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نیروی  وریرابطه سالمت روان و ارتباطات اثربخش با بهرهبررسی 

 مقطع ابتداییانسانی از دیدگاه مدیران 

 2زادهمجتبیمحمد ، 3نقی کمالی، 4ربابه نجفلو

 17/15/89تاریخ پذیرش:  79/01/82تاریخ دریافت: 

 چکیده
یدگاه از دوری باطات اثربخش سازمانی با بهرهبین سالمت روان و ارتبررسی رابطه ، از پژوهش حاضرهدف 

توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای ، هاروش گردآوری داده ازنظر پژوهش. بودمقطع ابتدایی  مدیران

یلی در سال تحصشهر زنجان  و دو ناحیه یک مدیران مقطع ابتدایی، . جامعه آماریاستهمبستگی ، پژوهش

، ایقهطبتصادفی  گیریهبا استفاده از روش نمون، بوده است. بر این اساسنفر  471تعداد  به 0280-0282

پرسشنامه ، هادادهآوری گرد. ابزار بودمرد  نفر 88زن و آن نفر  017 که انتخاب شدندنفر  710 ای به حجمنمونه

رسشنامه ( و پ0828پرسشنامه ارتباطات اثربخش سوسمان و کرینوس )، (0828سالمت روان گلدبرگ و هیلر )

ضریب شده با استفاده از آوریهای گرددادهاست. ( بوده 0891وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت )بهره

شد.  وتحلیلتجزیه 74نسخه  spssافزار نرمو با استفاده از  پیرسون و روش رگرسیونگشتاوری همبستگی 

ارد. رابطه وجود د، وری مدیرانی و بهرهسازمان اثربخشارتباطات ، آن نشان داد که بین سالمت رواننتایج 
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 مقدمه

 در منابع و امکانات ها،توانایی از ثمربخش و اکار و مفید استفاده اندیشة در دیرباز، از انسان

فزونی  و جمعیت افزایش منابع، محدودیت کنونی، عصر در. است بوده خود دسترس

 ر،مهابراهیمی) قرار گیرد اولویت وری دربهره افزایش کهباعث شده  بشر هایخواسته

رور و مولدبودن قدرت تولید، با یدر لغت به معنا Productivity یسیواژه انگل (.0227

 بازده تولید صرف که هایی استداده و بین بازده رابطه وری،بهره (.0220)خاکی،  است

ه ک است اساسی مفهومی و است داده بازده به وری، نسبتبهرهدیگر، عبارتشود. بهمی

 ری،وبهره (.7101، 0گیرد )کاپایال و همکاراندر بر می را منابع از اثربخش و استفاده کارآمد

، 7مکاران)اوئیج و ه استبقای سازمان  و آمیزموفقیت رقابت برای حیاتی متغیرهای از یکی

 هاسازمان خانواده، فرد، از اعم سطوح همه در باید که است امری وریبهره ارتقای (.7100

 منابع بهبود و در توسعه مهارت وری،بهره (.0280 طاهری،)گیرد  قرار موردتوجه کشور و

 موفقیت حیاتی عامل وری نیروی انسانی،بهره(. 0295کریمی و پیرایش، )حاج  است انسانی

 منـابع بـه بیشتر وری(. بهره7101سودآوری هر سازمانی است )کاپایال و همکاران،  اساس و

 یک مزیت رقابتی منزلةبهمنابع و نیروی انسانی (. 7115، 2وابسته است )آلتین و بهرنز انسـانی

 افـراد بـدون(. 0888، 4رود )سوانسونبه شمار میعمده سازمان  ةو سرمایفرد منحصربه

 رشد، در اساسی نقش انسانی غیـرممکن است. منابع سـازمانی اهـداف بـه دسـتیـابی کارآمـد

  (.7104، 5لیشچینسکی و سماک-)شپیرا داردها سازمان بالندگی پویایی و

 و کارایی تواند افزایشسالمت روان می توجه به دارد. راهبردی ارزش انسانی، نیروی

 در محیط شناختیروان (. عوامل7100، 0داشته باشد )ایسلی به دنبال را کارکنان وریبهره

 (. عوامل7118، 2شـود )تانتاوی و همکارانمی کارکنـان وریبهـره افـزایش موجـب کار
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سالمت جسم و روان،  نوآورانه و رفتارهای شایستگی، از قبیل معناداری، شناختیروان

دانش و  ،روان سالمت (.7119، 0کند )چانگ و لیوبینی میوری منابع انسانی را پیشبهره

و داشته اف طرا نجها اـب نـممک زشسا کثراحدتا  کندهنری است که به افراد کمک می

 نمازسا (.0287 فر،میالنی)کنند تری را برای حل مشکالتشان انتخاب های مطلوبحلراه

 ،)محسنی جتماعیا و نیروا ،فیزیکی کامل بهزیستی رتوـصهـب را سالمت ،جهانی شتابهد

 محیط حصالا و تغییر ان،یگرد با هماهنگ و زونمو طاـتبار تـقابلیروان را  ( و سالمت0284

مناسب  والنه دعا ،منطقی رطوبه شخصی تتمایال و هاداـتض لـح ،اعیـجتما و دیفر

 از ،هادر سازماننیروی انسانی روان  سالمت .کندعریف می( ت0281)نصیری و همکاران، 

 .باعث پیشرفت جامعه است ،سالم انسانی چراکه نیروی باالیی برخوردار است،اولویت 

به اندازه  ایهیچ پدیده .پویایی سازمانی است ونیروی انسانی ناسالم از آفات توسعه پایدار 

سالمت  (.0229، منفردو زمانی زادهر باشد )بیانثؤتواند در فرایند توسعه مسالمت روان نمی

(. فردی که از سالمت روان 0281است )کهن، از سالمت سازمان  یبزرگ یرتصو ،روان

یز کارآمدی ن-کارآمدی باالتری نیز برخوردار است. خود-باالتری برخوردار است، از خود

 صورت توانمندانه،به را اکارآمد، کاره-وری منابع انسانی ارتباط دارد. فرد خودبا بهره

کارآمد، توانمندی -(. فرد خود7119، 7دهد )بریدینگانجام می کاراتر و مؤثرتر ماهرانه،

کند. درنتیجه از سالمت روان باالتری برخوردار شناختی باالتری در خود احساس میروان

 ـثباع ـیدرون وری دارد. چراکه، انگیـزشاست و انگیزه درونی باالتری نیز برای بهره

 کارکنان روان (. سالمت7118، 2شود )یانگ و اوکی چونیروی انسانی می وریبهره ارتقای

 توسط ترمؤثر و بهتر خدمات و ارائة وری سرمایه انسانیبهره افزایش در ایکنندهتعیین عامل

(. بر این اساس، با سالمت افراد است که سالمت 7110، 4است )تابلی و همکاران سازمان هر
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 رداربرخو کارایی و توانمندی وری،بهره از است که سالم شود و سازمانسازمان تضمین می

 (. 7105، 0است )اسوالد و همکاران

ر د روابط نامناسب مدیران با کارکنان زیردست و روابط نامناسب بین فردی و میان فردی

ان، )بخشانی و همکار توانند مشکالتی را در راه ارتقای سالمت روان ایجاد کنندسازمان، می

 رتباطا .است ارتباطات اثربخش وری،بهره در عوامل مؤثر دیگر از (؛ بنابراین، یکی0229

 اجتماعی و سازمانی ،گروهی ،فردی یهاجنبه همه در ،مدیریتی کارکرد نیتریاساسمنزلة به

 مهبر ه متحول، پدیده یک صورتبه ارتباطات، (.0282 یرکمالی،)م است مشاهدهقابل

-اشرفی) دارند نقش ارتباطی هایها، شبکهزمینه همه تأثیرگذار است. در اجتماعی هایکنش

 سیویژگی اسا پنج رندهیدربرگ انسانی، رفتار در قالب ارتباط (.0290پور، ریزی و کاظم

 بودن، تعاملی (2بودن، فرایندی (7بودن، انسان چند یا دو بین (0 :از عبارت است که است

 افراد آن طی که است فرایندی (. ارتباطات0282پور، بودن )عباسعمدی (5بودن، یننماد (4

 . تقریباً(0280رضائیان، )کنند می مبادرت معنی و دریافت ارسال به پیام عالئم انتقال از طریق

برای برآورده شدن  انسان (.0227 سرمد،)گیرد ارتباطات در برمی را انسان حیاتچهارم سه

. هرچه مشارکت و (0280 راد،محسنیان)ند وزمره خود باید ارتباط برقرار کنیازهای ر

 بیشتر است  روانی و مبتالشدن فرد به بیماری جسمی احتمال باشد، کمتر ارتباطات در سازمان

، 2(. مشکالت روانی، مانع و بازدارنده ایفای نقش اجتماعی است )توهتس7100، 7)پارک

 انیدانشـجوی دارد. سـالمت روان بـا اجتماعی، رابطة مثبتـی هایارتباطات و حمایت (.0885

 دارند )لی و کمتری روانی برخوردارنـد، فشارهای اجتمـاعی حمایـت بـاالی سـطح از کـه

 متسال با حمایت عاطفی و اجتماعی ارتباطات اثربخش در نقش حمایت (.7114، 4همکاران

دارد )تامپسون و  داشـته مهمی اد تأثیررابطة مثبت داشته و روی سالمت روان افر روان

 جتمـاعیا منزلة سـرمایةارتباطات اثربخش با دوستان و آشنایان، به (. داشتن7117، 5همکاران
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ارتباطات  .(0882، 0)شووریان و شووریاناست  مؤثر روان سـالمت کیفیـت ارتقـای در

 سـالم وابـطر کار، یطمناسب مح فیزیکی فضای محبت، با توأم فضای کار اثربخش، ایجاد

 و کـار بـه مربـوط امـور درها آن دادندخالت بـه کارکنان وبها دادن  کـار، در محـیط

 اگر. (7114، 7هونکنن و همکاران-)کویوومااست سالمت روان تأثیرگذار  در سـازمان

 زاربا دهـفزاین ایـمهـده تالطـعه از و ندـباش داشته باالیی وریبهرهبخواهند ها سازمان

ضروری  افراد و گروهها بین ارتباط وجود ،برآیند بیست و یکمکار قرن وبینالمللی کسب

 ، هدف یک مدیردر کارآمدترین شیوه، اثربخش برقراری ارتباط (.7115، 2)فارسترـت اس

 (.7110، 4د )بالویسی و همکارانتری نیاز داربه زمان و منابع کم اثربخش،است. ارتباطات 

خش در سازمان، موجبات تعامالت بین فردی و میان فردی، نیل به اهداف اثربارتباطات 

 سازمانی اثربخشی ،اصالح کیفیت حیات شغلیساخته و سازمانی و حمایت اجتماعی را فراهم

(. به دیگر 0225و مهروژان،  )محمدزادهآورد وری نیروی انسانی را به ارمغان میو بهره

ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر سازمانوری است. سخن، ارتباطات اثربخش الزمه بهره

 عادل و توازنحفظ ت الت،هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازی کیفیت محصونیازمند کنونی 

 است وری نیروی انسانیو بهره عملکرد ،انرژی ،استعدادهستند. این عوامل، متأثر از 

 (.0888)سوانسون، 

وری ات اثربخش و رابطه آن با سالمت روان و نیز بهرههایی که در رابطه با ارتباطپژوهش

گفته است. شپی ریمتغبیانگر ارتباط بین سه ، در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است

کارکنان و نیز  و مدیر بین روابط بهبود، ( نشان داد0282شریفی و همکاران )، برای نمونه

در ، (0295شود. جعفری )نسانی میوری نیروی انوآوری و خالقیت موجب ارتقای بهره

 و هاروشاصالح و بهبود مؤثر ، خالقیت، شش حیطه عمل انسانی، پژوهش خود نشان داد

رد. بوری را در سازمان باال میبهره، فرهنگ کار و آموزش، بهبود سبک مدیریت، فرایندها
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ادی و های مپاداش، پنج عامل حقوق و دستمزد، در پژوهش خود، (0294آذر )عبادی

نان مشارکت کارک، رفاهی و خدماتی، امکانات بهداشتی، ارتقای سطح سالمت روان، معنوی

گیزشی بر منزلة عوامل مؤثر اننیروی انسانی را به اثربخشگیری و ارتباطات در فرایند تصمیم

 شناسایی کرد. وریبهرهارتقای 

ی معناداررابطة ، ددر پژوهش خود نشان دادن، (7107) 0آل علی و همکاران، همچنین 

 وری نیروی انسانی افسران پلیس وجود دارد.بین سطوح مختلف سالمت روانی و بهره

 رابطة قوی، نشان دادند، ای مبتنی بر مدل فورسیتدر مطالعه، (7100) 7براهیمیآنجلیدز و ا

با  ،(7118) 2و همکاران نیآست، عالوهمیان سالمت روان و ایدئولوژی اخالقی وجود دارد. به

به بررسی ، تمرکز بر سالمت روان و هوش هیجانی رهبران واحدهای آموزشی و صنعتی

نمرات هوش هیجانی دو گروه بزرگ از مدیران اجرایی در مقایسه با مردم عادی پرداختند. 

تفاوت معناداری میان مدیران عالی اجرایی با مردم عادی وجود ، نشان داد هاآننتایج پژوهش 

آزمون واقعیت و ، احترام به خود و دیگران، جرایی سطوح باالیی از همدلیدارد. مدیران ا

تر باال مراتببه هاآنهای تحت سرپرستی وری در سازمانحل مسئله را دارا هستند و بهره

و سالمت  اخالق کارنشان داد ، انجام شد، (7119) 4که توسط اکپرا و وین نیزپژوهشی است. 

( در پژوهشی نشان 7110) 5تأثیر دارد. کر و همکارانسازمانی  بر رضایت شغلی و تعهد روان

بین ، نیز نشان داد، (1711) 0یوسفاست.  تأثیرگذاردادند سالمت روان بر اثربخشی رهبری 

 .وجود دارد معناداررابطه  با سالمت روان اخالق کار و تعهد سازمانی، رضایت شغلی

از  ـییک، ارتباطات اثربخشسـت کـه ا یـنا، وریموضوع بهره ییندر تب یاجماع کل

 نظریه براساس، (. همچنین0299، )جهانگرد و غالمی وری استبهره یشافزا اصلی عوامـل

 است پذیرامکان وریبهره میزان باالترین به دستیابی امکان شرایطی در، وریبهره یچندعامل

                                                           

1. Al Ali, Garner, & Magadley 

2. Angelidis, & Ibrahim 

3. Stein, Papadogiannis, Yip, & Sitarenios 

4. Okpara, & Wynn 

5. Kerr, Garvin, Heaton, & Boyle 

6. Yousef 
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، ازمانس ارتباطی هایشبکه و باشند برخوردار کامل روانی سالمت از سازمان کارکنان که

 (.0285، باشد )بابائیان اثربخش و سالم

مدت بلندتعالی سازمانی  یبرا، یوربهرهارتباطات اثربخش و ، سالمت روانتوجه به 

 یرهایمتغ، اثربخش ارتباطات و روان . سالمتاست یاتیح یاربس، وپرورش کشورآموزش

وردار برخ باالیی اهمیت از ایران در وجود ارتباطات اجتماعی قوی به علت هستند که مهمی

 رایب مهم بسیار موضوع یک مدیران یوربهره اینکه به توجه با، از طرف دیگر .هستند

 روان المتس و اثربخش ارتباطات اینکه به توجه با و نیز است یوپرورشآموزش هایسیستم

 اینکه به لحاظا ژوهش رپ یتاهم، باشد داشته باالیی بسیار تأثیر کارکنان وریبهره بر تواندمی

، اردد به عهدهکشور را  یندهمتخصص آ یرویو پرورش ن یتترب یفةوپرورش وظآموزش

ته در گرفانجام هایرغم تالشبه، گرفتههای صورتبررسیبه . با توجه کندیم دوچندان

فی کا گرفته هنوز همهای صورترسد فعالیتمی به نظر، وری نیروی انسانیحوزه بهره

 رتباطاتا و روان سالمت بین آیا، پاسخ به این پرسش است به دنبال. پژوهش حاضر نیست

هدف دارد؟  وجود رابطه مدارس پرورشی و آموزشی واحدهای مدیران وریبهره با اثربخش

قطع موری مدیران سالمت روان و ارتباطات اثربخش با بهرهبررسی رابطه  پژوهشکلی 

، فتهگمنظور نیل به هدف پیشو دو شهر زنجان بود. بهوپرورش ناحیه یک آموزش ابتدایی

 های زیر تدوین شد:فرضیه

 وجود دارد. معنادارمقطع ابتدایی رابطه مدیران وری بهرهو بین سالمت روانی  -

 .وجود دارد معنادار مقطع ابتدایی رابطهمدیران وری بهره و اثربخشارتباطات بین  -

 را دارد.یی مقطع ابتداوری مدیران بهره یبینان پیشتوسالمت روانی و ارتباطات اثربخش  -

 روش

، هشپژوتوصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای ، هاروش گردآوری داده ازنظر پژوهش

مدیران مقطع ابتدایی ، پژوهشاین  ةجامعه آماری مورد مطالع. بودهمبستگی 

تعداد آن  به 0282-0280در سال تحصیلی  شهر زنجانو دو ناحیه یک  وپرورشآموزش

در سال شهر زنجان  و دو ناحیه یک وپرورشمدیران آموزش، جامعه آماریبود. نفر  471
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ی اگیری طبقهاز روش نمونه، گیرینفر بود. برای نمونه 471تعداد  به 0280-0282تحصیلی 

. بر این ( استفاده شد0821) 0تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کریسی و مورگان

 ،منظور رعایت تناسب نمونه با جامعهانتخاب شد. بهنفر  710 ای برابر باحجم نمونه، ساسا

 در قالب نمونة آماری تعیین شد. مرد دیرم، نفر 88زن و تعداد  دیرم، نفر 017تعداد 

پرسشنامه ، (0828) 7پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و هیلر، آوری اطالعاتگردابزار 

وری نیروی انسانی هرسی ( و پرسشنامه بهره0882) 2مان و کرینوسارتباطات اثربخش سوس

 .بود( 0891) 4و گلداسمیت

 هایپرسش و هانامهپرسش ییروا یزانمنظور برآورد مبه، 5مقدماتی یبررس یکدر ، ابتدا

مسلط به موضوع  استادان و کارشناسان، خبرگان، نظرانصاحبنفر از  21 آن به، مطروحه

ن و خبرگابر اساس دریافت بازخوردها؛ با توجه به نظر  .ارسال شده و پرسشنام پژوهش

 ا بودنجبهو  فادهاست یتو قابل هاپرسشپرسشنامه و تطابق موضوع با  0روایی از، استادان

، هپرسشنام هایپرسشد شمشخص ، اطمینان حاصل شد. بر این اساسمطروحه  هایپرسش

به  هاآنهایی که پاسخ، بر اساس، همچنین د.را دار رهایمتغو آزمون  یدهیحقدرت توض

آن پرداخته شد. با توجه  2پایایی محاسبهبه  کرونباخ آلفای یبضر از طریق، پرسشنامه دادند

ه به ترتیب برای پرسشنامه سالمت روان آمددستبه 85/1 و 99/1، 98/1یایی پا ایبضربه 

نامه سوسمان و کرینوس و پرسشپرسشنامه استاندارد ارتباطات اثربخش ، گلدبرگ و هیلر

 هاآناز  یخوببه توانیماطمینان حاصل شد که ، وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیتبهره

ها هبرای اجرای اصلی پرسشنام، سپس بهره گرفت.، یری مناسبگابزار اندازه منزلة یکبه

 پایایی همحاسبه ب کرونباخ آلفای یبضر از طریق، پس از اجرای اصلی پرسشنامه اقدام شد.

 80/1، 85/1 بوده یاییپا ایبضربه ترتیب ، هاپرداخته شد. در اجرای اصلی پرسشنامه هاآن

                                                           

1. Krejcie, & Morgan 

2. Goldberg, & Hillier 

3. Sussman, & Kronus 

4. Hersey, & Goldsmith 

5. pilot study 

6. validity 

7. reliability 
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یی ها از پایایی بسیار باالپرسشنامه، اطمینان حاصل شد، . بر این اساسآمد به دست 89/1و 

 برخوردارند.

با استفاده از ، ابتداشد.  استفاده 74نسخه  SPSS افزارنرم زا، هاداده لیتحلبرای تجزیه و 

برای ، سپس ها اطمینان حاصل شد.بودن توزیع دادهاز نرمال، فاسمیرنو-کلوموگرف آزمون

ون برای آزمپیرسون و  گشتاوری ضریب همبستگیهای نخست و دوم از آزمون فرضیه

 .شد استفادهفرضیه سوم از رگرسیون 

 هایافته

ا هبودن توزیع دادهنرمال، ای آماری پارامتریکههای استفاده از آزمونفرضیکی از پیش

های پژوهش حاضر از آزمون ضریب همبستگی است. با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه

 هایو آزمون رگرسیون استفاده شده است و هر دو آزمون جزء آزمون پیرسون گشتاوری

ع بودن توزینرمالمنظور بررسی پارامتریک هستند. الزم است در این پژوهش ابتدا به

( نتایج آزمون 0بهره گرفته شود. در جدول ) K-Sمتغیرهای پژوهش از آزمون 

 اسمیرنوف نشان داده شده است.-کولموگوروف

ی متغیرهای معنادار( و با توجه به اینکه سطح 0با توجه به اطالعات مندرج در جدول )

ه متغیرهای پژوهش دارای شود کچنین نتیجه گرفته می، است 15/1از  تربزرگ، پژوهش

ای هتوان از آزمونهای پژوهش میبرای آزمون فرضیه، توزیع نرمال هستند. بر این اساس

 پارامتریک استفاده کرد.

 اسمیرنوف – کولموگروف. نتایج آزمون 1جدول 

 متغیرهای تحقیق درجه آزادی اسمیرنوف-کولموگروف یمعنادارسطح 

 یسالمت روان 710 019/1 907/1

 اثربخش ارتباطات 710 702/1 505/1

 یانسان یروین یوربهره 710 299/0 157/1

 د.وجود دار معنادارمقطع ابتدایی رابطه مدیران وری بهرهو بین سالمت روانی  .0 فرضیه
=0 xyρ: oH 
≠0 xyρ: AH 
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 وریبهرهو سالمت روان  متغیرقابل بین تهمبستگی م .4 جدول

 ی )دو دامنه(معنادارسطح  درجات آزادی وممتغیر د اول متغیر متغیرها

 720/1 - سالمت روانی
088 05./. 

 - 720/1 وریبهره

P<1/15 

از ضریب  تربزرگ، (720/1شده )با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه

 ؛( است029/1درصد ) 85ی معنادار( و سطح n-7=088با درجات آزادی ) همبستگی جدول

رض با توجه به رد ف شود.درصد اطمینان فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می 85ن با بنابرای

 وگیریم که بین سالمت روانی درصد اطمینان نتیجه می 85با ، صفر و قبول فرض خالف

 وجود دارد. معنادارمقطع ابتدایی رابطه مدیران وری بهره

 ود دارد.وج معنادار ع ابتدایی رابطهمقطمدیران وری بهره و اثربخشارتباطات بین  .7 فرضیه
=0 xyρ: oH 
≠0 xyρ: AH 

 وریبهره و اثربخشارتباطات قابل بین تهمبستگی م .3جدول 

 ی )دو دامنه(معنادارسطح  درجات آزادی متغیر دوم اول متغیر متغیرها

 728/1 - ارتباطات اثربخش
088 49./. 

 - 728/1 وریبهره

P<1/15 

از ضریب  تربزرگ، (728/1شده )قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبه با توجه به اینکه

 ؛( است029/1درصد ) 88ی معنادار( و سطح n-7=088با درجات آزادی ) همبستگی جدول

رض با توجه به رد ف شود.درصد اطمینان فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می 85بنابراین با 

 و ارتباطات اثربخشگیریم که بین تیجه میدرصد اطمینان ن 8با ، صفر و قبول فرض خالف

 وجود دارد. معنادار مقطع ابتدایی رابطهمدیران وری بهره
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ع مقط وری مدیرانبهره یبینتوان پیش، سالمت روان و ارتباطات اثربخش .2 فرضیه

 را دارد.ابتدایی 
:β=0OH 
:β≠0AH 

 ریومت روان و ارتبا  اثربخش با بهرهسال متغیر تعیین و مجذورضریب ، خالصه ضریب همبستگی .2جدول 

 ینبپیش متغیرهای

 ضرایب رابطه

 چندگانه

(R) 

مجذور ضرایب 

 رابطه چندگانه

(2R) 

 رابطه مجذور ضرایب

 شدهلیتعدچندگانه 

(2AdjustedR) 

خطای 

استاندارد 

 برآورد

مقدار آماره 

-دوربین

 واتسون

سالمت روانی و 

ارتباط اثربخش با 

 وریبهره

000/1 222/1 200/1 21/5 85/0 

سالمت روانی و ارتباط اثربخش واریانس مربوط به  22/1که  دهدنشان می، 4جدول 

واتسون -شود. همچنین مقدار آماره دوربینمقطع ابتدایی تبیین میمدیران  وریبهرهتوسط 

 (4) بودن مشاهدات است. بر این اساس نتایج جدولکه حاکی از مستقل است 5/7تا  5/0بین 

 بودن مشاهدات برقرار است.بیندهد که فرض پیششان مین

 وریسالمت روان و ارتبا  اثربخش بر بهرهگام بهخالصه مدل رگرسیون گام .5جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص نبیپیش متغیر

 وریبهره
 9/7229 7 04/4022 رگرسیون

07/4 100/1 
 59/510 089 011217 باقیمانده

با ( است. 07/4)شده مشاهده Fدهد که نشان می( 5در جدول ) تحلیل رگرسیون نتایج

 =15/1aسطح  و در 089و  7( با درجات آزادی 07/4)مشاهده شده  Fبه اینکه  توجه

، گیریمدرصد اطمینان نتیجه می 85با ، است؛ بنابراین (14/2بحرانی جدول ) Fاز  تربزرگ

اند در تومیسالمت روانی و ارتباط اثربخش ، است. به دیگر سخن معنادارمدل رگرسیون 

 بینی کند.را پیش مقطع ابتداییمدیران  وریبهرهیک گام 
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 ریوسالمت روانی و ارتبا  اثربخش بر بهره گامبههای آماری رگرسیون گامخالصه مشخصه .1ل جدو

P t 

 یرتأث یبضرا

 یونیرگرس

 (βاستانداردشده )

خطای 

 استاندارد

 یرتأث یبضرا

 یونیرگرس

 (B) استانداردنشده

 

 مقدار ثابت 09/044 74/2  12/00 11/1

 سالمت روانی 750/1 010/1 058/1 92/7 115/1

 ارتباط اثربخش 214/1 172/1 075/1 57/0 11/1

، 089و با درجات آزادی =a 15/1در سطح  tارزش بحرانی ، دهدنشان می 0جدول 

شده محاسبه( Beta)بتا  استاندارد قدر مطلق ضریب، است. با توجه به اینکه 80/0مساوی با 

 شود وفرض صفر رد می، درنتیجه، از عدد فوق است تربزرگ (-79/7)روان  سالمت برای

 85با ، است؛ بنابراین 15/1در اثر شانس و تصادف باشد کمتر از =b -750/1 احتمال اینکه

 قادر و بوده معنادار، شدهمحاسبه( Beta)بتا  استاندارد ریبض، توان نتیجه گرفتدرصد می

استاندارد  ضریب قدر مطلق، با توجه به اینکه، همچنین. است مدیران وریبهره بینیپیش به

فرض صفر ، است؛ بنابراین 80/0تر از گبزر، (04/7) اثربخش ارتباط برای بتا شدهمحاسبه

است.  15/1اثر شانس و تصادف باشد کمتر از در =b 214/1 احتمال اینکه، شودرد می

یران است؛ مد وریبهره بینیپیش به قادر اثربخش نیز ارتباط، گیریمنتیجه می، درمجموع

 صورت زیر است:معادله رگرسیون به، بنابراین

Y=1/750x1+1/214x2+044/09 

 گیرینتیجهبحث و 

ناصر ع یگرو د یفرهنگ، یساختار ،یفن، یتکنولوژ، یاز عوامل انسان یامجموعه هاسازمان

 شده و مشترک دریینتع یشاز پ یهاتحقق مجموعه هدف یهستند که در راستا یطیمح

مواجه  یوهش، هم انطباق نداشته بر اًمنافع افراد لزوم ها وهدف ینا ینکهبا توجه به ا .نداتعامل

اصر بالقوه افراد و عن یهاییاز توانا ینهکاهش تعارض و استفاده به، دلتعا جادیدر ا یرانمد

سازمان در  یکس هرم أر در جایگاه یرمد ینشبدون شک درک و ب .است یتحائز اهم

 یهبرتواند به رایسازمان م یک هاییتو ظرف یانسان یروین یهاییمطلوب از توانا یوربهره
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 از یوربهره شود.و سازمان منجر  گروه یهاتحقق هدف راستایعوامل در  ینا یتو هدا

 ایهیستمساختار س .است ییرکه همواره در معرض تکامل و تغ یاستپو یشههم یهاواژه

 شوند یمطلوب طراح یوربه بهره یدنرس یدر راستا یدبا یریتسازمان و کنترل مد یریتمد

 .(0298، فر)غزنوی و همت

نسانی وی ا. نیراستها بسیار مؤثر است، نیروی انسانی یکی از عواملی که در بقای سازمان

هایی که باعث ها دارد. از شاخصنقش مهمی در موفقیت و رسیدن به اهداف در سازمان

شود، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می

 ترینیو اصل ترینیاتیاز ح ی،انسان یروین(. 7119، 0)بیونسن و دینگزویهعنوان شده است 

موتور مولد و  ی،انسان یروین ،. درواقعآیدیبه شمار منی هر سازما هایییداراو  هایهسرما

اهداف  ردیشبپ راستایو حرکت در  یشرفتمحرک هر سازمان است و اساس هرگونه بهبود، پ

همواره  یسانان یرویمنابع ن یطشرا یوتحلیل و بررستجزیه ین،بنابرا ؛سازمان را بر عهده دارد

وه مهم و تأثیرگذار در نح یاراز موارد بس یکی یگر،. از طرف دشودیمهم محسوب م یمبحث

نان کارک یو روان یروح یتوضع ی،انسان یرویو ارائه خدمات توسط منابع ن یفانجام وظا

و  انیرجانب مد ازموضوع  ینمستمر ا یگیریکارکنان و پ یاست. توجه به سالمت روان

حث اذعان داشت که ب توانیم ینبنابرا ؛است یاتیو ح یضرور یسازمان، امر گیرانیمتصم

ر هر د یگر،د یمبحث مهم است. از سو یک یکارکنان در هر سازمان یسالمت روان یرامونپ

خود  افاهد شتریهرچه ب یشبردبهبود مستمر و پ سازی،ینهبه یشرفت،که به دنبال پ یسازمان

ان گذاران سازمسرمایه و یراناست که مد یتمهم و حائز اهم یاربس یموضوع یوراست، بهره

و  دهدیم یتخود اهم یورکه به بهره یداشته باشند. سازمان یژهبدان توجه و یدبا

 یو ترق یتفقمو یرمس تواندیم کند،یم یینو تب یینخود را بر اساس آن تع هایگذارییاستس

اده و دخود را موردتوجه قرار  یورکه بهره یاست هر سازمان یهیکند. بد یط فقیترا با مو

و  یورسازمان با حداکثر بهره هاییرمجموعهها و زها، بخشتمام قسمت کندیم یسع

 شود یسازمان موفق و کارآمد تلق یک تواندیخود ادامه دهند، م یتممکن به فعال یبازده

                                                           

1. Bjørnson, F. O., & Dingsøyr, T. 
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 یوربهره و ارتباطات اثربخش با یسالمت روان ینپژوهش رابطه ب یندر ا (.0285)ایمانی، 

 قرار گرفت.طالعه موردم مدیران

المت سفرضیه نخست پژوهش نشان داد که ، گرفتهصورت هایپژوهشسو با نتایج هم 

هن های کبا یافته، این نتیجهدارد.  معنادارمقطع ابتدایی رابطه  مدیران یوربهرهروان با 

 پوشی دارد. تمام( هم0285( و سلطانی )0285ایمانی )، (0284پور و بدری )عباس، (0281)

طه وری رابگر این حقیقت هستند که بین سالمت روان و بهرهبیان، یادشده هایپژوهش

 وجود دارد. معنادار

ع ابتدایی مقطمدیران وری بهره و بین ارتباطات اثربخش پژوهش نشان داد که فرضیه دوم

نودهی  سینیح، (0298پور و باروتیان )های عباسبا یافته، این نتیجه دارد.وجود  معناداررابطه 

مؤمنی و ، (0282ابیلی و همکاران )، (0287ذواکتافی )، (0280نظری و همکاران )، (0280)

جملگی مبین ، ها( همپوشی دارد. این پژوهش0285( و براداران و لیجانی )0284تسلیمی )

 هستند. وریبهره و بین ارتباطات اثربخش معناداررابطه 

بینی توان پیش مت روان و ارتباطات اثربخشسال، سوم پژوهش نیز نشان دادفرضیه 

 باکل و، (0895) 0اسـوارت هایاین نتیجه نیز با یافتهمقطع ابتدایی را دارد.  وری مدیرانبهره

( و 0284نسب و محمودی )طباطبائی، (0282میرعرب و همکاران )، (0885) 7کریستینسن

دهنده نشان، هااین پژوهش، م( همپوشی دارد. تما0285شیبانی ) بیناباج و اعراب حمیدی

بر  ،وری هستند. همچنینو بهره ارتباطات اثربخش، سالمت روان متغیرارتباط بین سه 

 .دارند تأکیدوری کنندگی سالمت روان و ارتباطات اثربخش بر بهرهبینیپیش

نسبت به رابطه سالمت ، سالمت روان، پژوهش با مطالعه اجزا و عناصر، پژوهشدر این 

یاریگر تواند شد که می حاصلشناخت ، وریو بهره ارتباطات اثربخش ،روان

 2گونه که کرسول و کرسولهمان، حالبااین یولوپرورش باشد؛ آموزشاندرکاران دست

، تاس یهیبدتمام راهبردهای پژوهشی دارای محدودیت هستند. ، بیان داشته است، (7102)

                                                           

1. Swart 

2. Buchele & Christiansen 

3. Creswell & Creswell 
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وند شها آن عواملی را شامل میمحدودیت، ویژهبهنباشد.  مستثناپژوهش حاضر نیز از این امر 

 ز:ا عبارت است پژوهشهای این ازجمله محدودیتکه خارج از کنترل پژوهشگر هستند. 

، شبودن پژوهپرهزینه، گستردگی جامعه آماری، یریگاندازه یو خطا یریگنمونه اثرات

ه ارتباط بین س، هش حاضردر پژوشده و نبود همکاری نمونه آماری. کمبود مطالعات انجام

اس بر اس، جهتنیبد .شدشناسایی وری و بهره ارتباطات اثربخش، سالمت روان متغیر

 :شودپیشنهاد می های پژوهشیافته

 غیررسمی در قالب از ارتباطات، برای انجام وظایف عملیاتی وپرورشمدیران آموزش -

 .گیرند بهره هیگرو هایجلسه و چهره به چهره ارتباطات، کالمی ارتباطات

 و هاایده، نظرها بیان برای مناسب دهیپاداش نظام از وپرورشآموزش مدیران -

 پیشنهادهای کارکنان استفاده کنند.

 و خاص کرده توجه انسانی خوب روابط برقراری باید به وپرورشمدیران آموزش -

، بلند ایهساختارالزم است ، کنند. در این راستا فراهم برای کارکنان آرامش با توأم محیطی

 .ودش غیررسمی و تخت ساختارهای به تبدیل وپرورشمراتبی آموزش سلسله و رسمی

 دتمساع، همکاری، هاآندر  انگیزش ایجاد و با توجه شدهکارکنان  اساسی نیازهای به -

 .وپرورش جلب شودآموزش اهداف و هاارزش تحقق راستای در را کارکنان مشارکت و

وری منابع انسانی باید به سالمت در راستای دستیابی به بهره شوپرورآموزش مدیران -

ازمانی س سالمت ارتقای، روان کارکنان توجه داشته باشند. تا از طریق سالمت کارکنان

 یتوانای و مهارت، رهبری جدید فنون و هاسبک با آشنا شدنبا ، همچنین تضمین شود.

 .دهند افزایش یسازمان سالمت از کارآمد برای استفادۀ را خویش

 منابع

 بر مؤثر عوامل یبررس(. 0282) .رضایعل، یوزباشیو  اصغریعل، اتیح ار،یخدا، یلیاب

 منابع و مدیریت نامهفصل. رانیا نفت یمل شرکت دانشگر یانسان منابع وریهرهب

 .001-020(، 08)0 نفت، صنعت در انسانی
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 هایفاصله) اطالعات سیاسی ایجغرافی(. 0290) .زهرا، پورکاظمو  حسن ،ریزیاشرفی

 : چاپار.تهران(. فاصلهبی

 مرکزی اناست انتظامی نیروی کارکنان روانی سالمت بین رابطه بررسی(. 0285) رضا.علی ایمانی،

 .011-02(، 4) 0 مرکزی، انتظامی دانش نامهفصل. انسانی نیروی وریبهره میزان با

. آن برمؤثر  عوامل و کار محیط در روانی شتبهدا مفهوم بررسی(. 0285) مریم. بابائیان،

 کنفرانس چهارمین تبریز، دانشگاه شرقی، آذربایجان صنعتی مدیریت سازمان: تبریز

 .حسابداری و اقتصاد مدیریت، ملی
 روانی بهداشت ارتقای(. 0229) اکبر. سید زاده،یانو ب جعفر بوالهری، نورمحمد، بخشانی،

 .00-52(، 2) 5 رفتار، و اندیشه نامهفصل. نگرجامعه

 نیروی وریبهره ارتقای برمؤثر  عوامل بررسی(. 0285) یم.مر یجانی،ول و وحید برادران،

 .094-005(، 22) 78 مالیات، نامهپژوهش. کشور مالیاتی امور سازمان در انسانی

 نکارکنا روانی سالمت وضعیت بررسی(. 0229) منفرد، افشین.یو زمان اکبر سید زاده،بیان

 .77-01(، 4) 4 رفتار، و اندیشه نامهفصل. صنعتی مجتمع یک

: تهران .مهرابراهیمی محمدرضای ترجمه .یوربهره یریتمد(. 0227) .جوزف ،پرکوپنکو

 .اجتماعی تأمین و کار مؤسسه

 نقش بر تأکید با وریبهره و روان سالمت بین رابطه بررسی(. 0285) سلطانی، شاروخ.

 علوم ملی همایش نخستین. سازمانی تعهد و شغلی رضایت لی،شغ استرس ایواسطه
 .قم استانداری کاربردی علمی جامع دانشگاه: قم مدیریت، و حقوق اسالمی

 سالمت وضعیت ارزیابی ضرورت(. 0282) سحر. رضایان،و  سیدعلی جوزی، سحر. شریفی،

 کتشافا ترویجی -علمی ماهنامه. انسانی منابع وریبهره به شناختیروان نگاهی روان؛

 .99-94 ،(059) 0282 گاز، و نفت تولید و

 ـیغیردولت و دولتـی هـایبیمارسـتان مـدیران دیدگاه بررسی(. 0290) .علیرمضان، جعفری

 رشدا کارشناسی نامهپایان .وریبهره افزایش بر مؤثر عوامل زمینه در اصفهان شـهر

 .ریزیرنامهب و مدیریت پژوهش و آموزش مؤسسه دولتی، مدیریت
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 لک وریبهره رشد بر ارتباطات اثربخش تحلیل(. 0299) سکینه. غالمی،و  اسفندیار جهانگرد،

 .88-22 ،(00و  05) 4 نوین، تجارت و اقتصاد نامهفصل. ایران اقتصادی هایفعالیت

 انیانس منابع وریبهره بر مؤثر عوامل تبیین(. 0295) رضا. پیرایش،و  علیعباس کریمی،حاج

 4 دیریت،م فرهنگ نشریه. مسیر تحلیل تکنیک از استفاده با دولتی هایسازمان در

(04 ،)52-92. 

 وریرهبه با انسانی منابع استراتژیک ریزیبرنامه رابطه(. 0280) .مریم سیده ،نودهی حسینی

 زادآ دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان .مسکن بانک مرکزی ادارات کارکنان

 .مدیریت دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی،

 کنندهبینیپیش نقش بررسی(. 0285) خدیجه. شیبانی،و اعراب  مژگان بیناباج، حمیدی

: وردیم مطالعه کارکنان، وریبهره ارتقاء در شغلی انگیزش و شناختیروان سرمایه

 .048-075(، 28) 01 وری،بهره مدیریت نامهفصل. طبسسنگ زغال شرکت

 یاترانتشا یتهران: کانون فرهنگ .وریبهره مدیریت با آشنایی(. 0220) .اغالمرض ،خاکی

 نما. یهسا

 و شغلی رضایت بر اثربخش ارتباطات آموزش ریتأث(. 0287) .یمحمدمهد ،ذواکتافی
 آزاد گاهدانش ارشد، کارشناسی نامهیانپا .شیراز ملت بانک کارمندان شغلی وریبهره

 .تربیتی علوم و شناسیروان هدانشکد مرودشت، واحد اسالمی،

 .سمت: تهران .مدیریت و سازمان مبانی(. 0280) .علی ،رضائیان

 وریبهره مدیریت) هاسازمان در آن وتحلیلتجزیه و وریبهره(. 0280) .شهنام ،طاهری

 تهران: نشرهستان. (.فراگیر

 فرسودگی و روان سالمت بین ارتباط(. 0284) ، اعظم.و محمودی عباداله سید نسب،طباطبائی

-میعلمجله . یاسوج پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت و ستادی کارکنان شغلی
 .457-444(، 5) 71 دانش، ارمغان یپژوهش

 در وریبهـره ارتقـای بـر انگیزشی مؤثر عوامل بررسی(. 0294) .محمدتقی ،آذرعبادی
 ولتـی،د مـدیریت ارشـد کارشناسـی نامـهپایـان .تبریز دانشگاه اداری امور مـدیریت

 .ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آمـوزش مؤسسـه
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 (.رکردهاکا و فرایندها یکردها،)رو پیشرفته انسانی منابع مدیریت(. 0282) .عباس ،پورعباس

 تهران: سمت.

 عملکرد و اثربخش ارتباطات رابطه بررسی(. 0298) ی.هد ،و باروتیان عباس پور،عباس

 سال در ایران گاز ملی شرکت ستادی واحدهای در( اچیو مدل اساس بر) سازمانی

 .29-2(، 01) 4 نفت، صنعت در انسانی منابع و مدیریت نامهفصل. 0299

 عوامل و شناختیروان توانمندسازی بین رابطه(. 0284) ی.مرتض ی،و بدر عباس پور،عباس

 .011-22(، 28) 74 ،(لتحو و بهبود) مدیریت مطالعات. انسانی منابع وریبهره بر مؤثر

 و وریبهره با عملکرد حسابرسی ارتباط بررسی(. 0298) محمود. فر،همتو  عاطفه غزنوی،

 حسابداری مباحث ارتقای راهکارهای بررسی همایش: دورود. مدیران اثربخشی
 .دورود واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنعت، در مدیریت

 ادجه سازمان کارکنان وریبهره با سازمانی عهدت و روان سالمت رابطه(. 0281) .یدناه ،کهن

 دواح اسالمی، آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. فارس استان کشاورزی

 .شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده مرودشت،

 .انایر بانکداری مؤسسه: تهران. سرمد علیغالمترجمه  .سازمانی رفتار(. 0227) .فرد ،لوتانز

 .یتهران: طهور .پزشکی شناسیجامعه(. 0284) .هرمنوچ ،محسنی

 .سروش: تهران. شناسیارتباط(. 0280) .مهدی ،رادمحسنیان

: تهران (.اقتضایی نگرش) سازمانی رفتار(. 0225) .آرمن مهروژان،و  عباس محمدزاده،

 .طباطبائی عالمه دانشگاه

 اب اثربخش سازمانی ارتباطات بین رابطه بررسی(. 0284) مجتبی. تسلیمی، و ماندانا مؤمنی،

 ملی فرانسکن پنجمین شمیرانات. مالیاتی امور کل اداره کارکنان میان سازمانی عملکرد

 .رترب خدمات شرکت تهران: مدیریت، و حسابداری المللیبین کنفرانس سومین و

 سالمت رابطه بینیپیش(. 0282) .محمدرضا ی،و مراد انوشیروان عزیزی، رضا، میرعرب،

 دریایی نیروی وظیفه افسران شخصیتی یهایژگیو اساس بر شغلی عملکرد و نروا

 0 یایی،آموزش علوم در یپژوهش-علمی نامهفصل. ایران اسالمی جمهوری ارتش

(0 ،)49-01. 
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 .یسطرونتهران:  .مدیریت و سازمان در روابط و رفتار(. 0282) .محمد ،کمالیمیر

 تهران: قومس. .نیروا بهداشت(. 0287) .بهروز ،فرمیالنی

 امید(. 0281) .آمنه بختیاری،و  فاطمه بدوی، السادات، مریم فشارکی، هاشمی بهاره، نصیری،

 مههشناوپژ. ترکیه جمهوری در زنان میان در روان سالمت و زندگی از رضایت و

 .055-022(، 7) 7 ،فرهنگی تمطالعا و نسانیا معلو ههشگاوپژ ن،ناز

-مهارت اثرات(. 0280) حمید. قاسمی،و  فریده گنجویی، اشرف ،محمد احسانی، ،رسول نظری،

 ارائه و ایران ورزشی مدیران سازمانی اثربخشی بر فردی بین ارتباطات و ارتباطی های

 .022-052(، 00) 4 ،(ورزشی علوم در پژوهش) ورزشی مدیریتمطالعات . الگو
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