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ABSTRACT
Introduction and purpose: Job satisfaction is defined as people’s interest in 
their work. One of the important aspects of job satisfaction, which is mostly 
ignored, is its relationship with individual’s overall health. The present study 
aims to evaluate job satisfaction in workers of an industrial slaughterhouse and 
to investigate its relationship with general health.
Methods: We conducted this cross-sectional study on 85 workers of a slaughterhouse 
in Golestan Province, 2014. The participants were chosen through random sampling. 
To assess the general health and evaluate the indicators of job satisfaction, GHQ-28 
and JDI questionnaires were used, respectively. Pearson correlation coefficient and 
independent t-test were performed to analyze the data, using SPSS, version 20.
Results: The results showed that none of the workers had the acceptable general 
health and job satisfaction index, and the average scores of all the participants 
were low. Moreover, no significant correlation was found between job satisfaction 
and general health in the workers. Job satisfaction scores were significantly 
different in male and female workers, as well as single and married ones.
Conclusion: According to our results, in order to promote job satisfaction, and 
in turn, overall health of the individuals, it is recommended to improve working 
conditions and increase financial income of the workers. 
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مقاله پژوهشی  

تعیین رابطه بین سالمت عمومی و رضایت شغلی کارگران در کشتارگاه صنعتی استان گلستان

مقدمه و هدف: رضايت شغلی، میزان عالقۀ افراد به کارشان می  باشد. يكي از جنبه  هاي رضايت شغلي 
شاخص  های  ارزيابی  حاضر،  مطالعۀ  است.  کارکنان  سالمت  با  آن  رابطۀ  مي  شود،  انگاشته  ناديده  که 
رضايت شغلی در شاغلین  يک  شرکت کشتارگاه صنعتی در يكی از استان  های شمال کشور و بررسی 

ارتباط شاخص رضايت شغلی با سطح سالمت عمومی است.
روش کار: در اين مطالعۀ مقطعی، 85 نفر از کارگران کشتارگاه در سال 1393 به طور تصادفی انتخاب 
شدند. جهت بررسی سالمت عمومی، از پرسش  نامۀ GHQ-28 و برای بررسی رضايت شغلی از پرسش نامه 
)فراواني،  توصیفي  آمار  از روش  هاي  پژوهش،  نتايج  تحلیل  و  تجزيه  منظور  به  است.  استفاده شده   JDI

t مستقل استفاده شده است. جهت آنالیز  میانگین، انحراف معیار(، ضريب همبستگي  پیرسون و آزمون 
آماری نیز، از نرم افزار SPSS 20  استفاده شده است. 

و  نمی باشند  برخوردار  مطلوبی  عمومی  از سالمت  کارگران  از  هیچ يک  که  داده  نشان  نتايج  یافته  ها: 
عمومی  سالمت  و  شغلی  رضايت  بین  است.  بوده  پايین  کارگران  کل  شغلی  رضايت  شاخص  میانگین 
کارگران، ارتباط معنی داری ديده نشده است. اما بین میانگین رضايت شغلی در دو گروه زنان و مردان و 

در دو گروه متأهل و مجرد، اختالف معنی داری وجود داشته است.
 نتیجه  گیری: با توجه به نتايج به دست آمده، بهتر است راهكارهايی برای افزايش سطح سالمت عمومی 
و  عمومی  شرايط  است  بهتر  شغلی  رضايت  میزان  افزايش  برای  همچنین  شود.  گرفته  نظر  در  کارگران 

بهداشتی کار را بهبود بخشید و درآمد مالی کارگران را افزايش داد.  

کلمات کلیدی: کارگران، کشتارگاه، سالمت عمومی، شاخص رضايت شغلی
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در بهداشت حرفه  ای، رضايت شغلی بعنوان يكی از فاکتورهای 
مورد  به طور وسیعی  روانشناختی در محیط کار شناخته شده که 
توجه قرار گرفته است. در روانشناسی کار، اين اصطالح به عنوان 
»حالت احساسی مثبت يا خوشايند در نتیجۀ ارزيابی افراد از محیط 

کار يا تجربه  های کاريشان« تعريف شده است ]1[. رضايت شغلی 
به واکنش  های احساسی مثبت افراد به شغلی خاص اشاره دارد و 
اين واکنش ها نتیجۀ مقايسه شرايط واقعی و موجود، با نتايج مورد 
احساسی-  واکنش  شغلی  رضايت  واقع  در  می  باشد.  افراد  انتظار 
]2[. مسأله رضايت شغلی  به شغلش است  نسبت  نفسانی يک فرد 

مقدمه
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از جمله موضوعاتی است که در سازمان  های مختلف مورد مطالعه 
قرار گرفته است و يكی از چالش برانگیزترين مفاهیم سازمانی و 
پايۀ بسیاری از سیاست  ها و خط مشی  های مديريت، جهت افزايش 
بهره  وری و کارايی سازمان است ]3[. شش عامل حقـوق و دسـتمزد، 
همكاران، فرصـت ارتقـا، ماهیت کار، خط مشي  ها و سیاست  هـاي 

سـازمان و شـرايط کـاري بر میزان رضايت شغلی مؤثر است ]4-6[. 
به سه دلیل، بر مديران الزم است که به رضايت شغلي افراد و 
اعضاي سازمان اهمیت بدهند: 1( ترک سازمان توسط افراد ناراضی 
افراد  بین  بیشتر در  بیشتر و سالمت  از کار؛ 2( طول عمر  استعفا  و 
راضی از کار خود؛ 3( رضايت شغلي عالوه بر سازمان و شرکت، 

در زندگي خصوصي و خارج از سازمان فرد نیز اثرگذار است ]7[. 
در بحث رضايت شـغلي، مواردی همچون: بـي  عالقگـي بـه 
امنیت  نداشتن  فیزيولوژيک،  نیازهـاي  تـأمین  در  نـاتواني  کـار، 
کارايي  بـر  سـازمان،  مـديريت  نحـوة  از  رضـايت  عدم  و  شغلي 
افراد و در نهايت بر کارايي و بهره  وري سازمان اثر منفي دارد و 
مانع رشد و توسعۀ آن سازمان مي شود ]8[. عمده  ترين نشانه هاي 
رفتاري نارضايتي شغلي عبارتند: از غیبت ناشی از کار، رها کردن 
شغل، حادثه  هاي ناشي از کار و فقدان بهره  وري ]9[. عدم توجه 
سازمان  برای  زيادی  مشكالت  می تواند  کارکنان  نارضايتی  به 
را  سازمان  عموماً  هستند،  ناراضی  که  کارکنانی  آورد.  وجود  به 
را  ايشان  دانش  و  توانايی  سازمان  حالت،  اين  در  و  کرده  ترک 
از  -که  جديد  کارگران  که  صورتی  در  می دهد.  دست  از  نیز 
طرف سازمان جايگزين کارگران ناراضی شده  اند- هم احساس 
سازمان  روزانۀ  عملكرد  بر  می تواند  عامل  اين  کنند،  نارضايتی 
از  نادرستی  سیر  است  ممكن  شرايط  اين  در  بگذارد.  منفی  تأثیر 
شغلی  رضايت   .]10[ بیافتد  اتفاق  کارگران  پیاپی  اخراج  های 
 .]11[ است  مرتبط  روانی  و  جسمی  سالمت  با  خاصی  طور  به 
و  شغلي  رضايت  بین  معناداري  رابطۀ  که  مي  رسد  نظر  به  چنین 
سالمت رواني کارکنان وجود داشته باشد. افراد ناراضي از شغل 
نوع  اين  دامنۀ  و  هستند  گوناگونی  امراض  به  ابتال  مستعد  خود، 

بیماري  ها از سردرد، تا بیماري هاي قلبي کشیده خواهد شد ]7[. 
بین  معناداري  رابطۀ   ]13[ بخشايش  و   ]12[ کاهه  مطالعات  نتايج 
نشان داده  است. کارکنانی که  سالمت عمومي و رضايت شغلي 
اختالالت جسمی،  معرض  در  بیشتر  هستند  ناراضی  کار خود  از 
روانی و سندرم غیبت قرار دارند. مطالعات متعدد در گروه های 
بین سالمت روانی و رضايت  نشان داده است که  شغلی مختلف 
شغلی افراد، ارتباط قابل توجهی وجود دارد؛ به طوری که افراد 
برخوردار  نیز  کمتری  روانی  سالمت  از  کمتر،  شغلی  رضايت  با 
است،  اهمیت  پر  بسیار  مطالعه  اين  در  چه  آن   .]14[ بوده  اند 
به  کمتر  که  می  باشد  محیط صنعتی  در  شاغالن  وضعیت  بررسی 
آن توجه شده است.  زيرا از شاغالن متخصص، متعهد و دلسوز، 
مهم  پارامتر  سه  اين  و  رود  می   تولید  در  بااليی  بهره وری  انتظار 
در افرادی هويدا است که به نوعی از وضعیت کاری، محیط کار 
فوق،  موارد  به  عنايت  با  باشند.  داشته  نسبی  رضايت  کارفرما  و 
رضايت  شاخص  ارزيابی  ضمن  است  صدد  در  حاضر  مطالعۀ 
شغلی در شاغالن يک شرکت کشتارگاه صنعتی در شمال کشور 
با  شغلی  رضايت  ارتباط  آنان،  عمومی  سالمت  سطح  بررسی  و 

سطح سالمت عمومی را نیز تعیین نمايد.  

روشکار

اين پژوهش از نوع مقطعی است. جامعۀ آماری اين پژوهش از 
واحدهای مختلف يک کشتارگاه صنعتی شامل واحدهای تولیدی، 
فنی، کنترل کیفیت، ايمنی، آشپزخانه و ديگر واحدها انتخاب شده 
است. تعداد کل کارگران شاغل در اين واحدها 200 نفر بوده اند. 
زير  آماری  فرمول  از  حاضر،  مطالعۀ  در  نمونه  تعداد  تعیین  برای 

استفاده شده است:
 

دهد. در را نیز از دست می ایشانسـازمان را ترك کرده و در این حالت، سازمان توانایی و دانش   عموماً ،هسـتند 
هم احسـاس نارضایتی   -اندکه از طرف سـازمان جایگزین کارگران ناراضـی شـده   - صـورتی که کارگران جدید 

منفی بگذارد. در این شرایط ممکن است سیر نادرستی ثیر أتسـازمان   ۀروزانتواند بر عملکرد این عامل می ،کنند
]. رضـایت شغلی به طور خاصی با سالمت جسمی و روانی مرتبط  10[ هاي پیاپی کارگران اتفاق بیافتداز اخراج

 وجود داشته روانی کارکنان المتس شغلی و رضایت بین داريامعن ۀرابط که رسـد می نظر به چنین .]11[ اسـت 
سردرد،  از هابیماري نوع این ۀدامن و هستند یگوناگون به امراض ابتال مستعد خود، شغل از ناراضی افراد. باشـد 

ــیده قلبی هايبیماري تا ــد کش ــایش12نتایج مطالعات کاهه [ .]7[ خواهد ش  بین معناداري ۀرابط ]13[ ] و بخش
کارکنانی که از کار خود ناراضی هستند بیشتر در معرض  .اسـت  نشـان داده  شـغلی  رضـایت  و عمومی سـالمت 

هاي شــغلی مختلف نشــان داده اختالالت جســمی، روانی و ســندرم غیبت قرار دارند. مطالعات متعدد در گروه
ت به طوري که افراد با رضای ؛د داردارتباط قابل توجهی وجو ،است که بین سالمت روانی و رضایت شغلی افراد

 ،در این مطالعه بسیار پر اهمیت استچه  آن ].14[ اندبرخوردار بودهنیز از سـالمت روانی کمتري   ،شـغلی کمتر 
ص، از شاغالن متخص زیراجه شده است. وباشد که کمتر به آن تدر محیط صنعتی مین شاغالبررسـی وضـعیت   

که به نوعی  استرود و این سه پارامتر مهم در افرادي هویدا میی در تولید یوري باالانتظار بهرهمتعهد و دلسوز، 
در ر حاض ۀمطالعبه موارد فوق،  عنایتبا ا رضـایت نسـبی داشـته باشند.    رماز وضـعیت کاري، محیط کار و کارف 

و  شمال کشورک شرکت کشتارگاه صنعتی در ین شاغالرضایت شغلی در شاخص صـدد اسـت ضـمن ارزیابی    
 .  تعیین نمایدنیز سالمت عمومی آنان، ارتباط رضایت شغلی با سطح سالمت عمومی را  بررسی سطح

 روش کار

 هاي مختلف یک کشـتارگاه صنعتی شامل وهش از واحدآماري این پژ ۀجامعاسـت.   مقطعینوع  از پژوهش این
ران . تعداد کل کارگه استها انتخاب شدآشـپزخانه و دیگر واحد  ایمنی، کیفیت، کنترل فنی، تولیدي، واحدهاي

از فرمول آماري زیر استفاده  ،حاضر ۀمطالع. براي تعیین تعداد نمونه در اندهنفر بود 200ها شـاغل در این واحد 
 شده است:

 𝑛𝑛𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑍𝑍𝑍𝑍

1−𝛼𝛼𝛼𝛼2

2  𝑃𝑃𝑃𝑃(1−𝑃𝑃𝑃𝑃)

𝑑𝑑𝑑𝑑2 (𝑛𝑛𝑛𝑛−1)+ 𝑍𝑍𝑍𝑍
1−𝛼𝛼𝛼𝛼2

2  𝑃𝑃𝑃𝑃(1−𝑃𝑃𝑃𝑃)
 

ــتفاده از این فرمولمی =200N و =α، 08/0 d=، 5/0 p=05/0که در این فرمول  ــد. با اس نمونه  85تعداد  ،باش
 ،تصادفی اعداد جدول اساس بر و تهیه نظر مورد کارکنان لیست ،نمونه انتخاب منظور . بهتعیین شدبراي بررسی 
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N= و200   p=0/5  ،d=0/08  ،α=0/05فرمول اين  در  که 
بررسی  برای  نمونه   85 تعداد  فرمول،  اين  از  استفاده  با  می  باشد. 
تعیین شد. به منظور انتخاب نمونه، لیست کارکنان مورد نظر تهیه 
بین  از  نمونه هاي مورد مطالعه  بر اساس جدول اعداد تصادفي،  و 
کارکنان واحدهای مورد مطالعه انتخاب گرديد. در اين پژوهش از 

دو پرسش  نامه استفاده شده است:  
الف( پرسش  نامۀ سالمت عمومي: 

General Health Questionnaire )GHQ(
پرسش نامۀ سالمت عمـومي در سـال 1972 توسط گلـدبرگ 
با هدف کشف و شناسايي اختالالت روحی- رواني در مراکز و 
نهادهاي گونـاگون ارائه شد. اين پرسش  نامه، شامل يک فرم بهینه 
شده و حاوی 28 مورد )آيتم( می  باشد که در چهار بعد نشانه  هاي 
افــسردگي  جسماني، اضطراب، اختالل درکـارکرد اجتمــاعي و 
وضعیت  فرد  پرسش  نامه،  ايــن  در  اســت.  شــده  تنظــیم  و  تهیه 
مقايسه  رواني  عادي  با وضعیت  اخیـر  مـاه  يک  در  را  فعلي خود 
چهار  لیكرت  نمره گذاري  روش  به  ماده  هـر  بـراي  مي  کند. 
گزينه ای از 0 تا 3 نمره در نظر گرفته شده است که در نتیجه، نمرة 

کل آن در دامنۀ 0 تا 84 قرار مي  گیرد ]15[.
:JDI ب( پرسش  نامۀ شاخص رضايت شغلی

جهت   )1969( هیولین  و  کندال  اسمیت  توسط  پرسش  نامه،  اين 
اندازه گیری میزان رضايت کارگران و کارکنان از کارشان طراحی 
کار،  ماهیت  بخش  شش  در   JDI پرسش  نامۀ   .]16[ است  شده 
محیط  وضعیت  و  مزايا  و  حقوق  ترفیعات،  همكاران،  سرپرستي، 
کار، فرد را مورد ارزيابي قرار مي  دهد. چگونگي نمره  گذاري اين 
پرسش  نامه به اين صورت است که به پاسخ هاي داده شده به هر 
بخش در طیف لیكرت، نمره  اي بین يک تا پنج داده مي  شود؛ پس 
از آن مجموع نمرة بخش  ها در هر مقیاس با يكديگر جمع مي  شود 
و بدين صورت نمرة فرد در هر مقیاس به دست مي  آيد که مي توان 
آن را بر تعداد بخش  های آن مقیاس تقسیم کرد و براي هر مقیاس 
نمره اي بین 0 تا 5 به دست خواهد آمد. البته از مجموع نمره  هاي 

کل بخش  ها نیز مي  توان نمرة کل را محاسبه کرد و از تقسیم آن 
بر تعداد کل بخش  ها، نمره اي بین 0 تا 5 براي کل آزمون به دست 
و  مقیاس  ها  از خرده  نمرات هر يک  اين مطالعه،  آورد ]17[. در 

نمرة رضايت شغلی کل، بین 0 تا 5 می  باشد. 
در اين تحقیق از روش های آمار توصیفی برای بررسی نتايج 
GHQ استفاده شده است. همچنین جهت  JDI و  پرسش  نامه  های 
بررسی رابطه بین رضايت شغلی و سالمت عمومی، از روش آماری 
همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه بین میانگین رضايت شغلی 
بین دو گروه زنان و مردان و نیز دو گروه متاهل و مجرد از آزمون 
t مستقل استفاده شده است. برای انجام آزمون  های آماری نیز از 

نرم افزار  SPSS 20  استفاده شده است. 

یافتهها

مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه بر اساس مشخصه  های 
سن، جنسیت، تحصیالت، وضعیت تأهل و سابقۀ کاری در جدول 

1 آمده است. 
پرسش  نامۀ  از  استفاده  با  که  عمومی  سالمت  میزان  بررسی 
GHQ-28 انجام شده، نشان داده است که نمرة سالمت همه افراد 

مورد مطالعه، باالتر از 23 که شاخص برآورد سالمت يک شخص 
عمومی  سالمت  از  کارکنان  از  يک  هیچ  و  است  بوده  می باشد، 
مقیاس های  خرده  میان  در  همچنین  نبوده اند.  برخوردار  مناسبی 
و   )15/28( میانگین  بیشترين  افسردگی  عالئم  عمومی،  سالمت 
به خود  را  میانگین )8/41(  اجتماعی کمترين  اختالل در کارکرد 
اختصاص داده  اند. مقايسۀ میانگین نتايج خرده مقیاس های رضايت 
شغلی نیز نشان داده است که بیشترين میانگین مربوط به رضايت از 
سرپرست بوده و به ترتیب، میزان رضايت از همكار، ارتقا، محیط 
میزان  کمترين  و  دارند  قرار  بعدی  رتبه های  در  کار  نوع  و  کار 
آماري  شاخص  هاي  به  مربوط  نتايج  می  باشد.  حقوق  از  رضايت 
رضايت شغلی، سالمت عمومی و مقیاس های فرعی آن ها در جدول 
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2 آمده است.
سالمت  کلی  نمرة  بین  که   است  داده  نشان  آماری  آزمون 
عمومی و رضايت شغلی  هیچ گونه رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ 
ولی بین همۀ خرده  مقیاس  های رضايت شغلی در سطوح 0/05 و 
حتی در برخی موارد در سطح 0/01 رابطه معناداری وجود داشته 
است. به عنوان مثال بین رضايت از نوع کار و رضايت از همكار، 
از  رضايت  بین  و  داشته  وجود   0/05 سطح  در  معناداری  ارتباط 
سرپرست و رضايت از حقوق نیز ارتباط معناداری در سطح 0/01 
ديده شده است. نتايج نشان داده است که بین رضايت از محیط کار 

و رضايت از همكار ارتباط معناداری وجود ندارد.
زنان  گروه  دو  در  شغلی  رضايت  میانگین  بین  آماری  آزمون 
برابری  فرض  با  مجرد  و  متأهل  گروه  دو  در  همچنین  و  مردان  و 

داد  نشان  و  شد  انجام  مستقل   t آزمون  از  استفاده  با  واريانس ها 
که تفاوت معناداری در میزان رضايت شغلی آن ها در سطح 0/05 
وجود دارد. همچنین يافته ها حاکی از آن است که سالمت عمومی 

مجردها کمتر از متأهل ها می  باشد.

بحثونتیجهگیری

در اين مطالعه میانگین نمرة سالمت عمومی شاغلین 50/48 و نمرة 
سالمت عمومی تمامی کارگران بیشتر از 23 بوده است که طبق نتايج، 
هیچ کدام از کارگران از سالمت عمومی مطلوبی برخوردار نیستند. اين 
يافته با نتايج پژوهش بهروزيان و همكارانش که 28/57 از افراد مورد 
مطالعه از سالمت عمومی برخوردار نبودند، مغايرت دارد ]15[. در میان 
پارامترهای سالمت عمومی، بیشترين میانگین مربوط به عالئم افسردگی 
و کمترين میانگین مربوط به اختالل در کارکرد اجتماعی مربوط بوده 
بیشترين  افسردگی  پارامترهای  بیانی و همكارانش،  است. در مطالعۀ 

میانگین و اختالالت جسمانی کمترين میانگین را داشته  اند ]18[. 
پرسش نامۀ  نمرة  کل  میانگین  حاضر،  مطالعۀ  نتايج  طبق 
نتايج  مجموع،  در  است.  آمده  دست  به   2/89 شغلی  رضايت 
حاصل از بررسی رضايت شغلی در اين مطالعه نشان داده است که 
57 درصد افراد، از شغل خود راضی بوده و 43 درصد کارگران 
ناراضی بوده اند. در مطالعۀ مشابهی که حبیب و همكارانش انجام 
داده  اند، میزان رضايت  مندی شاغالن در اين مطالعه، 61 درصد 
از  باالتری  درصد  مطالعه،  اين  به  نسبت  و  است  شده  گزارش 
رضايت شغلی را به خود اختصاص داده است ]16[. بیشترين میزان 
رضايت شاغالن، در رابطه با خرده مقیاس ها مربوط به رضايت از 
سرپرست بوده است و رضايت از حقوق و پس از آن رضايت از 
محیط کار -که در اين نتايج کمترين میزان رضايت را نشان داده 
اهمیت  پنینگتون همخوانی دارد و گويای  نتايج مطالعۀ  با  است- 
رضايت  شاخص  کلی  نتیجۀ  تعیین  در  کارفرما  با  کارگر  روابط 
توسط  که  ديگری  تحقیق  در  همچنین   .]19[ می  باشد  شغلی 

جدول 1: مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه

درصدفراوانیمتغیر

گروه های سنی 

30 ≤6171/8

30-401922/3

41 ≥55/9

29/1 )6/82(میانگین )انحراف معیار(

جنس
5969/4مرد

2630/6زن

تحصیالت

2429/4زیر دیپلم 

4659/2دیپلم

1114/1فوق دپپلم

43/5لیسانس و باالتر

وضعیت تأهل
7587/1متأهل

1012/9مجرد

سابقۀ کار )به سال(

20 ≤4052

40-203136

41 ≥1416

26/78)1/8(میانگین )انحراف معیار(
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شاغالن،  رضايت  میانگین  بیشترين  است،  شده  انجام  تهوری 
رضايت  رضايت مندی،  میزان  کمترين  و  همكار  از  رضايت 
نتايج  با  يافته  ها،  اين  است؛  شده  گزارش  کار  محیط  شرايط  از 
حاصل از اين تحقیق کمی فاصله داشته و دارای تفاوت معناداری 
که  می  دهد  نشان  نتايج  اين  می  باشد.  برده  نام  شاخص  های  در 
کارگران از وضعیت سرپرستی و مقام مافوق خود رضايت مندی 
نیستند؛  راضی  دريافتی خود چندان  از حقوق  اما  دارند،  بیشتری 
همچنین میانگین رضايت از محیط کار -بعد از حقوق- کمترين 
می تواند  عامل  اين  که  بود  داده  اختصاص  خود  به  را  میانگین 
مناسب،  تهويه  عدم  شامل:  کار،  محیط  نامساعد  شرايط  از  ناشی 
تجهیزات نامناسب، نور ناکافی، وضعیت غیربهداشتی، ساعات و 
روزهای کاری بیش از اندازه باشد و با بهبود اين شرايط می  توان 

میزان رضايت از شرايط کار را باال برد ]20[.
و  عمومی  سالمت  شاخص  کل  نمرة  بین  مطالعه،  اين  در 
در  حتی  و   )p≤0/05( سطح  در  شغلی  رضايت  شاخص  های 

نداشته  وجود  معناداری  رابطۀ  هیچ گونه   )p≤0/01( سطح 
به  وابسته  شغلی  رضايت  لزوماً  که  است  معنی  بدان  اين  است؛ 
است  ممكن  ديگر،  عبارتی  به  نیست؛  شاغالن  سالمت  سطح 
کار،  شرايط  از  نیز  کار  از  ناشی  بیماری  دارای  يا  بیمار  افراد 
اين  باشند.  داشته  رضايت  کارفرما  از  يا  و  کار  انجام  وضعیت 
با نتايج مطالعات مشابه که در محیط  های کاری مختلف  نتیجه، 
انواع  بین  از خود نشان داده است؛ ولی در  تفاوتی  انجام شده، 
و  شده  ديده  معناداری  رابطۀ  شاغالن،  رضايت  شاخص  های 
ارتباط  همكار،  از  رضايت  و  کار  محیط  از  رضايت  بین  تنها 

معناداری وجود ندارد ]22، 21، 17[.  
میانگین  بین  که  است  داده  نشان  تحقیق  اين  نتايج  همچنین 
رضايت شغلی دوگروه زنان و مردان و همچنین دو گروه متأهل و 
مجرد، اختالف معناداری وجود دارد. اين نتايج با مطالعۀ طباطبايی 
دموگرافیک  متغیرهای  و  شغلی  رضايت  بین  رابطه  بررسی  به  که 
در بین کارکنان شرکت پاس سرام ايران پرداخته همخوانی داشته 

جدول 2: شاخص های آماری متغیرهای تحقیق

مقیاسمتغیر
شاخص

انحراف معیارمیانگین حداکثرحداقل

سالمت عمومی

42115/285/19عالئم افسردگی

2158/413/11اختالل در کارکرد اجتماعی

42113/184/08اضطراب و اختالل خواب

52113/64/55عالئم جسمانی

266950/4810/99سالمت عمومی کلی

رضایت شغلی

152/851محیط کار

14/112/240/78حقوق

152/921ارتقا

153/020/87همکار

1/0753/370/98سرپرست

14/682/790/87نوع کار

1/044/312/890/67رضایت شغلی کل
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بین  آن،  در  که   ]23[ محمدی  مطالعۀ  نتايج  با  ولی  ]22[؛  است 
رضايت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشته هم 

راستا نبوده و مطابقت ندارد.
تعداد  به  می توان  مطالعه  اين  انجام  محدوديت  های  از 
کارگاه های مورد بررسی، تعداد نمونه  های تحت مطالعه، برقراری 
الزم  مجوزهای  کسب  همچنین  و  بررسی  تحت  افراد  با  ارتباط 
از  اشاره کرد.  انجام چنین مطالعاتی در محیط  های صنعتی  جهت 
طرفی سطوح مختلف دانش افراِد تحت مطالعه، موجبات انحرافی 
عدم  اثر  -در  را  پرسش  نامه  ای  اطالعات  جمع  آوری  در  اندک 
متوجه شدن هدف تحقیق يا پاسخ مناسب به سؤاالت مطرح شده- 
است  داده  نشان  بررسی  اين  نتايج  پايان  در  کرد.  خواهد  فراهم 
برخوردار  مطلوبی  عمومی  سالمت  از  کارگران  از  يک  هیچ  که 
نمی  باشند و میانگین شاخص رضايت شغلی کل کارگران  پايین 
بوده است. بین رضايت شغلی و سالمت عمومی کارگران ارتباط 
معناداری مشاهده نشده است. همچنین بین میانگین رضايت شغلی 
در دوگروه زنان و مردان و در دو گروه متأهل و مجرد، اختالف 
در  می توان  آينده  مطالعات  در  که  است  داشته  وجود  معناداری 

و  بررسی  مورد  جداگانه  را  زن  و  مرد  شاغالن  مجزا،  واحدهای 
میزان  به  توجه  با  داد.  قرار  تحقیق  مورد  را  آمده  دست  به  نتايج 
شاخص رضايت شغلی کارگران و سالمت عمومی آن ها که هیچ 
مورد در حد مطلوب نبود، به نظر می  رسد می توان با بهبود شرايط 
محیطی کار و حمايت  های شغلی در خصوص ايجاد امنیت شغلی 
و همچنین تدارک امكان مشاوره های روانپزشكی و روانشناختی، 
رضايت  میزان  کار،  انجام  در  مديريتی  اقدامات  افزايش  با  همراه 
اين صورت می توان  داد. در  افزايش  را  شغلی و سالمت عمومی 
انجام  بهتری  به شكل  را  انتظار داشت که کارگران وظايف خود 
يافته و موجبات  افزايش  تولید  بهره وری و  میزان  نتیجه  دهند؛ در 

ارتقای سطح سالمت شاغالن فراهم خواهد شد. 

قدردانی

در نهايت، از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
قدرداني  داشتند  عهده  بر  را   194 کد  با  طرح،  مالي  حمايت  که 

مي گردد.

جدول 3: آزمون آماری بین نتایج پرسش نامه های سالمت عمومی و رضایت شغلی

سالمت عمومی رضایت کلی محیط کار حقوق ارتقا همکار سرپرست نوع کار متغیرها

0/074 0/877** 0/447** 0/391** 0/352** 0/499** 0/670** 1 نوع کار

0/044 0/835** 0/362** 0/195 0/480** 0/567** 1 سرپرست

0/163 0/693** 0/196 0/270* 0/359** 1 همکار

0/003 0/629** 0/333** 0/408** 1 ارتقا

-0/082 0/530** 0/324** 1 حقوق

0/135 0/573** 1 محیط کار  

0/083 1 رضایت کلی

1 سالمت عمومی

*همبستگی در سطح 0/01 معنادار است ** همبستگی در سطح 0/05 معنادار است
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