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بهره وری، نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان فعالیت های خود 
را هوش��مندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را جهت 
دس��تیابی به اهداف مادی و معنوی به دس��ت آورد. از آنجا که عموماً 
منابع یک کش��ور محدود اس��ت افزایش بهره وری به عنوان ضرورتی 
اساسی برای ارتقاء اس��تاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می کند. 
در جه��ان ام��روز با توجه ب��ه محدودیت عوامل مختل��ف تولید، نیاز 
به بهره وری بیش��تر امری حیاتی و ضروری اس��ت. افزایش بهره وری 
موجب رش��د اقتصادی و توسعه ی اجتماعی بیشتر می شود. با بهبود 
بهره وری، ش��اغالن به دس��تمزد بیشتر و ش��رایط کاری مناسب تری 
دست خواهند یافت و در عین حال، فرصت های شغلی بیشتری تولید 
خواهد ش��د ]5[. امروزه تأکید بر توس��عه ی پایدار، یکی از محورهای 
اساس��ی در سیاست گذاری های دولت ها به ش��مار می آید تا از طریق 
آن، اس��تانداردهای زندگی را در جامعه ی خویش بهبود بخشند. يكي 
از محوره��اي ارزيابي این امر در جوامع مختلف، بهداش��ت رواني آن 
جامعه است. سالمت رواني از سوي سازمان بهداشت جهاني به عنوان 
يكي از اصول اوليه ی بهداشت رواني قلمداد مي شود ]3[. افراد شاغل 
بيش از نيمي از عمر خود را در محيط كار س��پري مي كنند و پويايي 
و بالندگي هر س��ازماني مستلزم داشتن س��رمايه هاي انساني سالم و 
كارآمد است. سالمت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي 
هر جامع��ه ايفا مي كند. همچنين ابتال به بيماري هاي اعصاب و روان 
امری عارضي اس��ت كه به علت استرس هاي شغلي و محيطي افراد را 

دچار اختالل مي كند و نتيجه ی تأثير مخرب آن در س��ازمان نمايان 
مي گ��ردد. به عبارت ديگر كاركناني كه به نحوي دچار اختالالت رواني 
شده اند مشكالتی براي سازمان و همكاران به وجود می آورند. بنابراين 
الزم اس��ت كاركنان به طور منظم، از نظر سالمت روان بررسي شوند. 
به همين منظور در ابتداي س��ال 1388 آئين نامه ی سالمت كاركنان 
دولت بر اس��اس مصوبه ی شوراي عالي سالمت تدوين شد. هدف اين 
آئين نام��ه، ارتقاء س��المت كاركنان و افزايش بهره وري س��ازمان هاي 
اجرايي اس��ت و بر اس��اس آن تمام كاركنان دولت بايد سالي يك بار 

معاينه ی كامل شوند ]4[.
طبق گزارش ها سازمان جهاني از هر چهار نفر، يك نفر طي دوره ی 
زندگ��ي خود از يك يا چند اختالل روان��ي رنج خواهد برد. مطالعات 
در زمین��ه ی وضعیت س��المت روان افراد 15 س��ال و باالتر در ایران 
نش��ان دهنده ی اینست که به طور میانگین حدود 21% افراد جامعه از 
اختالالت روانی رنج می برند و زنان نس��بت به مردان آسیب پذیرترند 

.]2[
جهت ارزیابی سالمت روانی، روش ها و آزمون های متعددی طراحی 
و ارائه شده است. يكي از ابزارهايي كه به تشخيص و غربال گري افراد 
 داراي اختالل از افراد سالم كمك مي كند چك ليست اختالالت رواني 
SCL-90-R اس��ت که از ابزارهای پر اس��تفاده برای س��نجش عالئم 

بالینی اختالالت روانپزشکی است.
فرم اولیه ی پرس��ش نامه ی SCL-90 توسط دراگوتیس2 و همکاران 

سحر شریفی*، سید علی جوزی، دانشگاه آزاد اسالمی  سحر رضایان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 

ب��ا توجه به اینکه نیروی انس��انی مهم ترین عامل در بهبود بهره وری س��ازمان اس��ت بهبود روابط بی��ن مدیر و کارکنان و 
همچنین نوآوری و خالقیت می تواند زمینه ساز ارتقاء بهره وری گردد. بنابراین هدف این پژوهش، ضرورت ارزیابی وضعیت 

سالمت روان با نگاهی روان شناختی به بهره وری منابع انسانی است.
جهت س��نجش متغیرهای تحقیق، پرس��ش نامه ی استاندارد ش��ده ی SCL-90-R 1  با 90 س��وأل تدوین گردید. در این 
تحقیق، جامعه ی آماری کارکنان س��تادی ش��رکت نفت فالت قاره ی ایران است که 100 نفر از کارکنان به روش تصادفی 

ساده انتخاب شدند، از آنها آزمون انفرادی گرفته شد و عالئم اختالالت نه گانه ی روانی تعیین گردید.
نتایج پژوهش نشان داد 20/1% افراد دست کم از عالئم اختاللی روانی رنج می برند که بیشترین مقدار به ترتیب با 39% و 
24/5% فراوانی مربوط به تصورات پارانوئیدی و وس��واس و کمترین مقدار با فراوانی به ترتیب 8% و 13%  مربوط به ترس 
مرضی و روان پریشی بود. نتایج مطالعه ی حاضر شیوع قابل توجهی از عالئم اختالالت روانی را نشان می دهد که جهت ارتقاء 
بهره وری در س��ازمان باید توس��ط مدیران مدنظر قرار گیرد. مداخله از طریق مشاوره و روان درمانی یکی از استراتژی هایی 
است که می تواند جهت کاهش فراوانی و شدت این عالئم استفاده گردد. همچنین اجرای الزامات استاندارد ایزو 9001 در 

صورت اجرای صحیح می تواند بر بهره وری سازمان و بهبود روند کارها اثرگذار باشد.
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برای نش��ان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمانی و روانی 
طرح ریزی ش��ده اس��ت. این پرسش نامه ش��امل 90 پرسش و نُه بُعد 
مختلف ش��امل: شكايات جسماني3، وس��واس و اجبار، حساسيت در 
روابط متقابل4، افسردگي5، اضطراب6، پرخاشگري7، ترس بیمارگونه، 
افكار پارانوئيدي و روان پريش��ي ]6[ اس��ت با بررسی مقدار اختالالت 
روانی کارکنان، می توان س��المت روانی آنها را ارزیابی کرد و نس��بت 
ب��ه افزایش آگاهی کارکنان در مورد اث��رات منفی اختالالت روانی و 
کاهش آن و افزایش بهره وری در س��ازمان اقدام کرد. نظر به اهميت 
موضوع و با توجه به كمبود اطالعات در اين زمينه در استان تهران و 
شركت ملي نفت ايران، اين پژوهش با هدف ضرورت ارزیابی وضعیت 
سالمت روان با نگاهی روان شناختی به بهره وری منابع انسانی انجام 

شد.

1- روش شناسی تحقیق
1-1- معرفی محدوده ی مورد مطالعه

ش��رکت نفت فالت ق��اره ی ایران یکی از بزرگ ترین ش��رکت های 
تولیدکننده ی نفت و گاز دریایی جهان اس��ت که وظیفه ی استخراج 
بهره ب��رداری از میادین نفتی و گازی کش��ور در طول بیش از 1200 
کیلومتر از گس��تره ی آبهای نیلگون خلیج فارس )به اس��تثناء پارس 
جنوبی و شمالی( و همچنین دریای عمان را با پیشینه ی بيش از نیم 
قرن تجربه بر عهده دارد. هدف این س��ازمان، اداره ی تمامی میادین 
نف��ت و گاز در خلیج فارس، ش��امل مناطق عملياتي س��یری، الوان، 

بهرگان، خارگ، کیش و قشم است.
این پژوه��ش از نظر هدف، کاربردی و از نظ��ر ماهیت، توصیفی-

هبستگی است. جامعه ی پژوهش شامل 100 نفر از کارکنان ستادی 
شرکت نفت فالت قاره ی ایران است.

پرس��ش نامه ی ارزیابی س��المت روان��ی )SCL-90-R( 90 عبارت 
توصيفي درباره ی نش��انه هاي بيماري اس��ت که توس��ط آن 9 گروه 
عالئم اختالل روانی و در مجموع س��المت روانی ارزیابی می شود. در 
اين پرسش نامه پاسخ ها به صورت ليكرت در 5 سطح )به هيچ وجه=0، 
كمي=1، تا حدي=2، زياد=3 و بس��يار زياد=4( طبقه بندي شدند ]7[ 

و بنابراين نمره ی قابل كسب براي هر سؤال 4-0 بود.
ش��یوه ی نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی بود. برای تجزیه و 
تحلی��ل داده ها از آمار توصیفی و اس��تنباطی، برای توصیف داده های 
زمین��ه ای پژوهش از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف 
معی��ار و ...(، ب��رای تحلیل های آمار اس��تنباطی از آزمون هایی نظیر 
پیرس��ون8 و اسپیرمن9 و جهت تحلیل همبستگی و فراوانی از آزمون 
خی دو10 اس��تفاده شده اس��ت. قبل از تمامی این موارد برای تعيين 

پايايي پرس��ش نامه از ضریب آلفای کرونباخ11 اس��تفاده ش��ده است. 
تجزیه و تحلیل داده ها از طریقIBM    SPSS statistics  انجام ش��د. 
پایایی و اعتبار این آزمون طی چند مطالعه در ایران بررس��ی و تأیید 

شده است.
برای تعیین شیوع هر یک از ابعاد اختالل روانی از نقطه ی برش-1 
)مس��اوی یک و بزرگ تر از آن( استفاده شد و میانگین نمره های یک 

و باالتر در هر بُعد به عنوان حالت مرضی به شمار رفت.
 SPSS روش کار بدی��ن صورت بود که در ابتدا داده ها وارد نرم افزار
شده، س��پس تعداد نفرات تکمیل کننده ی پرسش نامه، سّن، وضعیت 
تأهل، مقطع تحصیلی و رشته ی تحصیلی آنها مشخص گردید. سپس 
با اس��تفاده از نرم افزار مذک��ور، فراوانی هر یک از مؤلفه های نُه گانه ی 
پرسش نامه از فاقد اختالل )سالم( تا دارای اختالل شدید تعیین شد. 
س��پس آزمون های آماری اندازه گیری انجام شد )در آزمون های انجام 

شده سطح زیر 0/05 معنی دار به حساب آمد(.

2- مبانی نظری تحقیق
1- اضطراب: عبارت اس��ت از احساسی منتش��ر، ناخوشايند و مبهم 
از هراس و دلواپس��ي با منش��أ ناش��ناخته كه به فرد دس��ت مي دهد 
 و ش��امل عدم اطمين��ان، درماندگي و برانگيختگي فيزيولوژي اس��ت 
)آتش پ��ور و ش��فتي، 1377(. اضطراب از این لح��اظ که به ما کمک 
می کند متوجه خطرات آینده ش��ویم و برای آنها برنامه ریزی کنیم؛ 
یعن��ی، آمادگی م��ان را افزایش دهیم، به دیگ��ران کمک کنیم تا از 
موقعیت های بالقوه ی خطرناک اجتناب کنند و قبل از وقوع مشکالت 

احتمالی درباره ی آنها درست فکر کنیم، انطباقی است.
2- ترس مرضي: عبارت است از احساس پايداری از ترس در فرد كه 

باعث اختالل در زندگي روزمره وي مي شود.
3- اختالل وس�واس–جبری )OCD(: با اف��کار و امیال پایدار و 
مهارناپذیر )وسواس های فکری( و نیاز به تکرار پی درپی اعمال خاص 
)وس��واس های عملی( مش��خص می ش��ود. البته اغلب ما هر از گاهی 
افکار ناخواس��ته داری��م؛ مانند مضمون آگه��ی تبلیغاتی که در ذهن 
م��ا نقش می بن��دد و اغلب ما هر از چندی تمایل داریم به ش��یوه ای 
رفتار کنیم که ش��رم آور یا خطرناک خواهد بود. اما تعداد اندکی از ما 
افکار و امیالی داریم که برای واجد ش��رایط کردن ما برای تش��خیص 
 ،OCD به اندازه ی کافی پایدار و مزاحم باشند. برای تشخیص ،OCD

وس��واس های فکری و وسواس های عملی باید یا باعث رنج و ناراحتی 
چشمگیر شوند یا در عملکرد شخص اختالل ایجاد کنند.

4- اختالل های شبه جس�می: در اختالالت شبه جس��می، شخص 
از عالئ��م بدنی ش��کایت دارد که نش��ان دهنده ی نقص ی��ا کژکاری 
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جس��می )گاهی با ماهیت نمایشی(  اس��ت که نمی توان هیچ مبنای 
فیزیولوژیای��ی برای آن پیدا کرد. این اخت��الالت تحت کنترل ارادی 
نیس��تند و ش��خص آنها را به عمد ایجاد نمی کند. اشخاص دچار این 
اختالالت معموالً درصدد درمان پزش��کی بر می آیند که گاهی بسیار 
پرهزینه است و هنگامی که پزشکان نمی توانند برای شکایت های آنان 

تبیین فیزیولوژیکی ارائه کنند، معموالً ناراحت و سردرگم می شوند.
5- افس�ردگي: عبارت است از احساس غم، دلس��ردي يا نااميدي 
به مدت حداقل دو هفته در اغلب روزها و اغلب ساعات روز به عالوه ی 

عالئم همراه.
عالئم اصلی افس��ردگی، غمگینی ش��دید یا ناتوانی از تجربه کردن 
خوشی و لذت است. اغلب ما در زندگیمان غمگینی را تجربه می کنیم 
و اغلب گاهی می گوئیم افسرده هستیم. اما بیشتر این تجربیات شدت 
و دوام کافی ندارند تا قابل تش��خیص گذاری باشند. نویسنده ای به نام 
ویلیام استایرون )1992( درباره ی افسردگی اش نوشت: مثل هر کس 
دیگر همواره در مواقعی احس��اس افس��ردگی عمیق داشته ام اما این 
چیزی کاماًل جدید در تجربه ی من بود؛ فلج نومیدکننده و پایدار روح 
و روان؛ فرات��ر از هر چیزی که تا آن وق��ت تجربه کرده بودم یا تصور 

می کردم می تواند وجود داشته باشد.
6- روان پريش�ي: به معناي وضعيت رواني غيرطبيعي اي اس��ت كه 
براي بيان حالت از دس��ت رفتن توانايي تفريق واقعيت از خيال به كار 
مي رود. روان پریش��ی یا س��ایکوز به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی 
اس��ت که در روان پزش��کی برای بیان حالت از دس��ت رفتن توانایی 
تفری��ق واقعیت از خی��ال به کار می رود. س��ایکوز به ان��واع جدی از 
اخت��الالت روانی اطالق می ش��ود که در طول آنه��ا بیمار فقط دچار 
توهم و هذیان شود. هر گاه این افراد به اختالالت شخصیتی نیز دچار 
ش��وند بیماریشان جنون یا سایکوز نامیده می شود که مشخصاً شامل 
دو مشخصه اس��ت: هذیان )بیان غیرعمد درک نادرست از واقعیات( 

و توهم )دیدن یا شنیدن غیرعمد چیزی که اساساً نبوده و نیست(.
7- پرخاشگری: روان شناسان پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند 
که به قصد آزار و آسیب رساندن به شخصی دیگر، خود یا اشیاء باشد. 
در تعریف س��نتی پرخاشگری آنرا رفتاری تعریف کرده اند که متوجه 
فرد دیگری اس��ت و هدف آن صدمه زدن به وی است. به عبارت ديگر 

پرخاشگري عبارت است از رفتاري كه منجر به آزار و درد مي شود.
7-1- عوامل خانوادگی پرخاش�گری: خانواده می تواند از جهات 
مختلف موجب بروز یا تش��دید پرخاش��گری ش��ود که مهم ترین این 
عوام��ل عبارتند از: نحوه ی برخورد والدی��ن با نیازهای کودک، وجود 
الگوهای نامناسب، تأثیر رفتار پرخاش گرایانه، تنبیه والدین و مربیان

7-2- عوام�ل محیطی: عوامل اطراف انس��ان می توانند در بروز یا 

تش��دید پرخاش��گری یا تعدیل آن اثرگذار باش��ند ک��ه برخی از این  
عوام��ل عبارتن��د از: زندگی در ارتفاع بس��یار بلن��د، تغذیه ی ناقص، 
الگوهای اجتماعی، رس��انه های گروهی، بازی های ویدیوئی و زندگی 

در محیط های شلوغ پرازدحام و پر سر و صدا.
8- اف�كار پارانوئيدي:حالتي اس��ت كه ش��خص در آن با اهميت 
فوق الع��اده و خ��ارج از اندازه اي كه به س��المت جان��ي و مالي خود 

مي دهد خود را شكنجه مي دهد.
9- حساس�یت بین فردی: ویژگی های این افراد ش��امل حساسیت 
بیش از حد نسبت به روابطشان با دیگران، پیداکردن نشانه های طرد 
و رهاش��دگی در روابط معمول بین فردی، اشتغال ذهنی وسواس گونه 
در مورد روابطش��ان ب��ا دیگران، درون گرایی، خجالت��ی بودن یا مهار 

کردن بروز احساسات و ترس از مورد انتقاد واقع شدن است.

3- تجزیه و تحلیل داده ها
ویژگ��ی متغیرهای جمعیت ش��ناختی نمونه ی آماری به ش��رح زیر 

است:
 جنس�یت: 37 نف��ر )37%( زن و 63 نفر )63%( مرد. بنابراین اکثر 

پاسخ گویان مورد مطالعه مرد هستند.
 تأه�ل: 70 نفر)70%( متأهل و 30 نفر )30%( مجرد. بنابراین اکثر 

پاسخ گویان مورد مطالعه متأهل هستند.
 تحصیالت: 34 نفر)34%( لیس��انس، 63 نفر )63%( فوق لیسانس و 
3 نف��ر )3%( دکترا. بنابراین اکثر پاس��خ گویان م��ورد مطالعه مدرک 

تحصیلی فوق لیسانس دارند.
 س�ّن: 15 نفر )15%( بین سنین 30-21 سال، 61 نفر )61%( بین 
س��نین 40-31 سال، 17 نفر )17%( بین سنین 50-41 سال، 7 نفر 
)7%( بین س��نین 60-51 سال. بنابراین اکثر پاسخ گویان بین سنین 

40-31 سال بودند.
همچنی��ن در خصوص دامن��ه ی ضرایب همس��انی درونی )آلفای 
 r=0/9 تا r=0/79 کرونباخ( زیر مقیاس های آزمون نتایج نشان داد از
متغیر اس��ت؛ به طوری ک��ه کمترین ضریب آلفا ب��ه زیر مقیاس های 
ترس بیمارگونه و روان پریش��ی و بیشترین ضریب آلفا به زیرمقیاس 

افسردگی مربوط می شود.
عالئم اختالالت روانی در نُه گروه مختلف مورد اشاره  طبقه بندی 
گردیده اس��ت. به طور کلی براساس آزمون SCL-90-R،20/1% افراد 
)30/3% زنان، 13/92% مردان( دست کم از عالئم یک اختالل روانی 
رنج می بردند. ش��ایع ترین اختالالت روانی مش��اهده ش��ده به ترتیب: 
تصورات پارانوئیدی 39% و وس��واس 24/5% و کمترین مقدار مربوط 
به ترس مرضی 8% و روان پریش��ی 13% بودند. به طور کلی بر اساس 
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 آزم��ون SCL-90-R، 79/9% از ش��رکت کنندگان فاقد اختالل روانی 
)نم��ره ی 1-0(، 15/7% دارای اخت��الل روانی خفیف )نمره ی 1-2(، 
3/4% دارای اخت��الل روانی متوس��ط )نم��ره ی 3-2( و 0/8% دارای 

اختالل روانی شدید بودند. 
تع��داد اف��راد س��الم در دو جن��س زن و مرد به ترتی��ب 69/7% و 
86/08% و اف��راد دارای اخت��الل در دو جن��س زن و م��رد به ترتیب 
30/3% و 13/92% اس��ت. با توجه به آمارهای فوق، عالئم اختالالت 

روانی در زنان بیش از مردان گزارش شده است.
در این مطالعه بین متغیرهای سّن، وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی 
با وضعیت س��المت روانی ارتباط معنی دار آماری مش��اهده نشد. در 
خصوص جنسیت نیز، در زنان عالئم اختالالت پرخاشگری، اضطراب، 
روان پریشی، افسردگی و همچنین شکایات جسمانی بیشتر از مردان 

گزارش شده است.

4- بحث
طبق تعريف س��ازمان ملي بهره وري کشور، بهره وري يك فرهنگ 
و يك نگرش عقاليي به كار و زندگي اس��ت كه هدف آن هوشمندانه 
ك��ردن فعاليت ها براي دس��تيابي به زندگي بهتر و متعالي تر اس��ت 
]4[. بهره وري، ايمان راس��خ به پيشرفت انسان هاست. مدیران عالوه 
بر وظایف مرس��وم خ��ود )برنامه ری��زی، کنترل، نظ��ارت، هدایت و 
هماهنگی(، از دیدگاهی دیگر دو وظیفه ی مهم دارند؛ یکی رسیدگی 
ب��ه امورج��اری و دوم، بهبود وضعی��ت موجود. مدیری��ت بهره وری 
ارتباطی مس��تقیم ب��ا وظیفه ی دوم دارد. بنابراین هر چه رس��یدگی 
به امور جاری وقت بیش��تری از مدیران ارش��د س��لب کند به همان 
نسبت س��ازمان شانس رقابت پذیری و داشتن فردایی بهتر را به دلیل 
عدم اعمال مدیریت بهره وری از دس��ت خواهد داد. بنابراین مدیریت 
بهره وری اعمال نوعی مدیریت اس��ت که بتواند اندیش��ه، تفکر، باور و 
پرداختن به موضوع بهبود را در کنار وظایف جاری فراهم آورد. بدین 
جه��ت یکی از مواردی که ب��ه بهبود عملک��رد و افزایش بهره وری و 
کارایی در س��ازمان ها کمک شایانی می کند سالمت روان و شناسایی 
عالئ��م اختالالت روانی در میان کارکنان س��ازمان اس��ت که در این 

مقاله بررسی شده است ]9[.
تعدادی از مطالعات انجام شده در این زمینه  نشان دهنده ی شیوع 
زیاد اختالالت روانی اس��ت. طبق نتایج پژوهش حاضر، ش��یوع کلی 
اخت��الالت روانی در بین کارکن��ان 20/1% ب��ود. در اغلب مطالعات 
عالوه بر ش��یوع اختالالت روانی، ارتباط عواملی از قبیل سّن، جنس، 
وضعیت تأهل و س��طح س��واد نیز با شیوع اختالالت بررسی شده که 
نتایج متفاوتی در بر داش��ته اس��ت. تفاوت در مقدار شیوع اختالالت 

روانی در پژوهش ها را می توان به عوامل متعددی نس��بت داد؛ تفاوت 
در گروه ه��ای مورد بررس��ی، تفاوت در ابزار جم��ع آوری داده ها مثل 
کاربرد پرس��ش نامه ی SCL-90-R به جای SCL-90، تفاوت ش��رایط 
زمین��ه ای )فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتص��ادی( و همچنین عدم 
تمایل بس��یاری از افراد به بیان صریح مسائل و مشکالت روانی خود 
که می تواند پاسخ آنها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین مقدار آگاهی 
افراد از عالئم اختالالت روانی و میزان دسترسی به خدمات مشاوره ای 
نیز متفاوت بود که می تواند در نتایج حاصل از مطالعات حائز اهمیت 

باشد.
با توجه به اینکه عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، 
مهارت و ارزش های اوس��ت شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان 
می تواند یکی از اهداف کالن نیروی انسانی در بخش های دولتی باشد 
که بر اس��اس س��نجش مقدار کارآیی، دانش، توانایی، انگیزش، رفتار 

شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.
کارآیی یک ش��اخص در مورد چگونگی اس��تفاده از منابع سازمان 
است. حداکثر کارآیی زمانی حاصل می شود که انجام کار بهتر از آنچه 
در حال انجام است میسر نباشد. استفاده ی صحیح از کارآیی موجود 
زمانی میس��ر می ش��ود که انجام کارها با حداقل منابع و به کارگیری 
روش رها و ابزارهای مناسب باشد و همچنین حداکثر نتیجه از منابع 

حاصل گردد.
از جمل��ه موانع به��ره وری در س��ازمان می توان ضع��ف مدیریت، 
نیروی انس��انی غیرمتخصص، عدم وجود سیس��تم ارزشیابی مناسب 
کارکن��ان، کم کاری، ع��دم وجود انگی��زه ی کاری در کارکنان، حاکم 
بودن روحیه ی منفعت طلبی فردی در س��ازمان، مشغله ی زیاد کاری 

مدیران و روش های انجام کار را نام برد.
از جمله عوامل مؤثر در بهره روری می توان به عوامل برون سازمانی 
)عوام��ل فرهنگ��ی، عوامل اقتص��ادی، عوام��ل اجتماع��ی(، عوامل 
درون س��ازمانی )نیروی انس��انی، فضای س��ازمان، حقوق و دستمزد، 
آموزش کارکنان، فن آوری، تشویق و پاداش، فرهنگ سازمان، کیفیت 

زندگی کاری، سبک و روش مدیریت و...( اشاره کرد.

پیشنهادها
 تفویض مناسب اختیار به کارکنان جهت انجام امور سازمان

 افزای��ش بهره وری در س��ازمان باید برنامه ای مس��تمر باش��د و در 
برنامه های افزایش بهره وری مش��ارکت کارکن��ان تمام و کمال انجام 

شود.
 برنامه های افزایش بهره وری و اثربخش��ی باید از سوی مدیران ارشد 

سازمان حمایت گردد.
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 نظام ارزشیابی و پاداش سازمان باید در راستای برنامه های بهره وری 
سازمان و متناسب با بازده کار فرد یا گروه تنظیم شود.

 اندازه گیری بهره روری باید در دوره ی زمانی معینی انجام شود.
 س��المتی و نش��اط از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه در کارکنان 
است. چراکه باعث می شود شخص احساس تندرستی و شادابی کرده، 
به آس��انی خس��ته نش��ود، کمتر بیمار گردد، فعالیت و کار برای وی 
ش��وق انگیز و فرح  بخش ش��ود و با انگیزه و شور و شوق مثبت به کار 

روی آورد.
 ایجاد حس مش��ارکت و خالقیت در کارکنان، استفاده از حرف های 

تشویق آمیز و انگیزه دهنده
 فعال س��ازی مراکز مش��اوره جهت حل مش��کالت روانی کارکنان و 

خانواده های آنان 

نتیجه گیری
می ت��وان نتیجه گرفت که توج��ه به عوامل انگیزش��ی کارکنان و 

نیازه��ای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از 
مهم ترین عواملی اس��ت که در بهره وری نیروی انسانی می توان بدان 
دست یافت و یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در 
ه��ر کاری برانگیخت��ن و ایجاد انگیزه در افرادی اس��ت که آن کار را 
انجام می دهند. به همین دلیل مدیریت س��ازمان باید به دنبال راه ها و 
روش هایی باش��د که بتواند انگیزه های کارکنان خود را افزایش دهد. 
این کار را می توان با پرداخت های تشویقی، قدردانی کتبی یا گردش 
ش��غلی انج��ام داد. از طرف��ی م��ا انس��ان ها از تأثی��رات و ع��وارض 
تضعیف کننده ی اس��ترس در امان نیستیم. بنابراین جهت بهره وری و 
عملک��رد مثب��ت کارکنان در س��ازمان که مس��تلزم کاه��ش عوامل 
خطرآفرین مثل استرس اس��ت باید جهت به سازی و ارتقاء بهداشت 
روانی محی��ط کار به عنوان مهم ترین ابعاد توس��عه ی منابع انس��انی 
هرگون��ه اق��دام الزم را معمول داش��ت تا ضمن تبدی��ل محیط کار 
به فضایی آرام و قابل قبول زمینه را جهت ش��کوفایی، رشد و عملکرد 

مثبت کارکنان فراهم آورد.

پانویس هاپانویس ها
1. Symptom Checklist-90-Revised
2. Dragotis
3. Somatization
4. Interpersonal Sensitivity
5. Depression
6. Anxiety

7. Hostility
8. Pearson
9. Spearman
10. Chi-squared
11. Cronbach's alpha
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