شماره هشتم ،بهمن ماه 1393

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

بررسی زمینههای فشار روانی و آثار آن بر عملکرد کارکنان و ارائهی
تدابیر مختلف جهت کنترل آن (مطالعهی موردی :سازمان تأمین
اجتماعی شهر اصفهان)
حمید کرمپور ،کارشناس درآمد ادارهی کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه
*سعید رضا بیگی ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی بینالملل ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه مدیریت ،تبریز ،ایرانs.rezabeygi@gmail.com ،
چکیده -نیروی انسانی ،بهعنوان زیربنا و عامل اصلی سازمان به شمار میرود و در معرض شیدیدترین حمیالت
روانی قرارگرفته و آثار آن بهخوبی در سازمان مشهود اسیت .بیدین منظیور بیر آن شیدیم تیا بیا تحقییق پیرامیون
«بررسی زمینههای فشار روانی و آثار آن بر عملکرد کارکنان و ارائهی تدابیر مختلف جهت کنترل آن (مطالعهی
موردی :سیازمان تیأمین اجتمیاعی شیهر اصیفهان)» مطیالبی را ارائیه نمیائیم .بیرای جمیعآوری اطالعیات الزم از
پرسشنامه و برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه از فرمول کرونباخ استفادهشده اسیت .سیپس بیه تجزییهوتحلییل
آماری پرداختهشده است .ابتدا توصیف اطالعات بر اساس آمارهای توصیفی (جداول و نمودار) بوده ،سیپس بیر
اساس آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیات پژوهش از طریق روش همبسیتگی اسیپیرمن ،تحلییل وارییانس و
آزمون  tپرداختهشده است .با توجه به بررسیهای نظیری و مییدانی حاصیل از تحقییق ،ضیمن ارائیهی نتیایج آن
پیشنهادهایی در جهت کاهش فشار روانی و افزایش عملکرد کارکنان ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :فشار روانی ،عملکرد کارکنان ،سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه
در قرن حاضر استرس ،بخش عمدهای از زندگی را در ابعاد مختلف (محیط کار ،محیط اجتمیاعی،
محیط خانواده و موارد دیگر) تحت تأثیر قرار داده است .فشار روانی یکی از بحرانی تیرین موضیوعات
زندگی کاری در جهان پیچیده ی صنعتی امروزی است و در مقایسه با سایر شیرایط معلولییت زا تعیداد
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بیشتری از افراد نیروی انسانی به این مشکل مبتال می گردند و منابع زیادی در اثیر آن اتیالف مییگیردد
(ابطحی.)1370،
گروهی از صاحبنظران رفتارسازمانی ،فشار روانی را بیماری شایع قرن نامگذاری کردهانید .شیاید
هم بهراستی دوران ما عصر فشار روانیی اسیت ،دورهای کیه در آن انسیان بییش از هیر زمیان دیگیر در
معرض عوامل استرسزا 1قرارگرفته و مسائل و مشکالت بیشماری از هر سو او را احاطه کیرده اسیت.
این فشارها بهطور حتم با پیچیدگی روزافزون سازمانها و گسیترش تکنییكهیا ،ابزارهیا و دیگیر ابعیاد
سازمان در صورت عدم برنامهریزی صحیح و مناسب افزایش هم مییابند.
تأثیر مخرب فشار روانی ،فقط محدود ایجاد بیماری نیست؛ این مشکل همچنین یك اثیر زییانآور
بر روی عملکرد مهم مدیریت ،نظیر نحوهی تصمیمگییری ،کیفییت روابیط بیین فیردی ،اسیتانداردهای
کار ،کیفیت زندگی شغلی و البته سطح کار آیی و بهرهوری دارد (ابزری و سرایدارن.)1376 ،
پیشینهی پژوهش
قبل از اینکه علوم روانشناسی و روان پزشکی به صورت علوم جدید ظهور کنند ،پرداختن به روح و
توجه به نامالیمات روانی و تشفی خاطر در طول قرون متمادی بهویژه طی قرون پنجم و ششم هجیری؛
یعنی دوران درخشش دانشمندان اسالمی در ایران مدنظر بوده است .ابنسینا طبیب و حکیم نامدار ایران
در معالجهی بیماران روحی اشتهار داشته و از شرححال معالجات او در این زمینه حکایتها شنیدهاییم.
اگرچه مسئله فشار روانی تا قبل از انقالب صنعتی ،مانند امروز مطرح نبوده است ولی در جهان صینعتی
امروز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و دارای جایگاه خاصی در دانش علوم رفتاری است.
واژه ی فشار روانی را اولین بار هانس سلیه روانپزشك اتریشی ،معیروف بیه پیدر سرشیناس فشیار
روانی در سال  1936در دانش پزشکی به کاربرد.
سلیه استرس را پاسخی می داند که بدن در برابیر خواسیت هیایی کیه بیر آن وارد میی شیوند؛ نشیان
میدهد .وی بیان میکند که این پاسخ؛ پاسخی غیراختصاصی است .به این معنیی کیه عامیل اسیترسزا
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هرچه باشد (بیرونی یا درونی) و فرد در معرض استرس نیز هر که باشد ،بدن انسان درواکنشی که نشان
میدهد ،همواره از الگوی عام و یکسان و معنی پیروی میکند.
بیان مسئله
سازمان یك واحد هماهنگ اجتماعی است که از دو یا چند نفر تشکیل می شود تا بیرای تیأمین ییا
مجموعهای از هدفها بهصورت مستمر یا مداوم کار کنند .در این میان مهمترین نقش را نیروی انسانی
با توجه به بُعد اجتماعی خود ایفا میکند و اوست که میتواند با بهکارگیری آنهیا مسییر را در جهیت
رسیدن به هدفها هموار کند .لذا توجه به نیروی کار و حفظ سالمتی آن از مهمترین وظایف سازمانی
محسوب میشود و چنانچه سالمتی آن به مخاطره افتد انگیزهی کاری و به دنبیال آن تیوان ،اسیتعداد و
مهارت نیروی کار در معرض خطر قرار خواهد گرفت و درنهایت سازمان از رسییدن بیه اهیداف خیود
بازخواهد ماند (رابینز.)1379 ،
در دههی اخیر موضوع فشار روانی و آثار زیانبار آن در سازمان موردتوجه بسیار واقیع گردییده و
یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده اسیت .واقعییتهیای موجیود در مبحیث
رفتار سازمانی نشان می دهد که درصد قابل توجهی از علل و موجبات بیماری های روانی و کسالت های
ناشی از خستگی کار شایع بین کارکنان سازمانها را میتوان در شیوههای رفتاری ،برخورد و شخصیت
مدیران جستجو کرد .امروزه با توجه به تغییر و تحوالت کلی در سازمانهیا درک اثیر فشیار روانیی بیر
عملکرد کارکنان ضرورت مییابد؛ بهعبارتدیگر با رشد و پیشرفت علمی و فنی و افیزایش پیچییدگی
حداقل تا آینده ی نزدییك درک فشیار روانیی ییك راهحیل نیاگزیر نخواهید بیود بلکیه ضیرورت آن
اجتناب ناپذیر خواهد شد (ابزری و سرایداریان .)1380،فشار روانی را عکس العمل فرد به عوامل جدید
یا تهدیدکننده در محیط کار تعریف کردهاند (آرنولد و فلدمن.)1988،
فشار روانی را می تیوان حاصیل محیرک هیایی دانسیت کیه عکیسالعمیل فیرد را بیرای سیازگاری
برمی انگیزد .همه ی ما میدانیم که زندگی بدون محرکهای مختلف ،یکنواخت و کسلکننده میشود
ولی باید توجه داشت که در صورت افزایش فشارهای روانی باید منتظر عواقب خطرناک آن در ابعیاد
فردی و اجتماعی بود (سرایدارن.)1375،
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فشارهای روانی گاه آسیب های فراوانی را بر فرد و سازمان وارد میسازد که در روابط کار با شغل
فرد باعث به وجود آمدن چند نتیجه میشود:
اولین نتیجه :آثار جسمی آن است از قبیل فشارخون ،زخم معده ،تشنج ،ناتوانی در تصمیمگیری ،از
دست دادن اشتها و نظایر این موارد .دومین نتیجه :آثار رفتاری آن است که شامل تغییر در میزان تولید،
غیبت ،نزاع با همکار ،جابجایی کارکنان ،افزایش مصرف دخانییات و نیاآرامی ییا بیه خیود پیچییدن و
نظایر اینها است و سومین نتیجه :آثیار روانیی آن اسیت کیه مییتیوان نارضیایتی از شیغل ،اضیطراب،
خستگی کار و طفره رفتن از کار را نام برد .ازآنجاکه فشارهای روانی و عصیبی نمییتوانید از زنیدگی
روزانه و کاری کارکنان حذف گردد ،لذا شناخت عوامل ایجادکننده فشار ،عوارض ،پیامدها و ارائهی
راهحل مناسب میتواند سبب اثربخشی آنان شود (احمدآبادی.)1377،
بدن منظور در این پژوهش قصد بر آن است تا تحقیقی پیرامون ماهیت فشار روانی ،منیابع فشیار زا
(سازمانی ،شغلی ،فردی) و عوارض و پیامدهای ناشی از آن و تأثیری که بر نحیوهی عملکیرد سیازمان
تأمین اجتماعی اصفهان دارد و همچنین راهبردهایی برای مقابله با آن ارائه نماید.
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
-1تعیین زمینه های فشار روانی؛-2آثار آن بر عملکرد کارکنان تأمین اجتماعی شهر اصفهان؛-3ارائیه ی
تدابیر جهت کنترل آن.
اهداف فرعی
-1تعیین عوامل سازمانی ایجادکنندهی فشار روانی بر نحوهی عملکرد کارکنان سازمان موردمطالعه؛
-2تعیین عوامل محیطی ایجادکنندهی فشار روانی بر نحوهی عملکرد سازمان موردمطالعه؛
-3تعیین عوامل فردی ایجادکنندهی فشار روانی بر نحوهی عملکرد کارکنان سازمان موردمطالعه؛
-4تعیین اثرات زیانبار عوامل فشار روانی بر نحوهی عملکرد کارکنان سازمان موردمطالعه؛
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-5شناسایی و ارائه ی تدابیر مناسب جهت مدیریت صحیح فشارهای روانی با توجه به نتیایج حاصیل از
تحقیقات.
متغیرهای تحقیق
متغیر یك معییار جامعیه اسیت کیه بیهوسییلهی آن تغیییر در فراوانیی ییا شیدت (ییا هیردوی آنهیا) را
اندازهگیری میکنند (را بینز.)1374،
متغیر مستقل
متغیر مستقل چیزی است که باعث تغییر متغیر وابسته میشود .در این تحقیق فشیارهای روانیی ناشیی از
عوامل محیطی ،سازمانی ،فردی بهعنوان متغیرهای مستقل قلمداد میشوند.
متغیر وابسته
متغیر وابسته پاسخی است که تحت تأثیر یك متغیر مستقل قرار مییگییرد .اگیر آن را برحسیب فرضییه
بیان کنیم متغیری است که محققین درصدد توضیح آن برمییآینید .در ایین تحقییق نحیوهی عملکیرد،
متغیر وابسته است.
متغیرهای تعدیلکننده
متغیر تعدیلکننده متغیری است که اثر متغیر وابسته را کیاهش میی دهید .در ایین تحقییق سیاسیت هیای
سازمان در کاهش فشار روانی ،متغیر تعدیلکننده محسوب میشوند.
فرضیات تحقیق
فرضیهی اصلی
بین فشارهای روانی و نحوه عملکرد کارکنیان شیاغل در سیازمان تیأمین اجتمیاعی شیهر اصیفهان
رابطهی معنیداری وجود دارد.
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فرضیات فرعی
 -1فشارهای روانی ناشی از جانب روسای واحد بر عملکرد کارکنان سازمان موردمطالعیه تیأثیر منفیی
دارد.
 -2فشارهای روانی ناشی از جانب اربابرجوع بر روی عملکیرد کارکنیان سیازمان موردمطالعیه تیأثیر
منفی دارد.
 -3فشارهای روانی ناشی از جانب همکاران بر روی عملکرد کارکنان سازمان موردمطالعه تیأثیر منفیی
دارد.
 -4فشارهای روانی از شرایط محییط کیار بیر روی عملکیرد کارکنیان سیازمان تیأمین اجتمیاعی شیهر
اصفهان تأثیر منفی دارد.
 -5فشارهای روانی ناشی از عوامل فردی افراد بر روی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شیهر
اصفهان تأثیر منفی دارد.
تعریف نظری و عملیاتی واژهها و اصالحات
فشار روانی ( :)Stressفشار روانی ،وضعیت پوییایی اسیت کیه فیرد در آن وضیعیت بیا ییك فرصیت،
محدودیت یا نیازی مواجه می شود که مرتبط بیا آن چییزی اسیت کیه وی تماییل بیه آن دارد و نتیایج
حاصله برای وی مبهم و نامطمئن و درعینحال بااهمیت است (اسکالر.)1980 ،
فشار روانی شغلی ( :)Job stressعبارت است از فرآیندی که بهواسطه آن ویژگیهای محل کیار
یا خود شغل موجب میشوند تا کارکنان عدم سالمتی را تجربه کنند (سال ونایت.)1995 ،
عملکرد کارکنان
عملکرد را میتوان از ابعاد مختلفی بررسی نمود .ازنظر کار آیی عملکرد عبیارت اسیت از مقایسیه
ستاندهها در مقابل دادهها ،مانند تعداد سفارشهای دریافت شده در قبال تعداد فیروش روزانیه ،درواقیع
میزان کارایی از طریق صرف مقدار مشخصی از تالش اندازهگیری میشود.
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اصطالح دیگری که با عملکرد در ارتباط است اثربخشیی اسیت کیه اشیاره بیه مییزان موفقییت در
رسیدن به اهداف است ،مفهوم دیگر در ارتباط با عملکرد عبارت از بهره وری است .بهره وری مسیتلزم
این است که مسئله کار آیی و اثربخشی را بهطور همزمان موردتوجه قرار دهیم بهعبارتدیگر:
اثربخشی  +کار آیی = بهرهوری
در بررسی اهداف سازمان عملکرد عبارت از به نتیجه رساندن وظایف (ازنظر کیفی و کمی) که از
طرف سازمان به عهده نیروی انسانی گذاشتهشده است.
عوامل مؤثر در عملکرد
آرمسترانگ معتقد است عوامل ذیل در بررسی چگونگی رفتار فرد در محیط کار ،رضایت شیغلی،
انگیزش و تعهد کاری وی تأثیر دارد.
-1تفاوت های فردی شیامل توانیائی ،مهیارت ،هیوش ،اسیتعداد و شخصییت-2.ماهییت تخصصیی
عملکرد و شایستگی در کار.
-3گذشت زمان ،رشد و بلوغ فکری و جسمی افراد-4.منابع و زمینههای اجتماعی مؤثر بیر فیرد-5.
چگونگی قضاوت و ارزیابی درباره ی عملکیرد افیراد-6.رفتیار سیازمانی و تیأثیراتش بیر روی فیرد-7.
نگرش ها و دیدگاه هایی که مردم نسبت به کار فرد پیدا نمودهانید-8.نقیشهیای مختلیف کیه افیراد در
سازمان ایفا مینمایند.
فرد لوتانز سه دسته از عوامل را در رفتارهای کاری مؤثر میداند:
 .1ویژگیهای شخصیتی :شامل الف) توانائیها ،نگرشها و شخصیت افراد .ب) نیازهیا ،اهیداف و
انگیزههای افراد در محیط کار .ج) تعهد آنان نسبت به سازمان و ارزشهای حاکم بر آن .2.موقعیت ییا
محیط شامل:الف) محیط سازمان :شامل تکنولوژی ،فرهنگ ،ارزشها .ب) هنجارهای سازمانی شیامل:
تأثیر گروه در رفتار فرد .3.چگونگی انطباق فرد با کارش .شامل تأثیر ویژگیهای شغل در عملکرد.
هاکمن و الوسر بر اساس نظریه ی انتظار عوامل انگیزش در کار را طبقه بندی و به شش عامل ذییل
که قابل اسناد میباشند توجه مینمایند:
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تنوع  -2استقالل  -3هویت وظایف  -4بازخور -5 -تمایل با دیگران  -6امکان دسیتیابی بیه

اهداف
هراندازه کارکنان این عوامل را در همکاران بیشتر احساس نمایند رضایت شغلی نموده و عملکیرد
آنان افزایش مییابد.
سازمان تأمین اجتماعی
اهمیییت نقییش تییأمین اجتمییاعی در ارتقییای کیفییی و کمییی سییطح زنییدگی مییردم ،برنامییه ریییزان و
دست اندرکاران تأمین اجتماعی را در جوامع پیشرفته و درحالتوسعه بیر آن داشیته تیا همگیام بیا سیایر
برنامه ریزان اقتصادی در انجام این کار کوشا باشند .نظام تیأمین اجتمیاعی ،اقشیار جامعیه را بیه هنگیام
کاهش یا قطع درآمد ،بروز بیماری ،بیکاری ،ازکارافتادگی ،بازنشستگی ،فوت و بیسرپرستی از طریق
دو نظام بیمهای و حمایتی تحت حمایت قرار میدهد .در ایران نییز نمونیههیای مختلفیی از برنامیههیای
تأمین اجتماعی بهصورت دو نظام فوق وجود دارد.
نظام بیمهای بهمنظور پیشگیری از فقیر ناشیی از عوامیل غیرقابیلکنتیرل (بیکیاری -پییری – میرگ
نانآور خانه و یا ازکارافتادگی) طرحریزی گردید؛ و متکی بر پرداخیتهیای اجبیاری اشیخاص بیرای
حفظ و حمایت از خود است .نظام بیمهای شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمهشده ،کارفرمیا
و کمك دولت تحت پوشش قرار میدهد و هدف عمدهی آن حمایت از اشتغال ،رفیع موانیع تولیید و
تأمین رفاه افراد شاغل در مراکز مشمول نظام است .مشموالن نظام بیمهای بهطورکلی عبارتاند از:
مشموالن قانون کار-.مشموالن قانون استخدام کشوری و مقررات اسیتخدامی خیاص-.مشیموالناستخدام نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران-.صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
در نظام حمایتی نیز افراد تحت پوشش کسانی هستند که به طریقیی تحیت پوشیش سیازمان تیأمین
اجتماعی قرار دارند و از مزایای قانونی آن برخوردار میشوند.
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روش تحقیق
یکی از ارکان اساسی هر تحقیقی چارچوب یا جنبههای روششناختی آن اسیت ،عناصیری کیه در
این قسمت نشر میگردد به خواننده کمك میکند تا روش و ابزارهایی به کار گرفتهشیده را شناسیایی
نموده و بر این اساس به یافتههای تحقیق توجه نماید (سید عباس زاده.)1380 ،
روش اجرای این پیژوهش از نیوع پیمایشیی اسیت .تحقییق پیمایشیی عبیارت اسیت از جمیعآوری
اطالعات که با طرح و نقشه بهعنوان راهنمیایی عملیی توصییف ییا پییشبینیی مییشیود و ییا بیهمنظیور
تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها صورت میپذیرد .پیمایش معموالً در مقیاس وسییع صیورت گرفتیه و
در نقطه مقابل بررسی های آزمایشگاهی قرار دارد (اوپنهایم .)1369،لیذا ایین تحقییق ازآنجیایی کیه بیه
بررسی وضع موجود میپردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و ازآنجاییکه به بررسی نظیرات
و ترجیح افراد از طریق پرسشنامه میپردازد میتوان از آن بهعنوان یك تحقیق پیمایشی نام برد.
در این پژوهش جهت دستیابی به وجود یا عدم وجود فشارهای روانی ،علل به وجود آورندهی آن
و همچنیین تیأثیراتی کیه بیر عملکیرد کارکنییان دارد عیالوه بیر بررسیی کتابخانیهای ،از پرسشینامه نیییز
استفاده شده است چراکه سعی دارد تا بر مبنای نتایج حاصل از نمونه به استنتاجی در خصوص جامعهی
آماری بپردازد .ضمناً تحقیق مزبور دارای ماهیت کاربردی است.
جامعهی آماری
جامعه ی آماری شامل گروهی از افراد که دارای یك یا چند صفت مشترک هستند که این صفات
موردتوجه محقق است .جامعه ممکن است همهی افراد یا یك نوع خاصی و ییا عیدهی محیدودتری از
همان گروه را در برگیرند (سید عباس زاده .)1371 ،جامعه ی آماری این تحقیق شیامل کلییه کارکنیان
سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان است.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
نمونهی پژوهش عبارت است از مجموعیهای از نشیانههیا کیه هیر ییك از قسیمت ،ییك گیروه ییا
جامعهای بزرگتر انتخاب میشود .بهطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسیمت،
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گروه ،یا جامعهی بزرگتر باشد (سید عباس زاده .)1380 ،با توجیه بیه جامعیهی موردتحقییق از شییوه
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای تعیین حجم آماری از فرمول برآورده حجیم نمونیه
کوکران استفادهشده است.

t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
1
(
) 1
N
d2

=nحجم نمونه
 =Nتعداد کل افراد جامعهی آماری
=Tاستیودنت  tآماره
=dسطح خطا
=Pاحتمال وقوع
=aاحتمال وقوع امر p+q=1

با در نظر گرفتن  q,p,N,t,dحجیم نمونیه بیالغبیر  135نفیر اسیت .در ایین پیژوهش از تعیداد 140
پرسشنامه توزیعشده تعداد  135پرسشنامه برگشت داده شده است که اگر تعداد اصیلی پرسشینامههیای
توزیعشده را مبنا در نظر بگیریم نرخ بازگشت  93/103به دست میآید.
روش و ابزار جمعآوری اطالعات
روش علمی مؤثرترین شیوه برای یافتن حقایق است ،پژوهش امری نظامدار ،منطقی و تجربی بیوده
و دادهها را خالصه میکند و قابلیت تکرارپذیری و انتقال دارد.
بهمنظور مطالعه ی میزان فشارهای روانی بر عملکرد کارکنان عالوه بر مطالعات کتابخانه ای کیه در
راستای این پژوهش ،جهت دستیابی به پیشینه تحقیق و تدوین ادبییات موضیوع صیورت گرفتیه ،بیرای
جمعآوری اطالعات الزم از پرسشنامه استفادهشده است.
جمعآوری اطالعات از طرییق پرسشینامه یکیی از متیداولتیرین روشهیا اسیت .در تهییه و تنظییم
پرسشنامه محقق سعی میکند که از طریق طرح تعدادی سؤال اطالعات مورد لزوم را از گروه پاسخگو
دریافت نماید (سید عباس زاده .)1380،در پرسشنامه کلیه ی شاخصه ای موردنظر مورد سؤال قرارگرفته
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است .دو قسمت اساسی در پرسشنامه منظور گردیده است .در قسیمت اول ،مشخصیات فیردی از قبییل
جنس ،سن ،تحصیالت و  ...کارکنان مورد سؤال واقعشده اسیت و در قسیمت دوم ،سیؤاالت مبنیی بیر
بخش میزان فشارهای روانی در نظر گرفتهشده است.
برای جمعآوری اطالعات موردنیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه مربوطه حضوری مراجعه شده و
پس از توضیح مختصری از اهداف پژوهش ،پرسشنامه پژوهش در اختیار پاسخگو قیرار داده شیده کیه
آن را تکمیل نماید .پس از جمعآوری پرسشنامهها؛ امتیازبندی و تحلیل آنها شروع شد.
روش تحلیل آماری دادهها
روشهای آماری بهعنوان وسیلهای برای تحلیل و آنالیز و تغییر دادهها در همهی علوم تجربی یکی
از مبانی اساسی را تشکیل میدهد .این روش فنون درواقع پایه دستوری بیرای اسیتنباط و اسیتقرار قابیل
تکرار و تائید در پژوهشهای علمی به شمار میرود .با توجه بیه شیرایط فیوق روشهیای آمیاری ایین
تحقیق شامل دو بخش ،آمار توصیفی و آمار اسیتنباطی اسیت .ابتیدا آمیار توصییفی بیا ارائیه جیداول و
نمودار فراوانی استفاده گردیده است .سپس بیرای تحلییل فرضییههیای تحقییق از روشهیای اسیتنباطی
آماری همبستگی اسپیرمن ،آزمون  tو تحلیل واریانس  Anovaاسیتفاده گردییده اسیت .جهیت انجیام
تحلیلها از نرمافزار آماری  spssاستفادهشده است.
نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل یافتههای مربوط به فرضیهی فرعی اول پژوهش نشان داد کیه مییانگین نمیرهی فشیار
روانی ناشی از سوی روسای واحد  24/44با انحراف معیار  4/97بیوده اسیت؛ بنیابراین مییتیوان نتیجیه
گرفت که فشارهای روانی ناشی از سوی روسای واحد بیش از سطح متوسط بر عملکرد کارکنان مؤثر
است.
بیشترین درصد فشارهای روانی ناشی از سوی روسا مربوط به ارزیابیهای ناعادالنه با  80درصید و
کنترلهای نا بهجا و آزاردهنده از سوی رئیس بالفصل (رئیس مستقیم) با  75/6درصد بوده است.
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تجزیهوتحلیل یافتههای مربوط به فرضیهی فرعی دوم پژوهش نشان داد کیه مییانگین نمیرهی فشیار
روانی ناشی از سوی اربابرجوع برابر  12/92با انحراف معیار  9/107بوده است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که فشارهای روانی ناشی از اربابرجوع بر روی عملکرد کارکنان در سطح متوسط میؤثر بیوده
است .بیشترین درصد فشارهای روانی ناشی از سوی اربابرجوع مربوط بیه ناآگیاهی اربیابرجیوع از
قوانین و مقررات و درنتیجه سؤاالت تکراری و مداوم آنان با  62/3درصد و انتظارات بیش از مراجعین
در انجام صحیح کار با  53/3است.
تجزیه وتحلیل یافته های مربیوط بیه فرضییه ی فرعیی سیوم پیژوهش نشیان داد کیه متوسیط نمیرهی
فشارهای روانی ناشی از سوی همکاران  10/63با انحراف معیار  3/74بوده است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که فشارهای روانی ناشی از همکاران بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد.
تجزیهوتحلیل یافتههای مربوط به فرضییهی فرعیی چهیارم پیژوهش نشیان داد کیه متوسیط نمیرهی
فشارهای روانی ناشی از شرایط محیطی کار  38/04با انحراف معیار  86/6بوده است .بنابراین مییتیوان
نتیجه گرفت که فشارهای روانی ناشی از شرایط محیط کار بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد.
تجزیه وتحلیل یافته های مربوط بیه فرضییه ی فرعیی پینجم پیژوهش نشیان داد کیه متوسیط نمیره ی
فشارهای روانی ناشی از عوامل فردی  6/88با انحراف معیار  2/202با خطیای معییار  0/18بیوده اسیت.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فشار روانی ناشی از عوامیل فیردی بیر عملکیرد کارکنیان تیأثیر دارد.
بیشترین درصد فشارهای روانی ناشی از عوامل فیردی مربیوط بیه مشیکالت اقتصیادی بیا  57درصید و
مشکالت خانوادگی با  47/4درصد بوده است.
پیشنهادها
 -1احساس مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی.
 -2ایجاد مرکز مشاوره جهت تشخیص ،بررسی و رفع مشکالت کارکنان.
 -3نظارت بر توزیع عادالنهی خدمات و کاال در بین کارکنان.
 -4ایجاد صندوق پیشنهادها جهت مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان.
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 -5ارتقای سطح خدماترسانی سازمان در سطح شعب مخصوصاً در خصوص امکانات مربیوط
به غذاخوری ،مهدکودک و. ...
 -6آموزش اربابرجوع و توجه آنان در مراجعات به واحدهای بیمه.
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