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   29-17(: 3) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399 پاییز، 3شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

استان   یعموم ی هازن کتابخانه  کارمندان یبا سالمت روان  یشغل  ت یرابطه رضا  یبررس 

 همدان 
 

 *2  ینرگس زمان، 1 یقی عق رضای عل

 

  .رانی نور، تهران، ا ام یدانشگاه پ  ، یاقتصاد و حسابدار ت،یریبخش مد  ت،یریگروه مد  ار، یستادا .1

 ران ی ا  اسوج،ی ،یشگاه آزاد اسالمدان  اسوج،یواحد   ،یگروه روانشناس ار، یاستاد .2

 اطالعات مقاله

 04/09/98 تاریخ پذیرش:  10/02/97 تاریخ دریافت:

 چکیده
  ی اژه یو  تی سازمان از اهم  نفعانیذ  تیدر خلق ارزش و بالطبع رضا  یامروز  یهامنبع سازمان  نیعنوان مهمتربه  یانسان  ی روین  ل یبد  ی نقش ب:  هدف

استان همدان انجام    یعموم  یهاکارمندان زن کتابخانه  یبا سالمت روان  یشغل  تیرابطه رضا  یاست. پژوهش حاضر با هدف بررسبرخوردار  

 . دیگرد

  ی سرشمار   وه یاستان همدان و به ش  ی عموم  یهانفر از کارمندان کتابخانه  187  یرو  ی و به صورت همبستگ  یپژوهش، کاربرد  ن یا  شناسی:روش

گلدبرگ و همکاران     ی ( و سالمت روان1979وار و همکاران  )  ی شغل  تیرضا  ی هااطالعات شامل پرسشنامه  ی آورجمع  ی هاانجام شد. ابزار

  رسون یپ  یهمبستگ  سیماتر  یها آزمون  لهیبه وس  قیتحق  یهاهیو فرض  لی ، تحلنرم افزار    21از نسخه    ستفادهها با ا( بودند. داده 1979)

 شدند.   یگام به گام بررس ونیو رگرس

  ت یبا اهم  نیرابطه معکوس وجود دارد. بنابرا  یآن با مشکالت روان  ی هااسیو خرده مق  یشغل  تیرضا  ن ینشان داد ب  قیتحق  نیا  جی نتا  ها:یافته 

آنها را بهبود داده و به رشد و توسعه جامعه    یسالمت روان  توانیکار م  طیکارمندان در مح  یفرد   یهاو تفاوت  یشغل  تیدادن به رضا

 کمک نمود. 

و پژوهشگران جهت بهبود    رانیاز اهداف مهم مد  یکیها،  آن در کارکنان ادارات و سازمان   یهاو همبسته  یموضوع سالمت روان  گیری:نتیجه 

کارکنان ادارات و   ی سالمت روان یارتقا ی در راستا یکاربرد  شنهاداتیمقاله به ارائه پ نیاست. ارزش ا ی وربهره  شیسالمت جامعه و افزا

 هاست.سازمان

 همدان  ،یکارمندان کتابخانه عموم ،یسالمت روان ،یشغل  تیرضا ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول*

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله:  

علیرضا،   نرگسعقیقی،  رضا  یبررس  .(1399)  زمانی،  روان  یشغل  تیرابطه  سالمت  کتابخانه  کارمندان  یبا  استان   یعموم  یها زن 

 92-71(:3)12 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.همدان
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 و بیان مسئله  مقدمه

موهبت و دارایی   نوان ارزشمندترین ها به کارمندانشان به عای، سازمانهماهنگ با رشد اخیر در روانشناسی سالمت حرفه

اند. این عقیده وجود دارد  مند شده ه عالقکنند. آنها نه تنها به عملکرد کارمندان، که به سالمت و رضایت آنها نیز  توجه می   خود

ها به کارمندان سالم و با انگیزه نیاز دارند.  که به منظور موفقیت و دوام آوردن در یک محیط پیوسته در حال تغییر، سازمان

ماد کنند و  فرمایان را متقاعد کرده است که هر چه بیشتر به دانش و تجارب روانشناسی اعتهای جدید کارتغییرات در سازمان

بررسی سالمت روان، فرسودگی شغلی و شناخت  به روانشناسی سازماناین روند تغییرات منجر به  ها شده است که در آن 

ند  اه ی شخصیتی افراد جویای شغل برای دستیابی به آینده بهتر در محیط سازمان اهمیت زیادی داد هاویژگی

.

ترین مسائلی که سازمان و مدیران آنها برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت انگیزه کارکنان  اصلی در این میان، یکی از  

کاملاجتماعیوروانیجسمانی،بهزیستیازحالتیسالمتیدهند سالمت روانی است.  خود برای فعالیت، به آن اهمیت می

ازبیشچیزیبه عنوانروانیسالمت کهآن است تعریفاینمهم پیامدیکنیست. ناتوانییابیماری صرفا فقدان و است

بهزیستیازحالتیروانیکه سالمتاستشده ذکراست. همچنینشده توصیفروانیی هاناتوانییاروانیاختالالتنبود

توانایییکآندرکهاست یاه به گون شود،سازگاراشیطبیعی زندگهایتنش باواندتمیند،ک میدرکرایشهافرد 

وفردیبهزیستیاساسی برایروانیسالمت مثبت،مفهوماینبرساند. دریاریشاهجامعبه تااست قادرو کندکارروه بهر

  استجامعهیکمؤثرکارکرد

برخوردارروانیسالمتازکهافرادیکلیطوردارد. به بستگیاشخاصعملواحساستفکر،نحوه بهروانیسالمت

خوبیاحساسدیگرانو خود هستند، در موردزندگیمشکالتبابرخورددارند، آماده مثبتنگرشبه زندگینسبت هستند، 

راچیزهابهترینانتظارباشیمبرخوردارروانیسالمتازوقتیاشند زیرابمیپذیرمسئولیت و روابطشانکارمحیطدارند، در

روانوروحبهوانیمتمیبهترروانیسالمتیهاویژگیآموختنباهستیم. مایاه حادثبا هربرخوردآماده وداریمزندگیدر

داشت )میالنی  کافیتوجهآنبهبایدواستجسمیسالمتمانندمواردازدر بسیاریروانییابیم. سالمتدستشادومتعادل

  های فعالیت   آن   حاصل  که   است   کنش روانی  آمیزموفقیت   عملکرد  حالت   روانی  وان گفت سالمت تمیهمچنین    (1391فر،  

نامالیمات است  با  کنارآمدن  و  تحوالت  با  سازگاری  توانایی  دیگران،  بخش بارضایت   روابط  بخش،ثمر
  

طبیعیهایفشاربا واند تمی ناسد،شمیرا خودیها تواناییفردآن درکه استاز سالمتیحالتیروانی،سالمت      

مبنایروانیسالمتاساساینباشد. برجمعیمشارکتوگیریتصمیم بهقادر  باشد ثمر  مثمرجامعهبرایکند،مقابله زندگی

درجامعهافرادبرایسالمتیورفاه  پاسخواقعاست.  بهنسبتاجتماعیو روانیجسمانی،یهاوضعیت گانهسهسالمتی 

    استراحتیوثباتنگهداری جهتدرخارجیوداخلییهامحرک

جوامععمومیدغدغهاخیر،یهاسالدرویژه بهکارکنان،سالمتبرشغلییهاناخوشنودیحال باید گفت تأثیرات

اقتصادیمنظرازبلکهسالمتی، وپزشکیدیدگاه ازتنهانهافرادسالمتبرشغلیاثرات نارضایتیاست. ادراکبوده مختلف

کارکنانشخصیویاهحرفزندگیکیفیتدرمهمینقششغلیرضایتکهود. از آنجاشمیمحسوب اهمیتیحائزمسئلهنیز

  باشد ارتباطدرنیزبیشتروریبهره واقتصادی جوامعرشدباواندتمیکالنسطحدرنهایتاًدارد،

 . 

خودشغلازافرادآندر کهوضعیتیازاستعبارتو ودشمی اطالقشغلشدرباره فردکلینگرشبهشغلیرضایت

شغلبهنسبتافرادکهمثبتیهانگرشواحساساتازحدیازاستعبارتمایند. یانمیرضایتاظهارشرایط وابستهسایرو
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  دارندخودکنونیمشاغلمورددر افرادکههاستباورواحساساتازیاهمجموع دارند. رضایت شغلیخود

شرایط اشتغالوشغلباعاطفی سازگارینوعیراآنواننددمیدرونیعاملی را شغلی( رضایت1992) 1هاناوفیشر. 

شغلچنانچهمقابل،است. درراضی  شغلشازاوکندتأمینفردبرایرامطلوبیلذتنظر،شغل مورداگریعنیانگارند،می

ترکیاوتغییردرصددو نبوده خشنودیاراضیخودکارازاو  حالایندرندهد،به فردرامطلوبیلذتورضایتنظرمورد

بنابراین همانطور که گفته شد با توجه به اینکه رضایت شغلی نقش مهمی در سالمت    (.)آید  میبرآن

د و بدون تردید رضایت کارکنان از شغل خود، باعث افزایش کارآیی آنها، رضایت ارباب رجوع از سازمان روانی کارکنان دار

یت سازمان خواهد بود و از آنجایی که  و افزایش تولید و بازدهی سازمان خواهد شد و پیامد رضایت شغلی کارکنان، موفق

هایی است که روزانه پذیرای شمار زیادی از مراجعین است و کارکنان به عنوان مشاوران  ی عمومی یکی از سازمانهاکتابخانه 

نحوه    ، در جذب افراد به کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سواد افراد نقش مهمی دارند بدون شکهاامین کتابخانه 

ی دارد و رضایت از شغل به بهبود سالمت  اه برخورد آنان با افراد نیز در ترغیب آنها برای بازگشت مجدد به کتابخانه نقش ارزند

جهت    همدانی سطح استان  هاانجام این پژوهش جهت شناخت این متغیرها در کارکنان کتابخانه   مایدنمیروانی آنها کمک  

  بهبود شرایط و بازدهی کار و تقویت سالمت روانی آنها برای دستیابی به سازمانی مطلوب در استان الزم و ضروری است. 

پاسخگویی  بنابراین   دنبال  به  پژوهش  این  آدر  که   هستیم  سؤال  این  رضایتبه  بین    کارمندان   روانی  سالمت  با  شغلی  یا 

 رابطه وجود دارد؟   همدان  استان عمومی هایکتابخانه 

 :شودیم یانب  خالصه مرتبط با موضوع پژوهش به صورت  یهاو پژوهش   یقات بخش از پژوهش، تحق یندر ا

 کننده   استفاده   همکار   کارگران  کار  محیط  تجارب"  در پژوهشی با عنوان(  )اسکانال و دیگران  

 "شغلی  گردش  قصد  و  شغلی  فرسودگی  ،  شغلی  رضایت  مورد  در  پیمایشی  مطالعه  یک:  استرالیا  ولز،  ساوت   نیو  در  روان  بهداشت

 گردش  قصد   و    شغلی  فرسودگی  ،  شغلی  رضایت  کلی  طور  به.  کردند  شرکت  مطالعه  این  در  همسال  کارگر  67  مجموع  در

  قصد   و  خستگی  افتادگی،  کار  از  شغلی،  رضایت  .نداشت  معناداری  تفاوت  کارگران  سایر  با  سن  هم  کارگران  برای  شغلی

  و   بازخورد  ،  شغلی  کنترل  ،  اجتماعی  پشتیبانی  شغلی  منابع.  داشتند  ارتباط  یکدیگر  با  داری  معنی  طور  به  همه  شغلی  گردش

. بود مرتبط کار محل در  تجارب با  بیشتر "فیزیکی محیط" شغلی تقاضای و کار محل در  مثبت تجربیات با  شناخت  و پاداش

  نمایندگی  کارکنان  روانی  بهداشت   و   شغلی  رضایت"در پژوهشی با عنوان    )لد و همکاران  هانف

های موقت  کارکنان نمایندگینتایج این تحقیق نشان داد همچنان سطح باالی افسردگی و خستگی در میان    "اروپا  در   موقت

ارتباط دارد.    هایجنبه   به  حدی  تا  توانمی   را  روانی  بهداشت  و  شغلی  رضایت  موقت،  نمایندگی  کار  بین   ناسازگار  وجود 

 .  داد ربط اولیه مطالعات نامطلوب شناختیروش

  رضایت  بر  ایمقابله  راهکارهای  کننده تعدیل  اثر"در پژوهشی تحت عنوان    دیگران    و  مالک

  معناداری   و   مثبت  رابطه  کلی  روان   سالمت  با   استرس  منابع  کل  که   داد  نشان   نتایج  "نشانانآتش  بین  در  روان  بهداشت  و  شغلی

  استرس، )  روان  سالمت  و  استرس  منابع  بین  کننده تعدیل  متغیر  عنوان  به  ایمقابله   راهبردهای  در  توجهی  قابل  تأثیر  و  دارند

 . دارد وجود ( افسردگی و  اضطراب

کار با سالمت روان، تعهد    یطدر مح  ی روابط تجربه قلدر"با عنوان    ی در پژوهش)  یگران و د  یلاست

همه    یو تعهد عمل  یشغل  یت رضا  ی،روانشناخت  یشانیو پر  ییزورگو  ین ب  ینشان داد که همبستگ  یج نتا  "یشغل  یت و رضا  یعاطف

 
1. Fisher & Hana  
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ا  یکهر    یقابل توجه بودند. بعالوه، برا نت  ین از    یشی افزا  یانس به وار  ی،شغل  ی هاخواسته   یربعد از کنترل سا  ی قلدر  یجه، سه 

که به عوامل استرس    یدر محل کار به همان توجه  یتکه آزار و اذ  کندیم  ییدرا تأ  یقبل  یادعاها  یجنتا  ین. اکندیکمک م 

 دارد.  یاز ن یزن  شودیم یسنت یزا

با   یشغل یت رابطه رضا یبررس"با عنوان   ی، پژوهشو همکاران ی نوروز

  ین ا  یج انجام دادند. با توجه به نتا  "مازندران  یدانشگاه علوم پزشک  یآموزش  یهانیمارستاسالمت روان پرستاران شاغل در ب 

معنا که   ین وجود دارد؛ به ا یو اختالل در سالمت روان ارتباط معنادار و معکوس  یشغل یترضا  ینکه ب  یدمطالعه مشخص گرد

 .توان اختالل در سالمت روان را کاهش داد یم یشغل یت رضا یشبا افزا

در محل    گرایییت جنس  ین بر روابط ب  ییدی مطالعه تأ  یک"با عنوان    یمطالعهو همکاران     ینراب

 یکارگر  یه اتحاد  یکزن از    190کنندگان  انجام دادند. شرکت  "در زنان  یشغل  یتکار، احساس تعلق، بهداشت روان و رضا

را انجام دادند که شامل    ین آنال یقتحق  یکها  . آن دادندی را انجام م  ردانبودند که عمدتا مشاغل تحت سلطه م یابزرگ استرال

شده    بینییش بود. همانطور که پ   یشغل  یت احساس تعلق در صنعت، بهداشت روان و رضا  ی، جنس  یضمات مربوط به تبعاقدا

احساس تعلق   ین،بر ا  عالوه بود.    یشغل یت و سالمت روان و رضا  یسازمان  گرایییت جنس  ینبود، احساس تعلق واسطه ارتباط ب

از زنان و کاهش اثرات    یتحما  هاییدر رابطه با استراتژ  یجنتا  ینو سالمت روان بود. ا  یفرد  ینب  گرایییت واسطه ارتباط جنس

 در محل کار تحت سلطه مردان بحث نموده است.  یجنس یضتبع

ابزار مناسب مدرسه بر سالمت روان کارکنان    یرتأث  "تحت عنوان    ی در پژوهش  ، یگرانو د  یواکا

  یشغل  یترضا  ینب  دارییکه تفاوت معن  یافتنددست    یجهنت  ینبه ا  "مدرسه    یت و درک از وضع  یشغل  یتمدرسه، احساس رضا

 . یامدو سالمت روان بدست ن

  "ی و سالمت روانشغل  یت رضا  توسعه  یرهایمس  "،  در پژوهش خود با عنوان    دیرالم و ژانگ

 .تر استی سالمت روان قو ی برا یبا سالمت جسم  یسهو سالمت در مقا  یشغل یترضا ین که رابطه ب به این نتیجه رسیدند

کارکنان و    یشغل  یت سالمت روان بر رضا  یر تاث"  تحت عنوان   یپژوهش  ،یو صابر  یانجهان

نشان داد    هایافته ،  انجام دادنددر استان البرز    یاو حرفه   یفن  های و کارمندان آموزشکده   یرانمدنفر از    214در میان    "  یرانمد

  یسالمت روان  ینب  چنینوجود دارد. هم  یرابطه معکوس و معنادار  یرانکارکنان و مد  یشغل  یتسالمت روان و رضا  ین که، ب

آنان رابطه معکوس   یشغل یت و رضا  یو افسردگ  یاجتماع  یاضطراب، کارکردها  ی،در ابعاد، عالئم جسم  یران و مد  کارکنان

 مشاهده شد.  یو معنادار

کتابداران دانشگاه    یشغل  یترابطه سالمت روان و رضا"با عنوان    ی، پژوهشی  و بطالن  یریحر

  ین ب  داریبه نبودِ رابطه معن  توان یم  یق تحق  ینا  یجاز نتا  انجام دادند.  "استان اصفهان  یدرمان  یو خدمات بهداشت  یعلوم پزشک

را در    یسازمان  یرهایتر متغکه احتمال نقش پررنگ  یزیبرانگبحث   یافته،  اشاره کرد  کتابداران  یشغل  یت سالمت روان و رضا

 .کندیکتابداران مطرح م یشغل یترضا

تحت عنوان    یدر پژوهش  ،تهرانی  و    ی، یوسف، دهقانی، مصطفیدهقان

  یت و بسط خالق  یعالئم اضطراب  ینبدست آمده ب  یج مطابق نتا  "و سالمت روان در زنان پرستار  یشغل  یت با رضا  یت ارتباط خالق"

ب  یمنف  یکار همبستگ  یتاز ماه  یتبا رضا  یعالئم افسردگ  ینب  ینمعنادار وجود داشت. همچن  یمنف  یهمبستگ   ین معنادار و 

 معناداری وجود داشت.  یمنف یهمبستگ یزکار ن یتاز ماه یت از پرداخت، رضا یت با رضا  یعالئم اختالل در کارکرد اجتماع

،  هدف از انجام این  "و سالمت روان  ی شغل  یترضا"با عنوان    ی، در پژوهشیودیکاهه و ه

که، درآمد افراد، سالمت    یافتندنتایج دست    ینرکنان بوده است.به ابررسی، ارزیابی رابطه رضایت شغلی و سالمت روان کا
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بر سالمت روان است. و افرادی که رضایت بیشتری    رگذارروان آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اما رضایت شغلی، عاملی تأثی

 را ابراز داشتند، از سالمت روان بهتری نیز برخوردار بودند. 

 ی شغل  یترضا  ین رابطه ب   یبررس  "با عنوان    ی، پژوهشی  و خلج اسد  یآباد  یعشف

و ابعاد    یبا سالمت روان  یشغل  یت رضا  ین بدست آمده ب  یج انجام دادند. با توجه به نتا  "کارکنان شاغل دانشگاه   یبا سالمت روان

 یشغل یت رضا  ین ب ین( رابطه معنادار بدست آمد. همچن یافسردگ  ی،اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماع ی،بدن  ی هاآن)نشانه 

  یلی،ک تحصرتاهل، مد یتجنس، وضع یرهایبا متغ یشغل  یت رضا ین ب ی با سن کارمندان رابطه معنادار مشاهده شد. اما ارتباط

وجود نداشت.    یتفاوت معنادار  کارمندان زن ومرد  یروانبا سالمت    یشغل  یت رضا  یان مهمچنین  .  یامدمسکن بدست ن  یت و وضع

 بود.   یبا سالمت روان  یشغل یترضا یناز ارتباط معنادار ب یحاک  یکل یجه نت

مرکز   یککارکنان  یشغل  یترابطه سالمت روان و رضا"خود با عنوان  یق، در تحق ی و همکارانل

روان  یوع ش  "یپزشک  یشگاه آزما  یپزشک بدرصد  33/34  یعوارض  باالتر  یخوابی،  )  ین با  آن    36/28رتبه  از  پس  و  درصد( 

  یابی درصد( نمرات ارز  15/20)  ی درصد( و ناهنجار  23/23، اضطراب )درصد(  64/24)  ی، دشمندرصد(  37/55)  یافسردگ

 بودند.  یراضدهندگان از شغل خود پاسخ  یشترنشان داد که ب 100تا   0 یاسدر مق یشغل  یترضا یجهان

ش  یبحب را تحق،    یرازی و  عنوان    یقی  رضایت شغلی و سالمت روانی در کارکنان یک  "با 

% ناراضی    39% از کارکنان از شغل خود راضی و    61انجام دادند. این بررسی نشان داد که در مجموع    "بیمارستان عمومی

ابعاد    ضایت را ازتر از کارکنان اداری بود. هر دو گروه بیشترین رداری پایین بودند. میزان رضایت در پرستاران به شکل معنی

های احتمالی  ش ان در آمد، تسهیالت جانبی و پاداهای باالتر و ماهیت کاروکمترین رضایت را از میزهمکاران، همکاران رده 

رضایت شغلی با تحصیالت نسبت معکوس داشت. ولی میان رضایت شغلی و متغیرهای سن، جنس، وضعیت    ابراز کرده بودند. 

 دست نیامد. داری به معنی کاری همبستگی  تأهل و سابقه 

 

تحقیقروش
 گیرى نمونه روشو نمونهآمارى،جامعه

ه در آن پژوهشگر کوشید عوامل  بوده است ک   همبستگی-تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی

 با روش همبستگی شناسایی نماید. همدان  ی عمومی استان  هابینی کننده و مرتبط با سالمت روانی را در کارمندان کتابخانه پیش

با توجه به آمار ارائه شده از    د.ناشبمی  همدانهای عمومی استان  کلیه کارکنان کتابخانهمطالعه شامل:    نیدر ا  یجامعه آمار

اشند و با توجه به ماهیت  بمی نفر  187( تعداد کارمندان این استان، 1397ی عمومی استان )اسفندماه هاطرف اداره کل کتابخانه 

نمونه  روش  اساس  بر  آماری  جامعه  بودن  محدود  و  حاضر  تحقیق  شمارشی  گیریتوصیفی  تمام  یا  سرشماری 

 دادند. پاسخ   ی زیرهاو به پرسشنامه  ند همه اعضای جامعه آماری وارد تحقیق شد 

 
 ابزار پژوهش

  یشغل تیپرسشنامه رضا

ماده در  15با  برای سنجش رضایت شغلی در کارکنان ادارات مختلف     و همکاران  را وار اسیمق  نیا       

 طیرای و شغ بک رهبری، سغ و سغازمان، جشغرفتیپ  یهارصغت، فنوع شغغل،  نظام پرداختبعد   6ی و در ادرجه 5  کرتیل اسیمق

 6دوره  کی  یرا برا ییبازآزما ییایپا  بیو ضغر  88/0  یال  85/0مذکور  اسیمق  یآلفا را برا  بیضغرآنها   .  کردند  هیته  یکیزیف

                  گزارش کردند.  63/0ماهه حدود 
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وو و نورمنو  گزارش کردند   89/0آن برابر با    یآلفا را برا  بیضغر    لو و همکاران  نیمچنه

بغغا     کغردنغغد  87/0بغرابغر    گغزارش 

  ی عامل  لیاز روش تحل   یبادآ  عی، شغفیشغغل  تیرضغا اسیسغازه مق  ییوار  یبررسغ   یراب 

قرار    دأیین را مورد تآ ییایو پا یینفر کارمندان شغرکت نفت اسغتفاده  نموده اسغت و روا  397  یماده برا 15با ورود   یاکتشغاف

 .است ده یورد گردآبر 84/0پرسشنامه برابر با  نیا ییایداده است. پا

 
  روانیمقیاس سالمت 

  4مقیاس شامل   ن ( استفاده شد. ای1979ای مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ )ماده  28برای سنجش سالمت روانی از فرم  

جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی است که به شیوة مقیاس درجه بندی لیکرت    خرده مقیاس عالیم

و برای    55/0، ضریب اعتبار این مقیاس را به روش بازآزمایی برای کل مقیاس    چانگشود.  گذاری مینمره 

مقیاس نشانخرده  بی 0/ 44جسمانیهای  ه های  و  اضطراب  اجتماعی  46/0خوابی  ،  وری  نارساکنش  افسردگی    42/0،   47/0و 

درصد به دست    76/0و    83/0، حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب    گزارش کرد. در پژوهش هومن

یعقوبی   همچنین  بازآزما  ،آمد.  روش  به  را  پرسشنامه  این  پایایی  است  88/0یی  ضریب  کرده   گزارش 

 . 

  پیرسون )ماتریس همبستگی(   همبستگیآماری ضریب  ی تحقیق از روشهای  هاجهت بررسی فرضیههمچنین در این تحقیق  

 . شدبینی استفاده  ( جهت پیش ) گام به گام و رگرسیون 

 

 ی پژوهشهایافته

آن )نظام پرداخت،    هاییاس و خرده مق  یکل  یشغل  یتو انحراف استاندارد نمرات رضا  یانگین، م1جدول شماره    یهاداده         

  یعموم  یهاکارمندان کتابخانه   ی( و سالمت روانیزیکیف  یط و شرا  ی سبک رهبر  ی،جوّ سازمان  یشرفت، پ  های نوع شغل، فرصت 

 .دهدی استان همدان را نشان م
 

 ی آن و سالمت روانی ها ی توصیفی نمره کل رضایت شغلی، خرده مقیاسهاشاخص .1جدول  
 

تعداد انحراف معیارمیانگینمتغیر

رضایت شغلی

پرداخت نظام 

نوع شغل

فرصت های پیشرفت 

جو سازمانی 

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

سالمت روانی 
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ا  2بر اساس جدول شماره   به  با توجه  بین دو متغیر رضا  ینکهو  و سالمت    یشغل   یتهمبستگی پیرسون محاسبه شده 

  یعموم  یهادر کارمندان کتابخانه   یردو متغ  ینا  ینتوان نتیجه گرفت ب باشد میمعنادار می  01/0( در سطح  =  -44/0)  یروان

)نظام پرداخت، نوع شغل،     آن   هاییاس خرده مق  ین ب  یزن رابطه معکوس نیاستان همدان رابطه معکوس معنادار وجود دارد و ا

  یگر د یان. به ب باشدیکارمندان معنادار م ی( و سالمت روانیزیکیف یط و شرا  یسبک رهبر ی،جوّ سازمان یشرفت، پ ی ها-فرصت

ا چه  کتابخانه   یرها متغ  ین هر  کارمندان  ب  یعموم  یهادر  همدان  روان  یشتراستان  مشکالت  )نشانه   ی باشد    ی، جسمان  یهاآنها 

 گردد.  یم ییدمورد نظر تأ یهفرض ین( کمتر خواهد بود و برعکس. بنابرایو افسردگ یاضطراب، اختالل در کارکرد اجتماع
 

 ی آن و سالمت روانی ها ضرایب ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی، خرده مقیاس .2جدول  

12345678رمتغی

( رضایت شغلی 1)

0**( نظام پرداخت  2)

  *( نوع شغل  3)

*( فرصت های پیشرفت  4)

*** *( جو سازمانی  5)

******سبک رهبری (  6)

** * *( شرایط فیزیکی 7)

(سالمت روانی  8)
** - ** -** -* -** -** -* -

باشد معنادار می 5/0سطحدرضرایباین

 باشد میمعنادار 1/0سطح  درضرایباین
      

برای تعیین میزان مشارکت هر یک از متغیرها )ضرایب    (در اینجا از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام )

 استفاده گردید: همدان  استان عمومی هایسالمت روانی در کارمندان کتابخانه  بینیپیش تعیین( در 
 

 یمیزان سالمت روان بینی پیشنتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت  . 3جدول  شماره 
 

متغیر پیش بین متغیر مالک

رضایت شغلی سالمت روانی 
0.55-نظام پرداخت 

0.41-رهبری سبک 

  ی هارصتف،  نوع شغل،  نظام پرداخت)  ، از بین شش خرده مقیاس رضایت شغلی3ی جدول شماره  هابر اساس داده 

  بینیپیش به میزان بیشتری قادر به    نظام پرداخت و سبک رهبری  دو متغیر  (ی و شرایط فیزیکیبک رهبر س،  یوّ سازمانج،  شرفتیپ

  کارمندان   روانی  سالمت  وان بر اساس این متغیرها، میزان تمیتغییرات سالمت روانی کارمندان بودند یعنی با قدرت بیشتری  

 معنادار گردیدند. 01/0نمود. ضمنا همه این مقادیر در سطح  بینیپیش را   همدان  استان عمومی هایکتابخانه 
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 میزان سالمت روانی بینیپیشمقادیر رگرسیون  آزمون تحلیل واریانس جهت  .4جدول شماره 
 

بین متغیر پیشمتغیر مالک

رضایت شغلی سالمت روانی 

نظام پرداخت 

سبک رهبری 

داده  اساس  اراهابر  در جدول  ئی  شده  نسبت 4ه  برای    ی  ها،  شده    کارمندان   روانی  سالمتمیزان    بینیپیش محاسبه 

میزان سالمت    بینیپیشوان نتیجه گرفت احتمال  تمیمعنادار گردید. بنابراین    01/0در سطح    همدان   استان  عمومی  هایکتابخانه 

 روانی بر اساس این چهار متغیر با توان بیشتری وجود دارد. 

 

 گیرینتیجهبحث و  

  همدان   استان  عمومی  هایکتابخانه   کارمندان   روانی  سالمت   شغلی با  رضایت  بینپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  

ر  ی اخیر به منظوهای شغلی و شرایط کارکنان امری است که در دهههاهمانطور که قبال گفته شد توجه به محیط   انجام گردید.

بیشتر و بهتر   جوییباال بردن کیفیت کار، افزایش رضایت شغلی کارکنان، حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و به منظور صرفه

برای عوامل مخرب روانی و فیزیکی شرایط کار   جوییه قرار گرفته است. شناخت و چاره از طول مدت سنوات کار مورد توج

و ایجاد قوانین و ضوابط جدید همگی در جهت تأمین اهداف فوق بوده است. علت اصلی این توجه آن است که عموم مردم  

بسیاری در تأمین سالمت جسمی و    بیشتر وقت خود را در محیط کار می گذرانند و به همین دلیل شرایط محیط کار اهمیت 

برای آنکه به طرز بهنجاری    هاواند رضایت شغلی انها از محیط کار خود را تحت الشعاع قرار دهد. انسان تمیروانی آنها دارد و  

به کار و کوشش بپردازند بایستی کمی فشار روانی احساس کنند اما در عین حال فشار روانی شدید یا طوالنی مدت دارای  

 ی فیزیولوژیکی و روانشناختی است.زاآسیب رات اث

توان نتیجه گرفت  ( می=  -44/0)  یو سالمت روان  یشغل  یت با توجه به همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر رضا

نتا  همداناستان    یعموم  یهادر کارمندان کتابخانه   یردو متغ  ینا  ینب با    یهفرض  ینا  یجرابطه معکوس معنادار وجود دارد که 

هم  ی نوروز  یهاپژوهش  جهان() کارانو  صابر  یان،  و    یریحر  ،()یو 

 .و تناسب دارد یهمخوان و همکاران یو دهقان ()یبطالن

ن  ینهمچن جوّ    یشرفت،پ  های)نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت    یشغل  یترضا  هاییاسخرده مق  ینب  یزرابطه معکوس 

بباشدیکارمندان معنادار م  ی( و سالمت روانیزیکیف   یطو شرا  یسبک رهبر  ی،سازمان به  ا  یگرد  یان .  در   یرهامتغ  ینهر چه 

اضطراب، اختالل در کارکرد   ی،جسمان  یهاآنها )نشانه   ید مشکالت روان باش  یشترب   همدان استان    یعموم  یهاکارمندان کتابخانه 

پژوهش در    ین حاصل از ا  یجه گردد. نت  ی م  یید مورد نظر تأ  یهفرض  ین ( کمتر خواهد بود و برعکس. بنابرایو افسردگ  یاجتماع

، ()همکاران   و  ینوروز،  ()یگران و د  یواکا  یلمشابه از قب  یقات با تحق  یزابعاد ن  ینا

 دارد.  یهمخوان ()یرازیو ش یب حبو  یودیکاهه و ه

واند با سالمت روانی آنها مرتبط  تمینتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان رضایت شغلی کارمندان از محیط کار خود  

خودشغلازافرادآن درکهوضعیتی  از استعبارتو ودشمیاطالقشغلشدرباره فردکلینگرشبهشغلیرضایتباشد.  

شغلبهنسبتافرادکهمثبتیهانگرشواحساسات  ازحدیازاستعبارتمایند یانمیرضایت اظهارشرایط وابستهسایرو
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دارند. در این تحقیق  خودکنونیمشاغلمورددرافرادکهباورهاست   واحساساتازیاهمجموعدارند. رضایت شغلیخود

وانند سالمت  تمیبه میزان زیادی    هامشخص گردید متغیرهایی چون نظام پرداخت و سبک رهبری مدیران در ادارات و سازمان

ی مادی و توجه مدیران به رفع این نیازها در کارکنان هاسد مشکالت و دغدغه رمینمایند. به نظر    بینیپیش روانی کارمندان را  

د نماید.  ری را ایجاوه ی روانشناختی آنها را نیز کاهش داده و زمینه رشد و پیشرفت سازمان و افزایش بهرهاواند آسیب تمیخود  

واند به میزان زیادی سالمت روانی کارمندان را در محیط  تمی همچنین سبک رهبری مبتنی بر احترام، پذیرش و ارزشمندی نیز 

 کار بهبود دهد. 

بنابراین با توجه به اینکه رضایت شغلی نقش مهمی در سالمت روانی کارکنان دارند و بدون تردید رضایت کارکنان از 

باعث افزایش کارآیی آنها، رضایت ارباب رجوع از سازمان و افزایش تولید و بازدهی سازمان خواهد شد که بدون  شغل خود،  

به کتابخانه  افراد  نتیجه آن موفقیت سازمان خواهد بود و رضایت کارمندان این بخش در جذب  و ترویج فرهنگ    هاتردید 

شرایطی ایجاد نماییم تا زمینه سالمت روانی کارمندان و رشد و توسعه جامعه  کتابخوانی و ارتقاء سواد افراد نقش مهمی دارند 

 فراهم گردد.

 تعارض منافع 

 سندگان گزارش نشده است.  سوی نوی از گونه تعارض منافع هیچ
 



 ... زن کارمندان ی با سالمت روان  ی شغل تیرابطه رضا ی بررس: زمانی عقیقی و 
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إ، ؤ

http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-237-fa.html
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