیان ،0931 ،ص.)60 -68
چابكی سازمانی :مفهوم چابکی را در سال  0330نخستین بار موسسه یاکوکا 1به کار
برد .در گزارشی که آژانس بیان کرد ،چابکی یکی از عوامل اساسی برای تولیدات جدید
است ( ابراهیمیان جلودار و ابراهیمیان جلودار ،0931 ،ص.)01
ورنادات )0333( 1معتقد است چابکی را میتوان به صورت همسویی نزدیک سازمان با
نیازهای متغیر کاری ،در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد .در چنین سازمانی،
اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار دارند و این دو همراه با یکدیگر
درصدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند.

1

- Organizational Culture
- Technology
3
- Organize inappropriate
4
- Iaccoca Agency
5
- Vernadat
2
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چین یان )0333(0چابکی را شامل شیوه ی جدید انجام کارها می داند و آن را روند
جدیدی برای ساخت ،خرید و فروش ،ارتباطات متنوع و معیارهای جدید ارزشیابی
عملکرد اراد و شرکتها قلمداد میکند .چابکی نتیجه هوشیار بودن نسبت به تغییرات ،به
صورتی همه جانبه (تشخیص فرصتها و چالشها( هم در محیط داخلی و هم در محیط
خارجی است و با وجود قابلیتی شایسته در استفاده از منابع برای پاسخگویی به این
تغییرات در زمان مناسب و به شکلی انعطافپذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای
آن را داشته باشد ،صورت مؤثری به خود میگیرد (برانزچیدل و سورش،8113 ،8
ص.)080 -088
چابکی به طور کلی توانایی سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی
سریع و کارا به آن تغییر است .این تغییر محیطی میتواند تغییرات فناورانه و کاری یا
تغییر نیاز مشتری باشد .واژه چابک توصیفگر سرعت و قدرت پاسخگویی در هنگام
مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است .سازمانهای چابک نه تنها باید
تغییرات موجود باشند ،بلکه با آرایش بندی مناسب باید به کسب مزایای

پاسخگوی
رقابتی نیز قادر باشند)خزاعی امین و همکاران.)0938 ،
توانایی سازمانها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواستههای
مشتریان در شرایط رقابتی امروز ،از مهمترین امتیازها به شمار میآید .این در حالی
است که عوامل بسیاری امکان تطبیق سازمانها با تغییرات محیط را محدود و
فرصتهای فراهم آمده برای سازمان را به تهدید تبدیل می کنند و ادامه رقابت را
مشکل و پرهزینه میکنند .متناسب بودن عوامل ساختاری و فنی سازمانها با هم و
سازگاری با تغییرات و تحوالت داخلی و خارجی از موضوعات اساسی و مرتبط بهم است.
واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به تحوالت پیچیده ،سازمان ها را در زمره نظامهای باز
اجتماعی قرار میدهد ،نظامهایی که تغییر و توسعه دایم جزء جداییناپذیر ماهیت
آنهاست و بنابراین سازمانها به عنوان نظامهای باز اجتماعی باید ساز و کارها و
ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی متناسب با پیچیدگی محیط،
متنوع و پیچیده کنند و در تعامل پیوسته با محیط ،هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده
- Chin-Yin
- Braunscheidel، Suresh
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خود (ساختار ،کارکردها ،نقش ها ،رفتارها و اهداف) و هم در بعضی از عناصر محیطی
تغییراتی را به وجود آورند (الولر و ورلی.)8100 ،0
چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا بین فشارهای روانی محیط کار
و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟ در پیشینه پژوهش،
برخی از مدل ها و دیدگاههای مرتبط با متغیرهای پژوهش شرح داده شد .در این
پژوهش اثربخشی سازمانی متغییر وابسته است و مولفههای آن عبارتند از :نوآوری ،تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی و سالمت .کامل بودن این مدل از نظر شاخص های اندازهگیری
و سنجش و اینکه در تمامی سطوح سازمانی قابل اجرا است از جمله دالیل انتخاب این
مدل به شمار می آیند .همچنین در این پژوهش فشارهای روانی محیط کار متغیر
مستقل است و مولفه های آن عبارتند از :عوامل فردی ،عوامل سازمانی و عوامل محیط
کار .متغیر مستقل دیگر چابکی سازمانی می باشدو مولفههای آن عبارتند از :سرعت،
شایستگی ،پاسخگویی و انعطافپذیری .بنابراین ،با توجه به پیشینه نظری پژوهش
فرضیهها و مدل مفهومی به صورت زیر بیان می شود.
فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
فرضیههای اصلی
 )0بین فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان
رابطه معناداری وجود دارد.
 )8بین چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 )0بین عوامل فردی و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.

Lawler & Worley

1
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)8
)9
)1
)1
)6
)1

بین عوامل سازمانی و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.
بین عوامل محیط کار و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.
بین سرعت و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه معناداری
وجود دارد.
بین شایستگی و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه معناداری
وجود دارد.
بین پاسخگویی و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.
بین انعطافپذیری و اثربخشی سازمانی در شرکت کولر هوایی آبان رابطه
معناداری وجود دارد.

محیط کار

عوامل سازمانی

اثربخشی سازمانی

عوامل محیط کار

سرعت

پاسخگویی

چابكی سازمانی

شایستگی

فشار روانی

عوامل فردی

نوآوری
تعهد سازمانی
رضایت شغلی
سالمت

انعطافپذیری

شکل :0مدل مفهومی پژوهش
روش شناسی پژوهش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی
محسوب میشود و روش گردآوری اطالعات نیز میدانی و کتابخانهای است .جامعه
آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت کولر هوایی آبان است که تعداد آنان
طبق اطالعات به دست آمده از معاونت منابع انسانی شرکت 611 ،نفر است.
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روش نمونهگیری در پژوهش حاضر روش نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس است و
برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و حجم نمونه بر طبق
جدول فوق  891نفر به دست آمد.
جدول  -0آلفای کرونباخ پرسشنامهها
متغیرها

پرسشنامه مورد
استفاده

مولفهها

سواالت

آلفای کرونباخ
مولفهها

فشار روانی

پرسشنامه فشار
روانی کوپر
()0329
شریفی و ژانگ
()8110

اثربخشی

پارسونز
()0363

عوامل فردی
عوامل سازمانی
عوامل محیط کار
سرعت
شایستگی
پاسخگویی
انعطافپذیری
نوآوری
تعهد سازمانی
رضایت شغلی
سالمت سازمانی

 0تا 3
 01تا 83
 91تا 12
 0تا 6
 1تا 09
 01تا 81
 80تا 83
 0تا 1
 2تا 01
 01تا 80
 88تا 82

1/211
1/118
1/218
1/120
1/111
1/121
1/168
1/128
1/113
1/121
1/131

چابكی
سازمانی

سازمانی

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است .در بخش آمار توصیفی ،شاخصهای میانگین ،میانه ،نما ،ضریب کشیدگی ،ضریب
چولگی ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه نمره و در بخش آمار استنباطی ،آزمونهای
آماری رگرسیون دو متغیره ،رگرسیون چندگانه ،ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSویرایش  88استفاده شد.
یافتهها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،اختالف بین کمینه و بیشینه دادهها بیانگر دامنه
مناسب برای استفاده از متغیرهاست .تمام متغیرها از حداقل انحراف معیار برخوردار
هستند که نشان از انسجام مناسب دادههای نمونه انتخابی است .فاصله بسیار اندک
میانگین و میانه متغیرها نشان دهنده برخورداری آنها از توزیع نرمال است .همچنین
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وجود خطای استاندارد ضریب چولکی و کشیدگی در بازه  -8و  +8تاکید مهمی بر این
مطلب است.
جدول  -8آمار توصیفی شاخص متغیرهای تحقیق

اثربخشی

میانگین

میانه

انحراف
معیار

خطای
چولگی

خطای
کشیدگی

9/00

9/19

1/11

1/81

1/10

سازمانی
نوآوری

8/69

8/11

1/10

1/81

1/10

تعهد سازمانی

9/16

9/19

1/68

1/81

1/10

رضایت شغلی

8/38

8/21

1/63

1/81

1/10

سالمت سازمانی

8/18

8/1

1/28

1/81

1/10

فشار روانی محیط

8/32

9

1/18

1/81

1/10

کار
عوامل فردی

9/19

9/09

1/19

1/81

1/10

عوامل سازمانی

8/33

9

1/19

1/81

1/10

عوامل محیط کار

8/31

9

1/16

1/81

1/10

چابكی سازمانی

8/21

8/29

1/26

1/81

1/10

پاسخگویی

8/21

8/66

1/26

1/81

1/10

شایستگی

8/21

9

1/31

1/81

1/10

انعطافپذیری

8/30

9/99

1/30

1/81

1/10

سرعت

8/21

8/11

1/21

1/81

1/10

نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف:
برای استفاده از فنون آماری ابتدا باید مشخص شود دادههای جمع آوری شده از توزیع
نرمال تبعیت میکنند یا خیر؟ بنابراین ،درصورت نرمال بودن از روشهای پارامتریک و
در غیر اینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده میشود .بنابراین جدول  9برآیند
نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف-اسمیرنوف) براساس فرضیات زیر است.
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جدول -9نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف
متغیرها

کولموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

اثربخشی سازمانی

1/113

1/110

نوآوری

1/010

1/1110

تعهد سازمانی

1/082

1/1110

رضایت شغلی

1/121

1/1110

سالمت سازمانی

1/160

1/191

فشار روانی محیط کار

1/011

1/1110

عوامل فردی

1/012

1/1110

عوامل سازمانی

1/081

1/1110

عوامل محیط کار

1/121

1/1110

چابكی سازمانی

1/113

1/110

پاسخگویی

1/091

1/1110

شایستگی

1/089

1/1110

انعطافپذیری

1/003

1/1110

سرعت

1/61

1/188

با توجه به مقادیر معناداری جدول و کوچکتر بودن آنها از  1درصد ،دلیلی برای رد
فرض صفر وجود ندارد ،بنابراین تمام متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
جدول  -1بررسی رابطه پیرسون بین فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی

فشار روانی

مقدار همبستگی
پیرسون

حد معناداری

Sig

نوع رابطه و
اعتبار آن

1/211

1/11

1/1110

مثبت و معنادار

محیط کار

همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،سطح معنیداری برابر  1/1110است که
کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی ارتباط
قوی و معناداری وجود دارد .بنابراین ،با استناد به جدول  1به بررسی ماهیت ارتباط
فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی پرداختهایم.

44

سال سیزدهم ،شماره  ،05زمستان 7931

جدول  -1اثر رگرسیون فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی

فشار روانی محیط

مقدار آماره

ضریب استاندارد
بتا

t

1/619

01/119

R

Sig

R2

1/631 1/299 1/1110

مقدار
ثابت
860/810

کار

با توجه به مقادیر معنادار جدول می توان گفت که سطح معنیداری برابر 1/1110
است که کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی
رابطه خطی معنیدار وجود دارد.
جدول  -6رابطه چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی

چابكی

مقدار همبستگی
پیرسون

حد معناداری

sig

نوع رابطه و
اعتبار آن

1/691

1/11

1/1110

مثبت و معنادار

سازمانی

همان طور که در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معنی داری برابر  1/1110که
کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی ارتباط قوی و
معناداری وجود دارد .بنابراین با استناد به جدول  1به بررسی ماهیت ارتباط چابکی
سازمانی و اثربخشی سازمانی پرداختهایم.
جدول  -4اثر رگرسیون چابكی سازمانی و اثربخشی سازمانی

چابكی

مقدار همبستگی
پیرسون

حد معناداری

sig

نوع رابطه و
اعتبار آن

1/691

1/11

1/1110

مثبت و معنادار

سازمانی

با توجه به مقادیر معنادار جدول می توان گفت که سطح معنی داری برابر 1/1110
که کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه خطی
معنی دار وجود دارد.
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جدول  -2اثر رگرسیون فشار روانی محیط کار و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی

فشار روانی
محیط کار
چابكی سازمانی

ضریب

مقدار

استاندارد بتا

آماره t

1/619

01/119

1/1110

1/861

1/320

1/1110

R

Sig

مقدار

R2

ثابت

1/631 1/299

860/810

با توجه به مقادیر معنادار جدول میتوان گفت که سطح معنی داری برابر  1/1110که
کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین فشار روانی محیط کار و چابکی سازمانی با اثربخشی
سازمانی رابطه خطی معنی دار وجود دارد.
جدول -3رابطه ابعاد فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی

عوامل فردی
عوامل سازمانی
عوامل محیط
کار

مقدار همبستگی
پیرسون

حد معناداری

Sig

نوع رابطه و
اعتبار آن

1/618
1/100
1/161

1/11
1/11
1/11

1/1110
1/1110
1/1110

مثبت و معنادار
مثبت و معنادار
مثبت و معنادار

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود ،سطح معنی داری برابر  1/1110که
کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین ابعاد فشار روانی محیط کار و اثربخشی سازمانی
ارتباط قوی و معناداری وجود دارد.
جدول  -01بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی
مقدار همبستگی
پیرسون

حد معناداری

Sig

نوع رابطه و
اعتبار آن

پاسخگویی

1/939

1/11

1/1110

شایستگی

1/116

1/11

1/1110

انعطافپذیری

1/110

1/11

1/1110

سرعت

1/106

1/11

1/1110

مثبت و
معنادار
مثبت و
معنادار
مثبت و
معنادار
مثبت و
معنادار
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همان طور که در جدول  01مشاهده میشود ،سطح معنی داری برابر  1/1110بوده که
کمتر از  1/11است .بنابراین ،بین ابعاد چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی ارتباط قوی
و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
تنش یا فشار روانی محیط کار را میتوان پاسخهای هیجانی و فیزیکی بیان کرد که در اثر
عدم تناسب بین الزامات و تقاضاهای شغلی با تواناییها و منابع در دسترس فرد به وقوع
می پیوندد .نتایج پژوهش ها نشان داده است مشاغلی که با سالمت مردم سروکار دارند،
از مشاغل پرتنش محسوب میشوند .فشار روانی یکى از مؤلفههاى موثر بر سالمت ،ایمنى
و آسودگى افراد است و عوارض ناشی از آن در قالب خستگی روحی و جسمی ،زودرنجی
و تحریک پذیری ،تندخویی ،اضطراب ،افزایش فشار خون ،عدم اعتماد به نفس و  ...بروز
می کند که این عوامل بر روی انگیزش کارکنان اثرگذار خواهند بود و آن را کاهش می-
دهد .افزایش تنش محیط کار ممکن است به بروز پاسخهای رفتاری و در نتیجه کاهش
کیفیت کار و افزایش بار هزینههای تحمیلی بر سازمان منجر شود ،زیرا کارکنان در
معرض فشار روانی دچار ضعف می شوند و از روحیه پایین رنج میکشند ،نسبت به
وظایف بیعالقه و خونسرد هستند .به ویژه در مشاغلی که کارکنان فشار جسمی و روانی
زیادی را باید تحمل کنند ،این فشار میتواند آنها را از کار دلزده کند و کارایی آنان را
کاهش دهد ،از این رو میتوان گفت فشار روانی محیط کار بر روی اثربخشی سازمانی
تاثیرات نامطلوب خواهد گذاشت .عالوه بر این ،با توجه به اینکه تنش و تنش روانی،
بهداشت روان را کاهش میدهد و سبب به وجود آمدن اختاللهای روان شناختی در
کارکنان میشود ،انگیزه کاری را در کارکنان کم رنگ میکند و سبب کاهش تعهد و
پایبندی به حرفه می شود و قابل توجیه است که گفته شود از این طریق اثربخشی
سازمانی را کاهش میدهد.
عالوه بر این ،در تبیین این یافته میتوان گفت ترویج اخالق در کارکنان و تعالی
اخالقی فرهنگ سازمانی نه تنها محیط بانشاط و مساعد برای بهبود عملکرد میآفریند،
بلکه فراتر از سازمان نقش موثری در جامعه نیز دارد .رعایت اخالق حرفهای ،قابلیت
سازمانی را افزایش و هزینه های سازمان را کاهش میدهد ،زیرا پایبندی اصیل به اخالق
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در حرفه سبب تبعیت کارکنان از اهداف و برنامههای کاری میشود و با نگرشی که در
کارکنان به وجود میآورد تخطی از وظایف را دشوار میسازد و به کارکنان کمک می-
کند تا از درون و بر اساس وجدان در انجام وظایف تالش کنند.
با توجه به یافتههای پژوهش باال میتوان گفت افزایش فشار روانی محیط کار ممکن
است به بروز پاسخهای رفتاری و در نتیجه کاهش کیفیت کار و افزایش بار هزینههای
تحمیلی بر سازمان منجر شود .فشار روانی ،محیط کار را برای کارکنان دشوار میکند و
میتواند زمینه بیتفاوتی کارکنان نسبت به شغل را فراهم کند که در این وضعیت
قوانین و مقرارت سازمان برای کارکنان زیاد اهمیت نخواهد داشت و به راحتی کارکنان
بیمارستانی نسبت به وظایف خود تخطی میکنند و وظایف را به بهترین شکل انجام
نمیدهند.
مطالعات اولیه نشان دادند فشار روانی در سطح بهینه و مطلوب ،برای بهبود عملکرد
مؤثر است ،اما اگر از حد معمول بگذرد ،نتیجه عکس خواهد داد و میزان عملکرد
مطلوب را کاهش خواهد داد که این پژوهش هم به همین یافته دست یافته است .فشار
روانی سبب شکلگیری واکنش های جسمی ،ذهنی و عاطفی منفی میشود که این
واکنشها انگیزه و تالش را در کارکنان از بین میبرد .همچنین تنش طوالنی مربوط به
شغل به مرور افراد را دچار افسردگی ،خستگی ،بی توجه به همکاران و بیماران می کند
و تمایل به مراقبت ،عالقه به شغل و شایستگیهای حرفهای فرد را کاهش میدهد.
با توجه به تبیینهای صورت گرفته میتوان گفت سازمان ها در دنیای پویا و
پرمخاطره امروزی برای اینکه بتوانند بقای خود را تحکیم بخشند ،باید به چابکی
سازمانی روی آورند ،زیرا رعایت آنها باعث دلگرمی کارکنان و به تبع آن افزایش
کیفیت خدمات و در نهایت رضایت شغلی خواهد شد.
پیشنهادها
 برای کاهش فشار روانی در محیط کار پیشنهاد می شود کار افراد بر اساس تواناییآنان طراحی شود؛ آموزش های ضمن خدمت برای مشاغل مختلف افزایش یابد؛ در کار
زمانی برای استراحت ،نهار و نماز تدارک دیده شود و سرپرستان با کارکنان رفتار
مطلوبی داشته باشند.
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پیشنهاد می شود دورههایی برای شناخت محیط متغیر و واکنش های الزم برایپاسخگویی به پویاییهای محیط برای مدیران برگزار شود.
 پیشنهاد می شود شرکت با برگزاری دورههای مختلف ،به آشنا کردن مدیران بافناوری های روز جهان اقدام کنند تا مدیران بتوانند در مواجه با تغییرات روز واکنش
مناسب را از خود نشان دهند.
 برای اثربخشی سازمانی پیشنهاد می شود انعطاف پذیری در خدمت رسانی به وجودآید ،مدت زمان انجام فعالیتها کاهش ،مهارت کارکنان افزایش و همکاری و یکپارچگی
بین واحدها افزایش یابد.
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