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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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چکیده
مقدمه و هدف :رضایت شغلی ،میزان عالقۀ افراد به کارشان می باشد .يكي از جنبه هاي رضايت شغلي
كه ناديده انگاشته مي شود ،رابطۀ آن با سالمت كاركنان است .مطالعۀ حاضر ،ارزیابی شاخص های
رضایت شغلی در شاغلین یک شرکت کشتارگاه صنعتی در یکی از استان های شمال کشور و بررسی
ارتباط شاخص رضایت شغلی با سطح سالمت عمومی است.
روش کار :در این مطالعۀ مقطعی 85 ،نفر از کارگران کشتارگاه در سال  1393به طور تصادفی انتخاب
شدند .جهت بررسی سالمت عمومی ،از پرسش نامۀ  GHQ-28و برای بررسی رضایت شغلی از پرسش نامه
 JDIاستفاده شده است .به منظور تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ،از روش هاي آمار توصيفي (فراواني،
ميانگين ،انحراف معيار) ،ضریب همبستگي پیرسون و آزمون  tمستقل استفاده شده است .جهت آنالیز
آماری نیز ،از نرم افزار  SPSS 20استفاده شده است.
یافته ها :نتایج نشان داده که هیچ یک از کارگران از سالمت عمومی مطلوبی برخوردار نمیباشند و
میانگین شاخص رضایت شغلی کل کارگران پایین بوده است .بین رضایت شغلی و سالمت عمومی
کارگران ،ارتباط معنیداری دیده نشده است .اما بین میانگین رضایت شغلی در دو گروه زنان و مردان و
در دو گروه متأهل و مجرد ،اختالف معنی داری وجود داشته است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،بهتر است راهکارهایی برای افزایش سطح سالمت عمومی
کارگران در نظر گرفته شود .همچنین برای افزایش میزان رضایت شغلی بهتر است شرایط عمومی و
بهداشتی کار را بهبود بخشید و درآمد مالی کارگران را افزایش داد.
کلمات کلیدی :کارگران ،کشتارگاه ،سالمت عمومی ،شاخص رضایت شغلی

مقدمه
در بهداشت حرفهای ،رضایت شغلی بعنوان یکی از فاکتورهای
روانشناختی در محیط کار شناخته شده که به طور وسیعی مورد
توجه قرار گرفته است .در روانشناسی کار ،این اصطالح به عنوان
«حالت احساسی مثبت یا خوشایند در نتیجۀ ارزیابی افراد از محیط

کار یا تجربه های کاریشان» تعریف شده است [ .]1رضایت شغلی
به واکنش های احساسی مثبت افراد به شغلی خاص اشاره دارد و
این واکنش ها نتیجۀ مقایسه شرایط واقعی و موجود ،با نتایج مورد
انتظار افراد می باشد .در واقع رضایت شغلی واکنش احساسی-
نفسانی یک فرد نسبت به شغلش است [ .]2مسأله رضایت شغلی
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از جمله موضوعاتی است که در سازما ن های مختلف مورد مطالعه

بيماري ها از سردرد ،تا بيماري هاي قلبي كشيده خواهد شد [.]7

قرار گرفته است و یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و

نتایج مطالعات کاهه [ ]12و بخشایش [ ]13رابطۀ معناداري بين

دﻫﺪ .که
کارکنانی
دادهازاست.
شغلي
رضايت
عمومي و
سالمت
افزایش
جهت
ی های
خط مش
پایۀ بسیاری از سیاستها و
در
دﺳﺖ ﻣﯽ
نشانرا ﻧﯿﺰ
اﯾﺸﺎن
داﻧﺶ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﮐﺮده و
مدیریت،ﺗﺮك
ﺳـﺎزﻣﺎن را
ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
اختالالت جسمی،
ﻧﺎراﺿـﯽبیشتر
ناراضی هستند
دسـتمزد،ﺳـﺎزﻣﺎناز کار
حقـوق
ﮐﺎرﮔﺮانعامل
استﮐﻪ[ .]3شش
بهرهوری و کارایی سازمان
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
معرضاﺣﺴـﺎس
ﺷـﺪهدراﻧﺪ -ﻫﻢ
خودﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﻪواز ﻃﺮف
ﺟﺪﯾﺪ -
ﺻـﻮرﺗﯽ

همکاران ،فرصـت ارتقـا ،ماهيت كار ،خط مشي ها و سياست هـاي

روانی و سندرم غیبت قرار دارند .مطالعات متعدد در گروه های

سـازمان و شـرايط كـاري بر میزان رضایت شغلی مؤثر است [.]4-6

شغلی مختلف نشان داده است که بین سالمت روانی و رضایت

ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد روزاﻧﮥ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
از اﺧﺮاجﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ] .[10رﺿـﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

به سه دليل ،بر مديران الزم است که به رضايت شغلي افراد و

شغلی افراد ،ارتباط قابل توجهی وجود دارد؛ به طوری که افراد

داﺷﺘﻪ
راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺟﻮد
اﺳـﺖ ] .[11ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ
با رضایت شغلی کمتر ،از سالمت روانی کمتری نیز برخوردار
اعضاي سازمان اهميت بدهند )1 :ترک سازمان توسط افراد ناراضی

ﺳﺮدرد،
ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ از
مطالعهﻧﻮع
داﻣﻨﮥ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
اﻣﺮاض
ﻣﺴﺘﻌﺪ
سالمتﺷﻐﻞ
ﻧﺎراﺿﯽ از
ﺑﺎﺷـﺪ.عمراﻓﺮاد
اهمیت است،
بسیار پر
ﻫﺴﺘﻨﺪدرو این
آن چه
 اند [.]14
افراد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ بوده
ﺧﻮد،بین
بیشتر در
بیشتر و
و استعفا از کار؛  )2طول

ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﻨﺎداري
راﺑﻄﮥ
ﺑﺨﺸــﺎﯾﺶ ]13
ﮐﺎﻫﻪ ][12
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
شركت .[7]،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ
ﮐﺸــﯿﺪه
شغليﻗﻠﺒﯽ
رضايتﻫﺎي
 )3ﺑﯿﻤﺎري
راضی از کار خود؛ ﺗﺎ
کمتر به
 باشد که
صنعتی[ می
شاغالنودر محیط
وضعیت
بررسی
سازمان و
عالوه بر
متعهددرو دلسوز،
ﺧﻮدشاغالن
زیرا از
اﺳـﺖ.توجه شده
ﻧﺸـﺎن داده آن
است [.]7
اثرگذار
سازمانوفرد نیز
در زندگي خصوصي و خارج
ﻣﻌﺮض
متخصص،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
است.از ﮐﺎر
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷـﻐﻠﯽ
رﺿـﺎﯾﺖ
ﺳـﻼﻣﺖازﻋﻤﻮﻣﯽ
ـﺎن مهم
پارامتر
ـﻐﻠﯽو این سه
ﻫﺎيیﺷـرود
تولید م
انتظار بهره
عالقگـي بـه
همچون:
مواردی
در بحث رضايت شـغلي،
داده
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸـ
باالییدردرﮔﺮوه
وریﻣﺘﻌﺪد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻏﯿﺒﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
رواﻧﯽ وبـيﺳــﻨﺪرم
ـﻤﯽ،
اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴـ

كـار ،نـاتواني در تـأمين نيازهـاي فيزيولوژيك ،نداشتن امنيت

در افرادی هویدا است که به نوعی از وضعیت کاری ،محیط کار

شغلي و عدم رضـايت از نحـوة مـديريت سـازمان ،بـر كارايي

و کارفرما رضایت نسبی داشته باشند .با عنایت به موارد فوق،

افراد و در نهايت بر كارايي و بهره وري سازمان اثر منفي دارد و

مطالعۀ حاضر در صدد است ضمن ارزیابی شاخص رضایت

مانع رشد و توسعة آن سازمان مي شود [ .]8عمدهترين نشانه هاي

شغلی در شاغالن یک شرکت کشتارگاه صنعتی در شمال کشور

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ،ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ

ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،از ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ] .[14آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ،

ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻼن در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا از ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺘﺨﺼﺺ،

ﻧﻮﻋﯽ
ارتباط اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮادي ﻫﻮﯾﺪا
سالمتﻣﻬﻢ در
سطح ﭘﺎراﻣﺘﺮ
بررسیاﯾﻦ ﺳﻪ
كردنﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽورود و
رهاﯾﯽ در
كار ،ﺑﺎﻻ
ناشیﺑﻬﺮهازوري
اﻧﺘﻈﺎر
دﻟﺴﻮز،
ﻣﺘﻌﻬﺪ و
رضایت ﺑﻪشغلی با
عمومی آنان،
غيبت
عبارتند :از
رفتاري نارضايتي شغلي

نماید .ﻓﻮق ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ در
تعیینﺑﻪ ﻣﻮارد
ﻋﻨﺎﯾﺖ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
عدمﺮﻣﺎ
[ .]9ﮐﺎرﻓ
 وريﮐﺎر و
ﻣﺤﯿﻂ
شغل ،حادثههاي از
عمومی ﺑﺎرا نیز
ﻧﺴـﺒﯽسالمت
رﺿـﺎﯾﺖ سطح
توجه
ﮐﺎري،بهره
وﺿـﻌﯿﺖ فقدان
ناشي از كار و

ﺷﺎﺧﺺسازمان
زیادی برای
ﺻـﺪد تواند
به نارضایتی کارکنان می
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺷﺎﻏﻼن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر و
مشکالتارزﯾﺎﺑﯽ
اﺳـﺖ ﺿـﻤﻦ
ارﺗﺒﺎطرا رﺿﺎﯾﺖروش
سازمان
هستند،
ناراضی
به وجود آورد .کارکنانی
کارﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ
عموماًآﻧﺎن،
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮرﺳﯽکهﺳﻄﺢ
ترک کرده و در این حالت ،سازمان توانایی و دانش ایشان را

روش ﮐﺎر

نیز از دست می دهد .در صورتی که کارگران جدید -که از

این پژوهش از نوع مقطعی است .جامعۀ آماری این پژوهش از

ﮐﺎرﮔشده
انتخاب
ﺷﺪوه دیگر
آشپزخانه
کیفیت،
اﯾﻤﻨﯽ ،فنی،
سازمان
روزانۀ
واﺣﺪﻫﺎي تواند بر
نارضایتی کنند ،این عامل می
ﺮان
واحدها ﮐﻞ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ایمنی،اﻧﺘﺨﺎب
واﺣﺪﻫﺎ
کنترلدﯾﮕﺮ
آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ،
عملکردﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮﻟﯿﺪي ،ﻓﻨﯽ،
تأثیر منفی بگذارد .در این شرایط ممکن است سیر نادرستی از

است .تعداد کل کارگران شاغل در این واحدها  200نفر بوده اند.

اخراج های پیاپی کارگران اتفاق بیافتد [ .]10رضایت شغلی

برای تعیین تعداد نمونه در مطالعۀ حاضر ،از فرمول آماری زیر

به طور خاصی با سالمت جسمی و روانی مرتبط است [.]11

استفاده شده است:

ﺷـﺎﻏﻞ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ  200ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻓﺮﻣﻮل آﻣﺎري زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ:

چنين به نظر مي رسد كه رابطۀ معناداري بين رضايت شغلي و
سالمت رواني كاركنان وجود داشته باشد .افراد ناراضي از شغل

)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑍𝑍𝑍𝑍 2 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑃𝑃𝑃𝑃(1−
1−

2
)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 2 (𝑛𝑛𝑛𝑛−1)+ 𝑍𝑍𝑍𝑍 2 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑃𝑃𝑃𝑃(1−
1−
2

= 𝑛𝑛𝑛𝑛

نوع p= 0و  N=200ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ،ﺗﻌﺪاد  85ﻧﻤﻮﻧﻪ
اين/5 ،
دامنۀ =d
هستند،αو0/08
گوناگونی=0/05
امراضاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل
خود ،مستعد ابتال بهﮐﻪ در

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ،
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ﺻﻨﻌﺘﯽتولیدی،
واحدهای
صنعتی شامل
کشتارگاه
مختلف
واحدهای
 اند -هم
ناراضی شده
طرف سازمان جایگزین
ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺸـﺘﺎرﮔﺎه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ
یکﻫﺎي
واﺣﺪ
وﻫﺶ از
احساس آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋ
اﺳـﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﻘﻄﻌﯽ
کارگران از ﻧﻮع
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
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که در این فرمول p=0/5 ،d=0/08 ،α=0/05وN= 200

ش ها نيز ميتوان نمرۀ كل را محاسبه كرد و از تقسيم آن
كل بخ 

می باشد .با استفاده از این فرمول ،تعداد  85نمونه برای بررسی

بر تعداد كل بخش ها ،نمره اي بين  0تا  5براي كل آزمون به دست

تعیین شد .به منظور انتخاب نمونه ،ليست كاركنان مورد نظر تهيه

آورد [ .]17در این مطالعه ،نمرات هر یک از خرده مقیاس ها و

و بر اساس جدول اعداد تصادفي ،نمونه هاي مورد مطالعه از بين

نمرۀ رضایت شغلی کل ،بین  0تا  5می باشد.

كاركنان واحدهای مورد مطالعه انتخاب گردید .در این پژوهش از
دو پرسش نامه استفاده شده است:
الف) پرسش نامة سالمت عمومي:

در این تحقیق از روش های آمار توصیفی برای بررسی نتایج
پرسش نامه های  JDIو  GHQاستفاده شده است .همچنین جهت
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سالمت عمومی ،از روش آماری

(General Health Questionnaire (GHQ

همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه بین میانگین رضایت شغلی

پرسش نامۀ سالمت عمـومي در سـال  1972توسط گلـدبرگ

بین دو گروه زنان و مردان و نیز دو گروه متاهل و مجرد از آزمون

با هدف كشف و شناسايي اختالالت روحی -رواني در مراكز و
نهادهاي گونـاگون ارائه شد .این پرسش نامه ،شامل یک فرم بهینه
شده و حاوی  28مورد (آیتم) می باشد که در چهار بعد نشانه هاي
جسماني ،اضطراب ،اختالل دركـاركرد اجتمــاعي و افــسردگي
تهیه و تنظــيم شــده اســت .در ايــن پرسش نامه ،فرد وضعيت

 tمستقل استفاده شده است .برای انجام آزمون های آماری نیز از
نرم افزار  SPSS 20استفاده شده است.

یافتهها

فعلي خود را در يك مـاه اخيـر با وضعيت عادي رواني مقايسه

مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه بر اساس مشخصه های

مي كند .بـراي هـر ماده به روش نمره گذاري ليكرت چهار

سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و سابقۀ کاری در جدول

گزينه ای از  0تا  3نمره در نظر گرفته شده است كه در نتيجه ،نمرۀ

 1آمده است.

كل آن در دامنۀ  0تا  84قرار مي گيرد [.]15
ب) پرسش نامۀ شاخص رضایت شغلی :JDI

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

اندازه گیری میزان رضایت کارگران و کارکنان از کارشان طراحی

می باشد ،بوده است و هیچ یک از کارکنان از سالمت عمومی

شده است [ .]16پرسش نامۀ  JDIدر شش بخش ماهيت كار،

مناسبی برخوردار نبوده اند .همچنین در میان خرده مقیاس های

سرپرستي ،همكاران ،ترفيعات ،حقوق و مزايا و وضعيت محيط

سالمت عمومی ،عالئم افسردگی بیشترین میانگین ( )15/28و

كار ،فرد را مورد ارزيابي قرار مي دهد .چگونگي نمره گذاري این

اختالل در کارکرد اجتماعی کمترین میانگین ( )8/41را به خود

پرسش نامه به اين صورت است كه به پاسخ هاي داده شده به هر

اختصاص داده اند .مقایسۀ میانگین نتایج خرده مقیاس های رضایت

ي شود؛ پس
بخش در طيف ليكرت ،نمره اي بين يك تا پنج داده م 

شغلی نیز نشان داده است که بیشترین میانگین مربوط به رضایت از

از آن مجموع نمرۀ بخش ها در هر مقياس با يكديگر جمع مي شود

سرپرست بوده و به ترتیب ،میزان رضایت از همکار ،ارتقا ،محیط

و بدين صورت نمرۀ فرد در هر مقياس به دست مي آيد كه مي توان

کار و نوع کار در رتبه های بعدی قرار دارند و کمترین میزان

آن را بر تعداد بخش های آن مقياس تقسيم كرد و براي هر مقياس

رضایت از حقوق می باشد .نتایج مربوط به شاخص هاي آماري

نمره اي بين  0تا  5به دست خواهد آمد .البته از مجموع نمره هاي

رضایت شغلی ،سالمت عمومی و مقیاس های فرعی آنها در جدول
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اين پرسش نامه ،توسط اسميت كندال و هيولين ( )1969جهت

مورد مطالعه ،باالتر از  23که شاخص برآورد سالمت یک شخص

سیدتقی میرمحمدی و همکاران 33/

واریانس ها با استفاده از آزمون  tمستقل انجام شد و نشان داد

جدول  :1مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه
متغیر
گروه های سنی

فراوانی

درصد

≤ 30

61

71/8

30-40

19

22/3

≥ 41

5

5/9

میانگین (انحراف معیار)
جنس

تحصیالت

وضعیت تأهل

سابقۀ کار (به سال)
میانگین (انحراف معیار)

)6/82( 29/1
مرد

59

69/4

زن

26

30/6

زیر دیپلم

24

29/4

دیپلم

46

59/2

فوق دپپلم

11

14/1

لیسانس و باالتر

4

3/5

متأهل

75

87/1

مجرد

10

12/9

≤ 20

40

52

40-20

31

36

≥ 41

14

16

)1/8(26/78

که تفاوت معناداری در میزان رضایت شغلی آنها در سطح 0/05
وجود دارد .همچنین یافته ها حاکی از آن است که سالمت عمومی
مجردها کمتر از متأهل ها میباشد.

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه میانگین نمرۀ سالمت عمومی شاغلین  50/48و نمرۀ
سالمت عمومی تمامی کارگران بیشتر از  23بوده است که طبق نتایج،
هیچ کدام از کارگران از سالمت عمومی مطلوبی برخوردار نیستند .این
یافته با نتایج پژوهش بهروزیان و همکارانش که  28/57از افراد مورد
مطالعه از سالمت عمومی برخوردار نبودند ،مغایرت دارد [ .]15در میان
پارامترهای سالمت عمومی ،بیشترین میانگین مربوط به عالئم افسردگی
و کمترین میانگین مربوط به اختالل در کارکرد اجتماعی مربوط بوده
است .در مطالعۀ بیانی و همکارانش ،پارامترهای افسردگی بیشترین
میانگین و اختالالت جسمانی کمترین میانگین را داشت ه اند [.]18
طبق نتایج مطالعۀ حاضر ،میانگین کل نمرۀ پرسش نامۀ
رضایت شغلی  2/89به دست آمده است .در مجموع ،نتایج

 2آمده است.
آزمون آماری نشان داده است که بین نمرۀ کلی سالمت
عمومی و رضایت شغلی هیچ گونه رابطۀ معناداری وجود ندارد؛
ولی بین همۀ خرده مقیاسهای رضایت شغلی در سطوح  0/05و
است .به عنوان مثال بین رضایت از نوع کار و رضایت از همکار،
ارتباط معناداری در سطح  0/05وجود داشته و بین رضایت از
سرپرست و رضایت از حقوق نیز ارتباط معناداری در سطح 0/01
دیده شده است .نتایج نشان داده است که بین رضایت از محیط کار
و رضایت از همکار ارتباط معناداری وجود ندارد.
آزمون آماری بین میانگین رضایت شغلی در دو گروه زنان
و مردان و همچنین در دو گروه متأهل و مجرد با فرض برابری

 57درصد افراد ،از شغل خود راضی بوده و  43درصد کارگران
ناراضی بوده اند .در مطالعۀ مشابهی که حبیب و همکارانش انجام
داده اند ،میزان رضایت مندی شاغالن در این مطالعه 61 ،درصد
گزارش شده است و نسبت به این مطالعه ،درصد باالتری از
رضایت شغلی را به خود اختصاص داده است [ .]16بیشترین میزان
رضایت شاغالن ،در رابطه با خرده مقیاس ها مربوط به رضایت از
سرپرست بوده است و رضایت از حقوق و پس از آن رضایت از
محیط کار -که در این نتایج کمترین میزان رضایت را نشان داده
است -با نتایج مطالعۀ پنینگتون همخوانی دارد و گویای اهمیت
روابط کارگر با کارفرما در تعیین نتیجۀ کلی شاخص رضایت
شغلی می باشد [ .]19همچنین در تحقیق دیگری که توسط
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حتی در برخی موارد در سطح  0/01رابطه معناداری وجود داشته

حاصل از بررسی رضایت شغلی در این مطالعه نشان داده است که
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جدول  :2شاخص های آماری متغیرهای تحقیق
متغیر

سالمت عمومی

رضایت شغلی

مقیاس

شاخص
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

عالئم افسردگی

4

21

15/28

5/19

اختالل در کارکرد اجتماعی

2

15

8/41

3/11

اضطراب و اختالل خواب

4

21

13/18

4/08

عالئم جسمانی

5

21

13/6

4/55

سالمت عمومی کلی

26

69

50/48

10/99

محیط کار

1

5

2/85

1

حقوق

1

4/11

2/24

0/78

ارتقا

1

5

2/92

1

همکار

1

5

3/02

0/87

سرپرست

1/07

5

3/37

0/98

نوع کار

1

4/68

2/79

0/87

1/04

4/31

2/89

0/67

رضایت شغلی کل

تهوری انجام شده است ،بیشترین میانگین رضایت شاغالن،
رضایت از همکار و کمترین میزان رضایت مندی ،رضایت

سطح ( )p≤0/01هیچگونه رابطۀ معناداری وجود نداشته
است؛ این بدان معنی است که لزوماً رضایت شغلی وابسته به

حاصل از این تحقیق کمی فاصله داشته و دارای تفاوت معناداری

افراد بیمار یا دارای بیماری ناشی از کار نیز از شرایط کار،

در شاخص های نام برده می باشد .این نتایج نشان می دهد که

وضعیت انجام کار و یا از کارفرما رضایت داشته باشند .این

کارگران از وضعیت سرپرستی و مقام مافوق خود رضایت مندی

نتیجه ،با نتایج مطالعات مشابه که در محیط های کاری مختلف

بیشتری دارند ،اما از حقوق دریافتی خود چندان راضی نیستند؛

انجام شده ،تفاوتی از خود نشان داده است؛ ولی در بین انواع

همچنین میانگین رضایت از محیط کار -بعد از حقوق -کمترین

شاخص های رضایت شاغالن ،رابطۀ معناداری دیده شده و

میانگین را به خود اختصاص داده بود که این عامل می تواند

تنها بین رضایت از محیط کار و رضایت از همکار ،ارتباط

ناشی از شرایط نامساعد محیط کار ،شامل :عدم تهویه مناسب،

معناداری وجود ندارد [.]17 ،21 ،22

تجهیزات نامناسب ،نور ناکافی ،وضعیت غیربهداشتی ،ساعات و

همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که بین میانگین

روزهای کاری بیش از اندازه باشد و با بهبود این شرایط می توان

رضایت شغلی دوگروه زنان و مردان و همچنین دو گروه متأهل و

میزان رضایت از شرایط کار را باال برد [.]20

مجرد ،اختالف معناداری وجود دارد .این نتایج با مطالعۀ طباطبایی

در این مطالعه ،بین نمرۀ کل شاخص سالمت عمومی و

که به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و متغیرهای دموگرافیک

شاخص های رضایت شغلی در سطح ( )p≤0/05و حتی در

در بین کارکنان شرکت پاس سرام ایران پرداخته همخوانی داشته
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از شرایط محیط کار گزارش شده است؛ این یافته ها ،با نتایج

سطح سالمت شاغالن نیست؛ به عبارتی دیگر ،ممکن است
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جدول  :3آزمون آماری بین نتایج پرسش نامه های سالمت عمومی و رضایت شغلی
متغیرها

نوع کار

سرپرست

همکار

ارتقا

حقوق

محیط کار

رضایت کلی

سالمت عمومی

نوع کار

1

**0/670

**0/499

**0/352

**0/391

**0/447

**0/877

0/074

1

**0/567

**0/480

0/195

**0/362

**0/835

0/044

1

**0/359

*0/270

0/196

**0/693

0/163

1

**0/408

**0/333

**0/629

0/003

1

**0/324

**0/530

-0/082

1

**0/573

0/135

1

0/083

سرپرست
همکار
ارتقا
حقوق
محیط کار
رضایت کلی
سالمت عمومی

1

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

است []22؛ ولی با نتایج مطالعۀ محمدی [ ]23که در آن ،بین

واحدهای مجزا ،شاغالن مرد و زن را جداگانه مورد بررسی و

رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشته هم

نتایج به دست آمده را مورد تحقیق قرار داد .با توجه به میزان

راستا نبوده و مطابقت ندارد.

شاخص رضایت شغلی کارگران و سالمت عمومی آنها که هیچ

از محدودیت های انجام این مطالعه می توان به تعداد

ی رسد می توان با بهبود شرایط
مورد در حد مطلوب نبود ،به نظر م 

کارگاه های مورد بررسی ،تعداد نمونه های تحت مطالعه ،برقراری

محیطی کار و حمایت های شغلی در خصوص ایجاد امنیت شغلی

ارتباط با افراد تحت بررسی و همچنین کسب مجوزهای الزم

و همچنین تدارک امکان مشاوره های روانپزشکی و روانشناختی،

جهت انجام چنین مطالعاتی در محیط های صنعتی اشاره کرد .از

همراه با افزایش اقدامات مدیریتی در انجام کار ،میزان رضایت

اندک در جمع آوری اطالعات پرسش نامه ای را -در اثر عدم

انتظار داشت که کارگران وظایف خود را به شکل بهتری انجام

متوجه شدن هدف تحقیق یا پاسخ مناسب به سؤاالت مطرح شده-

دهند؛ در نتیجه میزان بهره وری و تولید افزایش یافته و موجبات

فراهم خواهد کرد .در پایان نتایج این بررسی نشان داده است

ارتقای سطح سالمت شاغالن فراهم خواهد شد.

که هیچ یک از کارگران از سالمت عمومی مطلوبی برخوردار
نمی باشند و میانگین شاخص رضایت شغلی کل کارگران پایین
بوده است .بین رضایت شغلی و سالمت عمومی کارگران ارتباط

قدردانی

معناداری مشاهده نشده است .همچنین بین میانگین رضایت شغلی

در نهایت ،از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

در دوگروه زنان و مردان و در دو گروه متأهل و مجرد ،اختالف

كه حمايت مالي طرح ،با کد  194را بر عهده داشتند قدرداني

معناداری وجود داشته است که در مطالعات آینده می توان در

مي گردد.
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طرفی سطوح مختلف دانش افرا ِد تحت مطالعه ،موجبات انحرافی

شغلی و سالمت عمومی را افزایش داد .در این صورت می توان
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