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چکیده

مقدمه :مطالعات نشان دادهاند که کارکنان بانکها سطح بااليی از استرس را تجربه نموده ،استرس به عنوان عامل

اصلی کاهش رضايت و تعهد شغلی کارکنان و در نهايت عملکرد کلی سازمان میباشد .اين مطالعه با هدف بررسی
ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی ،ساختار سازمانی و رضايت شغلی انجام شد.

روش کار :اين مطالعه توصيفی-تحليلی در يکی از بانکهای شهر همدان انجام شد .جهت جمعآوری دادهها از

پرسشنامههای روانی -اجتماعی نورديک ،ساختار سازمانی و رضايت شغلی استفاده شد .برای تعيين ارتباط بين
دو متغير از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .همچنين برای بررسی ارتباط بين متغيرهای کيفی از آزمون
کای دو استفاده گرديد.

یافته ها :استرس شغلی( )٪57و وضعيت رضايت شغلی( )٪39در جامعه مورد مطالعه در سطح متوسطی قرار
داشت و ساختار اکثر شعب تا حدی خشک بود( .)٪69از طرفی بين استرس شغلی و ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز،
رسميت) همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت .نتايج نشان دادند که بين ساختار سازمانی و رضايت شغلی نيز

همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد (.)p=0/05

نتیجه گیری :با توجه به نقش ساختار سازمانی و عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار در رضايت شغلی ،میتوان
اظهار داشت که تغيير ساختار به سمت ساختارهای ارگانيک و توجه بيشتر به عوامل استرسزای روانی-اجتماعی در

محيط کار میتواند در بازدهی و بهرهوری سازمان نقش مؤثری ايفا نمايد.

کلمات کلیدی :عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار ،ساختار سازمانی ،رضايت شغلی ،کارکنان بانک

 -1کارشناس ارشد ارگونومی ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -2استاد ،گروه ارگونومی  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -3دانشيار ،گروه مديريت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقيقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشيار ،گروه آمار
 -4زيستی و اپيدميولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -5استاد ،گروه بهداشت حرفهای ،مرکز تحقيقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
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مقدمه

تاثیر شرایط نامطلوب روانی  -اجتماعی کار

به علت مشکالت روانی بوده است (Luiz Sérgio

بحث قرار گرفته است ( .)Siegrist et al., 2007نتایج

موسسه ملی سالمت و امنیت شغلی اظهار

بر سالمت به طور گسترده ای شناخته شده و مورد
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 49درصد بازنشستگی در یک بانک بزرگ در برزیل

نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض شرایط

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

نامطلوب روانی  -اجتماعی در محیط کار تأثیر منفی

بر کیفیت زندگی و سالمت در میان کارکنان خدمات
مالی داشته و از سوی دیگر بهکارگیری علومی چون

ارگونومی در محیط کار مي تواند موجب حذف يا
کاهش صدمات و مشکالت بهداشت و ايمني شغلي

و استرس در محيط کار و افزايش کارآيي گردد

(.)Silva and Barreto, 2012
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استرس بر عملکرد افراد و رفتارهای

ناخواسته مانند افسردگی و اضطراب نیز موثر است

( .)Stansfeld et al., 2000استرس دومین عامل ایجاد
مشکالت مرتبط با سالمت بوده ()Barling et al., 2005

.)Silva et al., 2007; 2008

داشت که با گذشت زمان ،شرایط کار تغییرات

زیادی نموده است و استرس کار اهمیت بیشتری
پیدا کرده و از آن بهعنوان عامل پنهانی یاد میشود

که میتواند عملکرد افراد و همچنین سازمانها را
تحت تاثیر قرار دهد (.)Silva and Barreto, 2012

نتایج حاصل از گزارش بررسیهای مختلف

انجام شده در خانوادهها و موسسات کار و دانشگاه ییل

امریکا نشان داد که دیدگاه  ٪40کارگران به کارشان

بسیار استرس زا  ٪26احساس استرس ناشی از کار و
 ٪29احساس استرس شدید به دلیل مسوولیتهای
کار داشتند (.)Silva and Barreto, 2012

مطالعات نشان دادهاند که کارکنان بانکها

که میتواند منجر به طیف وسیعی از عوارض

سطح باالیی از استرس را تجربه نموده و میزان

فرسودگی ،افسردگی و اضطراب در کارکنان و

عضالنی و اختالالت روانی در این افراد باال میباشد

جانبی سالمت جسمی و روانی و احساس بیهودگی،

کاهش کیفیت زندگی کاری گردد (;Nakao, 2010

.)Niedhammer et al., 2004; Siegrist et al., 2004

غیبت خصوصا در نتیجه اختالالت اسکلتی-

(.)Silva and Barreto, 2010; Silva, et al., 2007

استرس به عنوان عامل اصلی کاهش رضایت

بهعالوه استرس مرتبط با کار به یکی از مشکل

و تعهد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد کلی

اروپا رو به افزایش است (;Barling et al.,2005

از طرفی گزارش سازمان بین المللی کار نشان

سازترین موضوعات برای سازمان تبدیل شده و در

 .)Bhatti and Qureshi, 2007تغییرات سریع در

شیوههای کار در لندن توام با نا امنی و مشکالت
سالمت روان در بین کارمندان دولت بوده است

( .)Emslie et al., 2002این گزارش تاکید نموده که
با توجه به تغییرات در محیط کار ،بار کاری کارکنان

افزایش یافته که این امر منجر به استرس میگردد.

متاسفانه شیوع این اختالالت در حال افزایش است.
در سال  ،2003حدود  %21از مرخصی استعالجی و

سازمان میباشد (.)Ziauddin et al., 2010

میدهد که نوسازی و مدرنیزه شدن در بانکها منجر

به گسترش برخی نگرانیها از جمله افزایش بار
کاری ،نیازهای کاری باال و افزایش زمان کار ،تعارض

و استرس در این کارکنان شده است (.)Hoel, 2003
در این شرایط پست مدرنیته محیط به هیچ وجه
ثبات نداشته و سازمانها برای سازش یا کنار

آمدن با این پدیده ،به الگوی ساختاری متناسب

نیاز دارند ( .)Hall, 1996یکی از مهمترین ابعاد هر

بررسی ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار ،ساختار سازمانی و ...

سازمان ساختار سازمانی است که شاید بتوان آن

ناشی از تفاوت در رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی

دانست .ساختار به اسکلت و اساس شکلگیری سایر

اطالق میشود که به موجب آنها ،شرح وظایف،

را بعد از اهداف سازمانی ،اصلیترین بخش سازمان

بخشهای داخلی و محیط خارجی سازمان تشبیه
میشود ( .)Powell, 2002ساختار سازمانی الگو،

سازمان میباشد (.)Cyert and March, 2007

دستورالعملها و فرمانهایی که کارکنان و اعضای
سازمان باید آنها را رعایت و اجرا نمایند ،مشخص

میشود (.)Selznik, 1942

پيچيدگي به ميزان پراكندگي ()Differentiation

روابط رسمی افراد ،جایگاه مشاغل و پستهای

و تلفيق ( )Integrationدر داخل سازمان مربوط

شرح وظایف ،شرح شغل ،چگونگی تخصیص منابع،

دارد ،اشاره میکند ( .)Child, 2008تمركز به مفهوم

سازمانی ،میزان دسترسی به چارچوب اطالعات،

قوانین و مقررات ،مکانیزمهای تبعیت و اجرای
قوانین ،ایجاد هماهنگی بین فعالیتها ،بخشهایی

( .)Ergenli et al.,2007به اعتقاد برنز و استاکر
موثرترین ساختار ،ساختاری است که خود را با

الزامات محیط انطباق دهد .در یک طبقهبندی کلی
ساختار سازمان به دو نوع ساختار مکانیک و ساختار

ارگانیک تقسیمبندی میشود .ساختار مکانیک در
محیطهای متالطم و دارای ثبات قابل استفاده است

( .)Gresov and Drazin, 2007محققان بیان میکنند

در شرایط پویایی محیط ،شکل ارگانیک سازمان
مناسب است .در چنین شرایطی ،محدودیتها کمتر

است و افراد بیشتر در امور سرنوشتساز مشارکت
دارند و برای تعیین پستها و ارتباطات سازمانی،

اعضا نقش مهمی ایفا میکنند .در شرایط با ثبات یا

تصميمگيري رسمي در يك فرد ،واحد يا سطح
سازمان است .بیشتر نظریهپردازان توافق دارند،

تمرکز به مقداری که یک تصمیمگیری (مالی،

نیروی انسانی ،برنامه و موارد استثنائی سازمان) در
یک نقطه متمرکز شده است ،اشاره دارد .در کنار آن

فعالیتهای جانبی تصمیمگیری را نیز تحت تاثیر

قرار میدهد ( .)Child, 2008مطالعات مختلف نشان
داده ساختار سازماني بر بهبود عملکرد موثر بوده

و ساختار ارگانيک بر بهبود عملکرد تاثير بيشتري
دارد و بين رسميت و تعهد سازمانی ،رابطه معنادار

وجود دارد (.)Jamshidi, 2007

از سوی دیگر رضایت شغلی معیاری برای

ایجاد سالمت در سازمان بوده و ارایه خدمات موثر

و کیفیت ارایه خدمات تا حد زیادی بستگی به
منابع انسانی و رضایت تجربه شده توسط کارکنان

پایدار ،شرایطی برای وجود الگوی سنتی و سلسله

دارد ( .)Fitzgerald et al., 1991این رویکرد یکی از

و مقررات رسمی بوده و سیستم مکانیکی حاکم

به عنوان یک عامل مهم در کیفیت زندگی کاری در

الگوی سازمانی ،نوع ارتباطات سازمانی ،درجه

مطالعات نشان دادهاند متغیرهای مختلفی

میکند ( .)Daft, 2010در واقع تفاوت در سازمانها

ویژگیهای فردی رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار

مراتب اختیار ایجاب میشود که افراد تابع قوانین

عوامل اصلی در کار و روانشناسی سازمانی بوده و

میگردد (.)Moghimi, 1997

نظر گرفته میشود (.)Olson and Stewart, 1990

رسمیت و پیچیدگی وضعیت و بوروکراسی را مشخص

مانند ویژگیهای کار ،ویژگیهای سازمانی و
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از نتایج ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است

ميشود و به حدی که تفکیک در سازمان وجود
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فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

نقشه ارتباطات و تعامالت میان بخشها و اجزا یک

میباشد .رسمیت به مقررات ،روشها و موارد کتبی
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میدهند ( .)Hoy et al., 1978رضایت شغلی میتواند

جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده

مافوق و همکاران ،رضایت از ارتقا و مزایای شغلی قرار

پرسشنامه روانی-اجتماعی نوردیک توسط

تحت تاثیر عوامل مختلفی ،از جمله چگونگی رابطه با
گیرد که این رضایت منجر به بهرهوری و خالقیت
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بیشتر کارکنان میشود (.)Kinzl et al., 2005

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

بهعالوه متغیرهای مختلفی مانند ویژگیهای کار،

شد.

لیندسترم ( )Lindstormو همکاران در سال

 2000طراحی گردید .این پرسشنامه شامل
دو بخش میباشد .بخش اول سواالتی پیرامون

ویژگیهای سازمانی و ویژگیهای فردی رضایت شغلی

اطالعات دموگرافیک افراد مانند سن ،جنس،

گروه دیگری از تحقیقات به بررسی تاثیر

در ارتباط با عوامل استر سزای روانی-اجتماعی

محل کار ،سالمت جسمی و روانی ،فرسودگی شغلی

بوده که در این مطالعه از نسخه کوتاه آن (+34

را تحت تاثیر قرار میدهند (.)Hoy et al., 1978

رضایت شغلی بر عملکرد کاری ،غیبت و تاخیر در
و ترک شغل پرداختهاند ( .)Tabesh, 1992تحقیقات
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انجام شده در بانک نشان میدهد که ارتقای

رضایت شعلی منجر به بهبود عملکرد خواهد شد

(.)Crossman and Abou-Zaki, 2003

همانگونه که گفته شد بانکها یکی از مراکز

ارایه خدمات بوده و استرس بر عملکرد کاری کارکنان
آن موثر میباشد .علیرغم اهمیت عوامل استرسزای
روانی-اجتماعی ،ساختار سازمانی و رضایت شغلی در

دستیابی به اهداف در بانکها مطالعات انجام شده

در این زمینه و با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده،
بسیار محدود میباشد .لذا این پژوهش با بررسی
ارتباط عوامل استرسزای روانی-اجتماعی ،ساختار
سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان کلیه شعب

یکی از بانکهای شهر همدان ،در راستای ارتقای

عملکرد و بهرهوری انجام شد.
   روش کار

اين مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1391

سابقه کار و سطح تحصیالت و بخش دوم نیز

میباشد .نسخه اصلی پرسشنامه  123آیتمی
آیتم) استفاده گردید (.)Elo et al., 2000

در این پرسشنامه استاندارد ،هر سوال داراي

پنج گزينه "به ندرت /هرگز ،خيلي كم /تا حدودي،
گاهي غالبا /تقريبا زياد ،بسياري از اوقات /هميشه

بوده كه براي هريك به ترتيب امتيازات  1تا 5

اختصاص داده شد و کارکنان مورد پژوهش در سه

طبقه استرس ضعیف ،متوسط و خوب تقسیمبندی

گردیدند .میانگین نمره کمتر از  2/5به عنوان
استرس پایین 3/5-2/5 ،به عنوان استرس متوسط و

بیشتر از  3/5به عنوان استرس باال گروهبندی شدند
(.)Mehrdad et al., 2010

جهت بررسي پايايي ،این پرسشنامه توسط

 15نفر از کارکنان یکی از ادارات در شهر همدان

پر شده و آلفای کرونباخ برای آن  0/82تعیین

گردید .این پرسشنامه در چندین پژوهش در
ایران استفاده شده و روایی آن مورد تایید میباشد
(.)Khanehshenas et al., 2014; Sharif Nia et al., 2012

پرسشنامه ساختارسازمانی توسط بوکاریا

انجام شد .در اين تحقيق ،تمامي کارکنان شاغل

( )Bucariaدر سال  2006طراحی گردید و با

روش سرشماري مورد پژوهش قرار گرفتند .جهت

" را مورد بررسی قرار داد .این پرسشنامه استاندارد

در کلیه شعب یکی از بانکهای شهر همدان به

استفاده از  13سوال "تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی

بررسی ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار ،ساختار سازمانی و ...

بوده و امتیازهای  70-50ساختار خشک و بروکراتیک

که ضریب آلفای  0/82تایید شدهاست (Robbins,

خشک و انعطاف ناپذیر و زير  30ساختار منعطف و

تایید شده است (.)Hamidi and Eivazi, 2010

و انعطاف پذیری بسیار کم 50-30 ،ساختار تا حدودی
چابک را نشان میدهد)Bucaria, 2006( .

 .)1991روایی پرسشنامه طی چند تحقیق در ایران
پردازش داد هها با استفاده از نرم افزار

شده و آلفای کرونباخ برای بعد رسمیت برابر ،0/81

دو متغیر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده

 15نفر از کارکنان یکی از ادارات در شهر همدان پر
بعد تمرکز برابر  0/85و برای بعد پیچیدگی0/51 ،

و نمودار نمايش داده شد .برای تعیین ارتباط بین
شد .همچنین برای بررسی ارتباط بین متغیرهای

تعیین گردید .براي تایید روایی محتوا و به منظور

کیفی از آزمون کای دو استفاده گردید .جهت

نظرات  5نفر از اساتید و صاحب نظران مدیریتی و

شد .برای توصیف متغیرهای کمی از میانگین و

میزان انطباق این پرسشنامه با شرایط بانکها،
ارگونومی اخذ گردید و روایی آن تایید شد.

سال  1991طراحي شد و متشکل از پنج حيطه
شامل ماهیت کار ،سرپرست و مدیر ،همکار ،نحوه
ترفیع و ارتقا ،حقوق و مزایا میباشد .مقياس

پاسخدهی سواالت در پنج گزینهی لیکرت از خیلی

کم تا خیلی زیاد ( 1تا  )5میباشد .امتیازهای

 5-4/2نشاندهنده رضایت کامل4/19 -3/4 ،
رضایتمندی 3/39-2/6 ،رضایت متوسط-1/8 ،

انحراف معیار استفاده شد .سطح آلفای کمتر از

 0/05معنی داری در نظر گرفته شد.
   یافته ها

در مجموع  81نفر مورد پژوهش قرار گرفتند.

ميانگين سني کارکنان  38سال بود (کم سنترین

آنها  25سال و مسنترین داراي  51سال بود) كه

حاكي از جوان بودن کارکنان سيستم ميباشد.
 70درصد کارکنان مرد و بقیه زن بودند.

٪95

 2/59نارضایتی و  1/79-1نارضایتی کامل میباشد.

متاهل بوده و  ٪43/8تحصیالت دانشگاهی داشتند.

آلفای کرونباخ در چندین تحقیق محاسبه گردیده

(جدول .)1

پايايي پرسشنامه برای رضایت شغلی به روش

 ٪25کارکنان سابقه کاری  15-11سال داشتند

جدول  .1اطالعات دموگرافیک کارکنان بانک
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پرسشنامه رضايت شغلي توسط رابينز در

مقایسه دو میانگین از آزمون  tمستقل بهره گرفته

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

برای اندازه گیری پایایی ،پرسشنامه توسط

 SPSSنسخه  16انجام و نتايج به صورت جداول
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جدول  2نشان میدهد که بیش از نیمی از

کارکنان استرس متوسط ٪23 ،استرس کم و

استرس باالیی داشتند.

٪20

جدول  3نوع ساختار در شعب مختلف بانک را

52

نشان میدهد .ساختار  ٪30/7شعب خشک و بروکراتیک

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

بوده و  ٪69/3شعب ساختار تا حدی خشک داشتند.

هیچ یک از شعب ساختار منعطف و چابک نداشتند.

جدول  5نشاندهنده ارتباط بین استرس

شغلی ،ابعاد ساختار سازمانی و رضایت شغلی

میباشد .همانگونه که در جدول مشخص است

بین عوامل مذکور رابطه معنی داری وجود دارد.
   بحث

مطالعه حاضر اولین مطالعهای بود که با هدف

وضعیت رضایت شغلی کارکنان در جدول

بررسي ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی،

نشان میدهد اکثریت شعب وضعیت متوسطی از

انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشی

 ،4ارایه شده است .همانگونه که اطالعات جدول
لحاظ رضایت شغلی داشتهاند.

ساختار سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان بانک

حاکی از آن است که در جامعه مورد پژوهش

جدول  .2میزان استرس شغلی در جامعه مورد پژوهش
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جدول  .3نوع ساختار در شعب مختلف بانک

جدول  .4میزان رضایت شغلی کارکنان در شعب مختلف بانک

س شغلی ،ساختار سازمانی و رضایت شغلی
جدول  .5ارتباط بین استر 

بررسی ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار ،ساختار سازمانی و ...

اکثر کارکنان ( )٪57/1از لحاظ استرس شغلی،

میگردد .نتایج حاصل از پژوهش رمضانی و همکاران

انجام گرفته ،خصوصا در امریکا و اروپا ،عوامل

دانشگاه علوم پزشکی زابل از نظر بعد رسمیت

وضعیت متوسطی داشتند .در مطالعات فراوان
استرسزای روانی-اجتماعی محیط کار نه تنها
به عنوان عامل مخل رفاه ،بلکه عامل موثر بر

و بیماریهای قلبی-عروقی معرفی شده است
( .)Karasek, 1992; Schnall et al., 2000نتایج حاصل
از مطالعه حاضر ،در راستای مطالعه انجام شده

توسط مهرداد قرار داشت (.)Mehrdad et al., 2010
در مطالعه مذکور نیز اکثر شرکت کنندگان ()٪68

از نظر استرس ،وضعیت متوسط ٪20 ،وضعیت

استرسزای روانی-اجتماعی در مطالعه ذاکریان

و همکاران نیز متوسط ارزیابی گردید (Zakerian

 )and Subramaniam, 2011که هم راستا با این
مطالعه بود.

مدیران دارای ساختار مکانیکی بودند که با نتایج این

مطالعه همسو میباشد (.)Ramezani et al., 2012

مطالعات نشان دادهاند ساختارهای سنتی با

ویژگیهایی چون تمرکز ,تقسیم کار شدید ،عدم
انعطاف در برابر تغییرات محیط ،کنترل نزدیک و

شکل مکانیکی خود ،هرگونه تحرک و پویایی را

از کارکنان خود میگیرد .در مقابل ساختارهای
سازمانی پویا و ارگانیک با اشکال شبکه ای و

ویژگیهایی چون مشتری محوری ،عدم تمرکز در
تصمیمگیری ،تقسیم قدرت ،انطباق باال ،کاهش
عدم اطمینان محیطی و گرایش به خودکنترلی،
زمینه قوی تری برای انطباق این ساختار با محیط

فراهم میکند ( .)March and Simon, 2009در

در مطالعه ارسی و همکاران نیزکه با هدف

تحقیق بهاری و همکاران مشخص شده است هرچه

حوادث شغلی بر روی کارگران شرکت ملی حفاری

پذیری بیشتر باشد ،وضعیت برای استقرار تحول

ارزیابی مشکالت روانی -اجتماعی و ارتباط آن با
ایران صورت گرفت ،نتایج تحقیق نشان داد سرعت
کار باال ،نیازمندی های عاطفی باال ،میزان نفوذ باال در
کار ،کیفیت پایین رهبری ،حمایت اجتماعی و سایر

مشکالت روانی -اجتماعی کار دارای ارتباط معنی دار

با حوادث شغلی بودند (.)Arassi et al.,2014

تمایل ساختارسازمانی به سمت ارگانیکی و انعطاف

و بهبود کیفیت مناسب تر است (Bahari et al.,

 .)2015بهعالوه ساختار سازمانی میتواند عملکرد
سازمان را تحت تاثیر قرار دهد (.)Caves, 1992

از لحاظ رضایتمندی شغلی ،اکثر کارکنان

رضایت متوسط و باالیی از شرایط کار داشته و بین

این مطالعه نشان داد که ساختار اکثر شعب

استرس شغلی و رضايت شغلي رابطه همبستگی

ساختاری خشک و بروکراتیک و داشتند .نتایج

توسط حمیدی و همکاران ( )2010مطابقت داشت

( )٪69/3تا حدی خشک بوده و  ٪30/7شعب
نشاندهنده آن بود که هیچ یک از شعب ساختار

منعطف و چابک نداشتند .وجود چنین ساختارهایی
منجر به نارضایتی ،انعطافپذیری کمتر ،ارتباطات
محدود یکطرفه و تاثیرات منفی بر عملکرد

53

مستقیم وجود دارد .این نتایج با مطالعه انجام شده
که استرس در سطح متوسط میتواند عملکرد را

بهبود بخشد و استرس باال یا پایین منجر به کاهش
عملکرد میگردد ( .)Hamidi and Eivazi, 2010در
تحقیقی دیگرنیزتاکید شده است که بین ابعاد
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ضعیف و  ٪12وضعیت خوبی داشتند .عوامل

 ، ٪77/5تمرکز  ٪82/5و پیچیدگی  ٪85از دیدگاه

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

سالمت روانی فرد ،فرسودگی شغلی ،افسردگی

نیز مشخص کرد که بیمارستانهای تحت پوشش

سميه چهاردولی  -مجيد معتمد زاده  -يداله حميدی  -عليرضا سلطانيان  -رستم گلمحمدی

استرس و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود

در چنین شرايطی امكان بهبود بهرهوري ،سالمت

شغلی در حد باال ،رضایتمندی کاهش مییابد

ناشي از كار وافزایش كيفيت میسر میگردد.

دارد ،به طوریکه با افزایش مولفههای استرس
(.)Bartram et al., 2004
54

پيكو و همکاران در مطالعه خود (،)2006

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ضمن اشاره به نقش ویژه عوامل روانی-اجتماعی

نشان دادند که بین این عامل و رضایت رابطه وجود
دارد که با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی

دارد (.)Piko, 2006

در مطالعه انجام شده توسط رامیرز و

همکاران ،مشخص گردید که رضایت شغلی نقش
قابل توجهی در محافظت از سالمت روانی کارکنان
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و استرس دارد ( )Ramirez et al., 1996که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی ندارد.
   نتيجه گيري

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و شواهد

پیرامون ارتباط بین عوارض جانبی شرایط روانی
در محل کار و بیماریهای روانی ،میتوان برخی

اقدامات پیشگیرانه را شامل کاهش بار مشکالت
روانی در میان کارکنان بانک از طریق افزایش
تعداد کارکنان ،چرخش کاری ،کاهش تغییرات در

برنامهها و اهداف و بهبود شرایط پرداخت حقوق
افراد  ،توصیه نمود ( .)Karasek, 2004ارتقا شرایط

روانی – اجتماعی محیط کار میتواند گام بلندی
در ارتقای رضایت شغلی و در نتیجه عملکرد و

بهرهوری بانکها بردارد.

با توجه به نقش ساختار در رضایت

کارکنان،ارتباطات و عملکرد ،به نظر میرسد
طراحی مجدد ساختار شعب به سمت رویکردهای

ارگانیکی و اجتناب از رویکردهای مکانیکی
میتواند در دستیابی به اهداف بانکها موثر باشد.

کارکنان خصوصا از طریق كاهش استرس رواني

   تشکر و قدردانی

در پايان از کلیه کارکنان بانک مورد مطالعه،

كه در انجام اين پژوهش صميمانه ما را ياري
نمودند ،تشكر و قدرداني ميگردد.

این مقاله حاصل پایان نامه با عنوان" بررسی ابعاد

ماکروارگونومیکی محیطهای اداری (مطالعه موردی در

کلیه شعب یکی از بانکهای همدان) با استفاده از ابزار
تجزیه و تحلیل سیستم ( " )SATمیباشد.
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Abstract
Introduction: Studies have shown that bank clerks experience high levels of stress. Stress is known as the
main cause of reduction of job satisfaction and staff commitment and overall organization performance. This
study aimed to investigate the association between psychosocial stressors, organizational structure, and job
satisfaction.
Material and Method: This cross-sectional study was performed in 11 branches of a bank in Hamadan.
In order to collect data, General Nordic Questionnaire (QPS Nordic 34+), Organizational Structure and Job
Satisfaction Questionnaires were used. For determining the relationship between the two variables spearman
correlation coefficient was used. Moreover, chi-square test was used to investigate the association between
qualitative variables.
Result: Job stress (57%) and job satisfaction (39%) of the subjects were in the average level, and structure of
the majority of the branches was somewhat inflexible (69%). What is more, there was a significant positive
correlation between job stress and dimensions of organizational structure (centralization, formalization). Results
manifested a significant correlation between organizational structure and job satisfaction (P-value= 0.05).
Conclusion: Considering the effect of organizational structure and work-related psychosocial stressors on
job satisfaction, it can be stated that organizational restructuring to achieve organic structures and paying
more attention to psychosocial stressors in the workplace, can play an effective role in the efficiency and
productivity of the organization.
Key words: Psychosocial work stressors, Organizational structure, Job satisfaction, Bank employee
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