
  رضايت شغلي و سالمت روان

  

  ، طيبه هيودي∗داوود كاهه

  
  جهاد دانشگاهي دفتر مركزي كارشناس مديريت امور فرهنگي،

  

  

  فصلنامه پايش

  ٣٩١-٣٩٧صص  ١٣٩١ تيرـ  خرداد سوم شماره يازدهمسال 

  ۱۶/۴/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٩٠اسفند  ٢٢-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

است كه باعث افزايش كارآيي، بروز خالقيت و  يت شغلياز عوامل مهم در موفق يکينگرشي فردي نسبت به شغل بوده و  ،يت شغليرضا

دهد  تأثير قرار مي بر اين اساس روشن است عوامل موجود در محيط كاري عملكرد فرد را در شغل او تحت . گردد احساس رضايت فردي مي

هدف از انجام ايـن بررسـي، ارزيـابي رابطـه رضـايت شـغلي و       . مل رواني متأثر از شرايط محيطي استكه اين مسئله در نتيجه وساطت عوا

  .بوده است ١٣٨٩سالمت روان كاركنان در سال 

دو مجموعـه  ) اداري، پژوهشـي و فرهنگـي ـ آموزشـي    (هـاي   هاي پژوهش به صورت تصادفي ساده از كاركنان شاغل در بخـش  آزمودني

هاي مرتبط با رضايت كلي  سؤال بود كه مؤلفه ٤اي مشتمل بر  ابزار پژوهش بررسي رضايت شغلي، پرسشنامه. شدندسازماني همگن انتخاب 

 GHQ-12سالمت روان نيز با استفاده از ابزار اسـتاندارد  . شد از شغل، درآمد، محيط فرهنگي حاكم بر سازمان و رفتار فرهنگي را شامل مي

  .مورد بررسي قرار گرفت

و ) انحراف معيـار =٨/٧(سال  ٥/٣٥ميانگين سني جمعيت، . نفر در هر دو جنس از دو سازمان مورد مطالعه قرار گرفتند ٢٢٠در مجموع، 

 ٥٥(بـوده و بيشـتر افـراد    ) انحراف معيار=٣/٢( ٥/٢ميانگين نمره سالمت روان . بود) انحراف معيار=٩/٢( ٤/١٥هاي تحصيلي  ميانگين سال

رضايت كلي از شغل، رضايت از محيط فرهنگي و رضايت «هاي  نتايج نشان داد سالمت روان با مؤلفه. تندرضايت شغلي متوسط داش) درصد

و افرادي كه رضايت بيشتري را ابراز داشتند، از سالمت روان بهتري نيـز برخـوردار    )P >٠٥/٠(داراي ارتباط معنادار بود » از رفتار فرهنگي

 .بودند

  .دهد، اما رضايت شغلي، عاملي تأثيرگذار بر سالمت روان است مت روان آنها را تحت تأثير قرار نميبر اساس نتايج، درآمد افراد، سال

  

  GHQ-12رضايت شغلي، سالمت روان، پرسشنامه استاندارد سالمت روان  :ها واژه كليد

                                                           
  ، دفتر مركزي جهاددانشگاهي١٢٧٠خيابان انقالب اسالمي، روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، شماره : اسخگوپ نويسنده ∗

  ٦٦٤١١٥٧٥: نمابر                        ؛ ٦٦٩٧٢٥١٥ـ١٧: تلفن
E-mail: kaheh@acecr.ac.ir  
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  ٣٩٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

تـرين نگـرش، بـه طـرز تلقـي يـا        رضايت شغلي نيز به عنوان مهم

سبت به شغل و محـيط كـار خـود    قضاوتي كه اعضاي يك سازمان ن

منظور از رضايت شغلي فرد، آن است كـه وي بـه   . گردد دارند بازمي

طور كلي شغل خود را دوست داشته و براي آن ارزش قائـل باشـد و   

   .]١، ٢[نگرش مثبتي نسبت به آن داشته باشد 

حقـوق و دسـتمزد، فرصـت ارتقـا،     «افراد سازمان براي پنج عامل 

، »هـاي سـازمان و شـرايط كـاري     ها و سياست يمش خط  ماهيت كار،

هاي خاصي داشته و درجه رضايت كاركنان از هـر يـك از    طرز تلقي

از ايـن حيـث يكـي از وظـايف مهـم      . ]٣[اين عوامل متفاوت اسـت  

هـاي رضـايت شـغلي آنهـا      فراهم نمودن زمينه  ها مديران در سازمان

ربخشــي اســت، زيــرا رضــايت شــغلي بــا ســالمت روان، كــارآيي و اث

  . كاركنان همبستگي دارد

چنانچه كاركنان مورد حمايت قرار گيرند : نويسند آرچ و گريتز مي

دهند و موجب بهبود روابـط   كار خود را با تنيدگي كمتري انجام مي

از سوي ديگـر، حمايـت موجـب    . گردد مابين و رضايت شغلي مي في

 .]٤، ٥[يد افزايش اعتماد به نفس و بهتر انجام دادن كار خواهد گرد

عوامـل  و  گيرنـد  هاي مختلفي انجام مي مشاغل مختلف در محيط

از جمله رضايت كلي از شغل، رضايت از درآمد، رضـايت از  متعددي 

کـه در محـيط   محيط فرهنگي شغلي و رضايت از روابط با همكاران 

عوامل بسياري نيـز باعـث بـر هـم     . کار بر سالمت افراد مؤثر هستند

توان به عدم  شوند كه از جمله آنها مي فراد ميخوردن سالمت روان ا

هاي شكوفايي براي افراد و وجود  رعايت عدالت، فراهم نبودن فرصت

توجه به سالمت روان در . ]۶، ۷[هاي غيرمنطقي اشاره نمود  تبعيض

هاي زندگي از جمله زنـدگي فـردي، اجتمـاعي و شـغلي      تمام عرصه

ه توجه به سـالمت روان در  هايي ك حائز اهميت بوده و يكي از زمينه

  . ]٨[آن حائز اهميت است، شغل و حرفه است 

که خشنودي شـغلي بـا    نتايج برخي از مطالعات حاكي از آن است

. تـر ارتبـاط دارد   شادکامي کلي، سالمت روان و اميد زندگي طـوالني 

ويلنت، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سـالم در بسـياري   

تحقيقات اوليه بر نقش فعاليت . ]٩[ ارتباط داردهاي زندگي  از زمينه

هاي اخير محيط  در سال. ]۱۰[جسمي در محيط كار متمركز بودند 

كار اهميـت زيـادي يافتـه و بـه عنـوان يـك مكـان مناسـب بـراي          

. هاي ارتقاي سطح سـالمت مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت       عاليتف

محيط كار، فرصت و امكانات مناسب براي تأثير بر شيوه زندگي فرد 

ــي  ــراهم م ــي  . آورد را ف ــار م ــيط ك ــين در مح ــزان   همچن ــوان مي ت

با  .]۱۱-۱۳[نظر گرفت   ها را تحت پذيري فرد در برابر بيماري آسيب

در ارائه كار بـا كيفيـت و مطلـوب،     ها توجه به نقش كاركنان سازمان

هـاي رضـايت شـغلي بـا سـالمت روان       اين پژوهش به رابطه مؤلفـه 

  .پردازد كاركنان مي

  

  كار  مواد و روش

اين پژوهش از نوع توصيفي ـ مقطعي بـوده و كاركنـان شـاغل در     

هاي اداري، پژوهشي و فرهنگي ـ آموزشي دو سـازمان همگـن     بخش

. ها، مورد مطالعه قرار داده است ودن نمونهرا با توجه به در دسترس ب

ها در قالـب دو پرسشـنامه رضـايت     هاي انجام شده داده طبق بررسي

انتخـاب  . شغلي و سالمت روان توسـط افـراد نمونـه گـردآوري شـد     

ابزار بررسي رضـايت  . ها به صورت تصادفي ساده انجام پذيرفت نمونه

ايت از درآمـد،  رضايت كلـي از شـغل، رضـ   : شغلي شامل چهار مؤلفه

هر عبـارت  . رضايت از محيط فرهنگي و رضايت از رفتار فرهنگي بود

گيـري   انـدازه ) بسيار زياد تا خيلي كـم (اي  درجه ۵در دامنه ليكرت 

 GHQ-12ابـزار بررسـي سـالمت روان، پرسشـنامه اسـتاندارد      . شد

تمركز بر خويش، نگران بودن، مفيد بودن، : سؤال بود ۱۲مشتمل بر 

ري، فشار دائم، غلبه بر مشكالت، لـذت از زنـدگي، مواجـه    گي تصميم

ارزش بـودن و   بـي   شدن با مشكالت، افسـردگي، اعتمـاد بـه نفـس،    

خوشحال بودن از جوانب امور كه هر يك از اين ابعاد با چهار عبارت 

 ۴پاسخ هر آزمودني به هر عبارت در دامنه ليكرت . شود سنجيده مي

ق معمول، كمتـر از معمـول و خيلـي    بهتر از معمول، مطاب(اي  درجه

بوده » ۰ـ۱۲«دامنه امتيازها بين . شود مشخص مي) كمتر از معمول

معموالً دال بـر بـروز اخـتالل در سـالمت روان      ۵/۳و امتياز بيش از 

ها ميانگين امتياز سالمت روان بـه دسـت    در تحليل داده. افراد است

آمـاري    ز آزمـون ضـمناً ا . آمده در نمونه مبناي مقايسه قـرار گرفـت  

ها استفاده گرديده اسـت و نتـايج    تحليلي كاي دو براي تحليل يافته

مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار      SPSS افـزار  بررسي با استفاده از نـرم 

  .گرفت

  

  ها يافته

درصـد از كـل كاركنـان     ۳/۳۳نمونه كه تقريبـاً   ۲۲۰در مجموع، 

دنـد، مـورد   دا رسمي، پيماني و قراردادي جامعه نمونه را تشكيل مي

نفـر زن بودنـد و    ۱۱۴نفر از آنها مرد و  ۱۰۶مطالعه قرار گرفتند كه 

از نظـر  . بـود ) ۸/۷انحـراف معيـار   (سـال   ۵/۳۵ميانگين سني آنان، 

از نظـر  . متأهـل بودنـد   ۷/۳۷درصـد مجـرد و    ۳/۳۲وضعيت تأهـل،  
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  ٣٩٣

    طيبه هيوديو  داوود كاهه                                                                                                                                    ...     و سالمترضايت شغلي 

 ۶۰تـر،   درصد از افراد داراي مدرك ديـپلم و پـايين   ۳/۱۷تحصيالت 

درصـد داراي   ۸/۲۲حصيالت كارداني ـ كارشناسـي و   درصد داراي ت

هـاي   تحصيالت كارشناسي ارشد و باالتر بودنـد كـه ميـانگين سـال    

از نظر سابقه كـار  . بود ۹/۲با انحراف معيار  ۴/۱۵تحصيلي اين افراد، 

سال و بـاالتر   ۲۰سال و  ۱۰ـ۱۹تر،  سال و پايين ۹نيز بين سه گروه 

  . به دست آمد ۳/۷با انحراف معيار  ۸/۱۰ميانگين 

ــي،        ــري ـ اداري، پژوهش ــروه دفت ــه گ ــز در س ــراد ني ــغل اف   ش

درصـد   ۵/۲۰و  ۹/۴۵، ۶/۳۳فرهنگي ـ آموزشي به ترتيب هـر يـك    

ارائـه   ۱مشخصات جمعيتي نمونه مطالعه شده در جدول شماره . بود

  . شده است

  

  )n=۲۲۰(ـ مشخصات جمعيتي نمونه مورد مطالعه ۱جدول شماره 
  درصد  تعداد  

  ۱۰۰  ۱۱۰  »الف«سازمان 
  ۱۰۰  ۱۱۰  »ب«سازمان 
      )سال(هاي سني  گروه
۳۰ ≤  ۷۱  ۳/۳۲  
  ۸/۴۱  ۹۲  ۳۱ـ  ۴۰
۴۱ ≥ ۵۷  ۹/۲۵  

    ۵/۳۵) ۸/۷(  )انحراف معيار(ميانگين 
      جنسيت

  ۲/۴۸  ۱۰۶  مرد
  ۸/۵۱  ۱۱۴  زن

      تحصيالت
  ۳/۱۷  ۳۸  تر ديپلم و پايين

  ۶۰  ۱۳۸  كارداني ـ كارشناسي
  ۷/۲۲  ۵۰  شد و باالتركارشناسي ار

    ۴/۱۵) ۹/۲(  )انحراف معيار(ميانگين 
      وضعيت تأهل

  ۳/۳۲  ۷۱  مجرد
  ۷/۶۷  ۱۴۹  متأهل

      )سال(سابقه كار 
۹ ≤  ۱۰۵  ۷/۴۷  
  ۸/۳۶  ۸۱  ۱۰ـ۱۹
۲۰≥  ۳۴  ۵/۱۵  

    ۸/۱۰) ۳/۷( )انحراف معيار(ميانگين 
      شغل

  ۶/۳۳  ۷۴  دفتري ـ اداري
  ۹/۴۵  ۱۰۱  پژوهشي

  ۵/۲۰  ۴۵  وزشيفرهنگي ـ آم
      نوع حكم
  ۹/۲۵  ۵۷  رسمي
  ۵/۱۴  ۳۲  پيماني

  ۶/۵۹  ۱۳۱  قراردادي

درصـد از افـراد و    ۵/۵۵رضايت كلي از شغل در حـد متوسـط در   

رضايت . درصد گزارش شد ۳/۴۷رضايت از درآمد در حد متوسط در 

از محيط فرهنگي كه به وجود روابط سالم و رعايت اخـالق اسـالمي   

درصـد از كاركنـان در    ۶/۴۳ اشاره داشته اسـت، در در بين كاركنان 

همچنـين  . درصد در حد زيـاد بـه دسـت آمـد     ۳۵حد متوسط و در 

رضايت از رفتار فرهنگي كه به رعايت ادب اسالمي و احترام، امكـان  

رقابت سالم و رشد سازماني و وجود عدالت و رعايت حقوق كاركنـان  

درصـد   ۵/۲۰و در  درصد در حد متوسط ۴/۴۱اشاره داشته است در 

  . در حد زياد گزارش شد

هاي رضايت شغلي و سالمت روان در نمونـه مـورد    وضعيت مؤلفه

هـاي   بررسي رابطه مؤلفه. ارائه شده است ۲مطالعه در جدول شماره 

نشـان داده   ۳رضايت شغلي با سالمت روان نيـز در جـدول شـماره    

سـه  هـاي رضـايت شـغلي در     در بررسـي روابـط، مؤلفـه   . شده است

ها به دسـت آمـد، مـورد تحليـل      بندي پاسخ كه از ادغام گزينه دسته

بر اساس نتايج رضايت كلـي از شـغل بـا سـالمت روان     . قرار گرفتند

كاركنان داراي ارتباط آماري معنادار بوده و افراد بـا رضـايت شـغلي    

انـد   را كسـب نمـوده  ) زيـر ميـانگين  (زياد، نمره بهتـر سـالمت روان   

)۰۲/۰=P .( رضــايت از محـيط و رفتــار فرهنگـي، ارتبــاط    همچنـين

آماري معناداري با سالمت روان داشته و رضايت بيشتر از اين روابط 

  ).>۰۵/۰P(با سالمت روان بهتر در كاركنان مرتبط بوده است 

  

  بحث و نتيجه گيري

نفر از كاركنـان شـاغل در دو سـازمان     ۲۲۰اين مطالعه با بررسي 

ج نشان داد رضـايت شـغلي در جامعـه    بزرگ كشور انجام شده و نتاي

اين پـژوهش  . دار بوده است نمونه با سالمت روان داراي ارتباط معني

هاي فرهنگي مـؤثر   رضايت شغلي را در ابعاد رضايت كلي و نيز مؤلفه

  . بر رضايت از شغل مورد بررسي قرار داد

به طور كلي پـژوهش حاضـر، رابطـه معنـاداري ميـان نمـره كـل        

ت روان و پرسشنامه رضايت شغلي نشان داد و افراد پرسشنامه سالم

به بيان ديگـر  . با رضايت شغلي باال نمره سالمت روان بهتري گرفتند

هر چه سطح سـالمت روان كـاهش يابـد، رضـايت شـغلي نيـز كـم        

هاي سنلگرو و ويسي همسـويي   اين يافته با يافته. شود و برعكس مي

ي بـا رضـايت شـغلي    دارد كه در آن نمره پرسشنامه سـالمت عمـوم  

نسبت معكوس و با افزايش عوامل مولد فشار عصبي نسبت مسـتقيم  

هـا چنـين اسـتنباط     با توجـه بـه ايـن يافتـه    . ]۱۴، ۱۵[داشته است

شود كه رضايت كلي از شغل در جامعـه نمونـه در حـد متوسـط      مي
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  ٣٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

پيــروان مكتــب كالســيك معتقدنــد اگــر احتياجــات . اســت) ۵/۵۵(

هاي فيزيولوژيك، ايمني، مربوط بـه تعلـق،   نياز(زيردستان كه شامل 

برآورده شـود، آنـان حـداكثر    ) قدرت و منزلت، خوديابي و شكوفايي

. هاي سـازمان بـه كـار خواهنـد بـرد      تالش خود را براي كسب هدف

هاي مادي و غيرمادي از كاركنان سـازمان، برقـراري    يعني با حمايت

و ارتقـاي  هـاي پـاداش مناسـب و مكفـي بـا امكـان پيشـرفت          نظام

تـوان رضـايت كلـي     كاركنان و نيز ايجاد ترقي و رشد براي آنان مـي 

اما درباره تبيـين سـالمت روان نيـز بايـد     . شغلي كاركنان را باال برد

گفت تحقيقات خارجي، داليل چندي را بر مشـكالت سـالمت روان   

شود و آن كمبود  اي مي اند كه مربوط به امور شغلي و حرفه برشمرده

  هــا اســت  جربــه شــغلي الزم در كاركنــان ســازمان   يــا نبــود ت 

]۱۶ ،۱۵[.   

 ۲۰۰۹، ليائو و چيانـگ در فوريـه    انجمن پزشكي تايوان توسط لي

رابطه بـين سـالمت روانـي و رضـايت شـغلي را در يـك آزمايشـگاه        

دارويي مركز پزشكي بررسي نمودند و وجود يك رابطه معنادار بـين  

در ايـن مقالـه بـا    . رساندند سالمت روان و رضايت شغلي را به اثبات

هـاي ارتقـاي    هاي اظهـار شـده، اجـراي برنامـه     استفاده از پرسشنامه

اما در يك . ]۱۷[سطح سالمت روان در سازمان پيشنهاد شده است 

فراتحليل درباره رابطه بين سالمت و رضايت شغلي ارتباطـات يافـت   

منـدي شـغلي، عامـل مهمـي در      شده نشان داد كـه سـطح رضـايت   

اري بر سالمت كاركنان است و رابطه تنگاتنگ با يكديگر دارند اثرگذ

]۱۸[.   

هـايي در زمينـه رابطـه ميـان رضـايت شـغلي و        در ايران بررسـي 

انجـام شـده و    ]۱۹[سالمت روان در كاركنـان بيمارسـتان عمـومي    

داري بــين نمــره كــل پرسشــنامه ســالمت عمــومي و  رابطــه معنــي

در ايـن پـژوهش، بـا    . استپرسشنامه رضايت شغلي، به دست آمده 

ــتفاده از پرسشــنامه   ــالمت روان جامعــه نمونــه    GHQ-28اس س

هاي رضـايت شـغلي كاركنـان اداري مـورد      گيري شده و مؤلفه اندازه

درآمد، پيشرفت كاري، پاداش : بررسي در اين مقاله عبارتند بودند از

شناس و همكاران در مطالعه خود بـا عنـوان    دكتر حق .و محيط كار

زهـرا   شت رواني و رضايتمندي شغلي كاركنان سـازمان بهشـت  بهدا«

دهد بين عدم رضايت از  كاري مشابه انجام دادند كه نشان مي» )س(

كار و ناخوشي روانشناختي ارتباط وجود دارد و رابطـه بـا همكـاران،    

باالترين حد رضايتمندي شغلي و رابطه معنادار محـيط بـا سـالمت    

ده اسـت، امـا رابطـه معنـاداري ميـان      روان را در اين گروه نشـان دا 

در . درآمد و سالمت روان افراد در آن سازمان به دست نيامده اسـت 

هـاي تجزيـه و    داده GHQ-28اين مقاله با استفاده از ابزار استاندارد 

   .]۲۰[تحليل شده و نتايج فوق به دست آمده است

اردبيلي نيز در خصوص رضايت شـغلي و   احدي از دانشگاه محقق 

سالمت روان در بين مـديران و معلمـان مـدارس در ايـران مطالعـه      

كرده و رابطه بين رضايت شغلي و سـالمت روان در بـين معلمـان و    

سـطوح  ) P ≥ ۰۵/۰(مديران را منفـي و از نظـر آمـاري حـداقل در     

اخـتالل روانـي را    ۹ين مقاله وي در ا. دار ب دست آورده است معني

وسواس ناخواسته، افسردگي، حساسيت بين (گيري كرده است  اندازه

نتـايج  ). افراد، اضطراب، ناسازگاري و اضطراب توأم بـا تـرس و غيـره   

اين مطالعه نشان داده اسـت عـدم رضـايت شـغلي معلمـان از كـار،       

كـاران  اختالل رواني است، اما رضايتمندي از هم ۹آشكاركننده تمام 

   .]۲۱[ختالل رواني است  ۷بيانگر 

هـا   در هر صورت بايد در عموميت دادن بـيش از حـد ايـن يافتـه    

محتاط بود، چرا كه رضايت شغلي عواقبي غيـر از اخـتالالت روانـي    

هاي انجام شده در رابطه با فرهنگ و رضايت  با توجه به بررسي. دارد

ايت شـغلي و  شغلي، در پژوهش حاضر، رابطه معنـاداري ميـان رضـ   

هاي روابـط سـالم، رعايـت     با مؤلفه(سالمت روان از محيط فرهنگي 

بـا  (و رفتـار فرهنگـي   ) اخالق اسالمي، وجود روابط ايماني و انقالبي

هاي رعايت ادب اسالمي و احترام، امكان رقابت سـالم و رشـد    مؤلفه

هاي همگـن زيـر    در سازمان) سازماني، وجود عدالت و رعايت حقوق

علويجه، بررسي تأثير فرهنگ سازماني  صادقي. به دست آمدميانگين 

بر رضايت شغلي را مورد بررسي قرار داده و در مطالعاتش نشـان داد  

دار وجـود دارد   بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي ارتبـاط معنـي  

)۰۵/۰=P.(  مطالعــات مربــوط بــه ارتبــاط بــين فرهنــگ ســازماني و

دهد كه اگر فرهنـگ سـازماني    رضايت شغلي در اين مقاله نشان مي

قوي باشد و از انسجام داخلي برخوردار باشد، موجب افزايش رضايت 

ها به عنـوان محـور همـه     بنابراين قراردادن ارزش. شغلي خواهد شد

ها توسط سياستگذاران و مـديران عـالي، توجـه بـه اهميـت و       برنامه

اي هـ  نقش فرهنگ سازماني در تمام ابعاد سـازمان، افـزايش آگـاهي   

كاركنان و تفاهم ميان آنها و توجه به فرهنگ سـازماني قبـل از هـر    

تـرين پيشـنهادهاي ايـن     گونه تحول و دگرگوني در سازمان از مهـم 

  .]۲۲[مقاله است 
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  ٣٩٥

    طيبه هيوديو  داوود كاهه                                                                                                                                    ...     و سالمترضايت شغلي 

  )n=۲۲۰( هاي رضايت شغلي و سالمت روان در نمونه مورد مطالعه ـ بررسي فراواني مؤلفه۲جدول شماره 
  درصد  تعداد  

      رضايت شغلي كلي
  ۱/۴  ۹  كمي

  ۱/۹  ۲۰  نه چندان
  ۵/۵۵  ۱۲۱  متوسط
  ۸/۲۶  ۵۹  زياد

  ۵/۵  ۱۱  بسيار زياد
      رضايت از درآمد

  ۸/۱۶  ۳۷  كمي
  ۳/۳۲  ۷۱  نه چندان 
  ۳/۴۷  ۱۰۴  متوسط
  ۶/۳  ۸  زياد

  ــ  ــ  بسيار زياد
      )ي و غيرهروابط سالم، رعايت اخالق اسالمي، وجود روابط ايماني وانقالب( رضايت از محيط فرهنگي

  ۲/۳  ۷  كمي
  ۳/۷  ۱۶  نه چندان
  ۶/۴۳  ۹۶  متوسط
  ۰/۳۵  ۷۷  زياد

  ۹/۱۰  ۲۴  بسيار زياد
      )رعايت ادب اسالمي واحترام، امكان رقابت سالم و رشد سازماني، وجود عدالت و رعايت حقوق( رضايت از رفتار فرهنگي

  ۴/۱۱  ۲۵  كمي
  ۵/۲۰  ۴۵  نه چندان 
  ۴/۴۱  ۹۱  متوسط
  ۵/۲۰  ۴۵  زياد

  ۴/۶  ۱۴  بسيار زياد
      سالمت روان

  ۵/۵۵  ۱۲۲  كمتر از ميانگين
  ۵/۴۴  ۹۸  بيشتر از ميانگين

    ۵/۲) ۳/۲(  )انحراف معيار(ميانگين 
  

  )n=۲۲۰( هاي رضايت شغلي و سالمت روان ـ بررسي رابطه مؤلفه۳جدول شماره 

  سالمت روان  
  باالي ميانگين

  تعداد) درصد(
  زير ميانگين

  ادتعد) درصد(
 *P 

 ۰۲/۰      رضايت كلي از شغلي
   ۱۱) ۰/۹(  ۱۸) ۳/۱۸(  كم

   ۶۴) ۵/۵۲(  ۵۷) ۲/۵۸(  متوسط
   ۴۷) ۵/۳۸(  ۲۳) ۵/۲۳(  زياد

 ۱۷/۰      رضايت از درآمد
   ۵۳) ۴/۴۳(  ۵۵) ۱/۵۶(  كم

   ۶۴) ۵/۵۲(  ۴۰) ۸/۴۰(  متوسط
   ۵) ۱/۴(  ۳) ۱/۳(  زياد

 ۰۰۱/۰      **رضايت از محيط فرهنگي 
   ۸) ۶/۶(  ۱۵) ۳/۱۵(  كم

   ۴۵) ۹/۳۶(  ۵۱) ۰/۵۲(  متوسط
   ۶۹) ۵/۵۶(  ۳۲) ۷/۳۲(  زياد

 رضايت از رفتار فرهنگي
***      ۰۰۹/۰ 

   ۲۹) ۸/۲۳(  ۴۱) ۸/۴۱(  كم
   ۵۳) ۴/۴۳(  ۳۸)۸/۳۸(  متوسط
   ۴۰) ۸/۳۲(  ۱۹) ۴/۱۹(  زياد

  .است) وجود روابط سالم، رعايت اخالق اسالمي، وجود روابط ايماني و انقالبي و غيره(مل رضايت از محيط فرهنگي شا **،                            آزمون آماري كاي دو *

   .است) رعايت ادب اسالمي و احترام، امكان رقابت سالم و رشد سازماني، وجود عدالت و رعايت حقوق و غيره(رضايت از رفتار فرهنگي  ***
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  ٣٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  

سي رابطه بين راد و ادوين فرالي، داسكا رونبرگ نيز در برر مصدق

رضايت شغلي و تعهدات سازماني، جابجايي و تغيير در بين كاركنان 

بيمارستان به اين نتيجه دست يافتند كه رضـايت شـغلي كاركنـان،    

هـاي   رابطه مثبت با رضـايت بيمـاران در مراكـز سـالمت و مراقبـت     

همچنين تعهـدات سـازماني و جلـب بهبـود رضـايت      . بهداشتي دارد

گيــزه كــارآيي و خالقيــت را افــزايش و غيبــت و شــغلي كاركنــان، ان

هاي فرهنگـي بررسـي شـده در     مؤلفه. جابجايي را كاهش داده است

ها كه هـر يـك از ايـن     ها، عقايد و ارزش نگرش: اين مقاله عبارتند از

  .]۲۳[موارد بر روي سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني تأثيرگذارند

چـون روابـط سـالم،     هـم  اين مطالعه براي اولين بار به موضـوعاتي 

رعايت اخالق اسالمي، وجود روابـط ايمـاني و انقالبـي؛ رعايـت ادب     

اسالمي واحترام، امكان رقابت سالم و رشد سازماني، وجـود عـدالت،   

رعايت حقوق و رابطه آن با سـالمت روان در محـيط كـار پرداختـه     

ها بايستي گسـترش يافتـه و    رسد اين قبيل پژوهش به نظر مي. است

پيشـنهادهايي كـه بـراي    . اد گوناگون آن مورد بررسي قرار گيـرد ابع

  :شود عبارتند از هاي آينده توصيه مي پژوهش

هـاي مـدت    شود كـه مطالعـات مشـابه در فاصـله     پيشنهاد مي -١

هـاي آن را نشـان    تكرار شود تا تغييرات و پايـايي يافتـه     زماني كوتاه

  .دهد

مـد كمتـر و رضـايت از    ها كه داراي سطح درآ در ساير سازمان -٢

محيط كار فرهنگي و رفتار فرهنگي در حد متوسط است تكرار شود 

 . و نتايج مورد مقايسه قرار گيرد

در راستاي عملي شدن و ايجاد فرهنگ قوي و مثبـت، تبيـين    -٣

هاي فرهنگـي كـه بتوانـد تحقـق اهـداف و افـزايش عملكـرد         ويژگي

سـازماني    فرهنـگ  نتيجـه آن كـه  . سازمان را حاصل كند الزم است

داراي كاركردهاي متعددي است و از جملـه پيامـدهاي آن رضـايت    

با ارتقاي سطح فرهنـگ سـازمان و   . شغلي اعضاي يك سازمان است

ها، ساز  استقرار الگوي مطلوب فرهنگ سازماني، سطح روابط فعاليت

اي تنظيم خواهد شد كه رضـايت شـغلي    و كارهاي سازماني به گونه

  .تقا خواهد بخشيدكاركنان را ار
  

  سهم نويسندگان

آوري  ارايه ايده پژوهش، طراحي طرح، مديريت جمـع : داوود كاهه

ها، تدوين مقاله، مديريت پژوهش، مـرور   ها، تجزيه و تحليل داده داده

  و اصالح نسخه نهايي

هـا بـه    هـا، ورود داده  آوري داده طراحي طرح، جمع: طيبه هيودي

هـا، تـدوين مقالـه، مـديريت پـژوهش،       رايانه، تجزيـه و تحليـل داده  

  نگارش، مرور و اصالح نسخه نهايي

  

  تشكر و قدرداني

دريغ سـركار   دانند از زحمات بي نويسندگان مقاله بر خود الزم مي

نيا به عنوان همكار در انجام ايـن پـژوهش    سادات وحداني خانم مريم

كه مساعدت بسياري داشتند، همچنين از مشاوره جناب آقاي دكتـر  

  .نهايت قدرداني و سپاسگزاري نمايند طاووسي بي
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