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استادیار ،گروه مدیریت ،بخش مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران

اطالعات مقاله

تاریخ پذیرش98/09/04 :

تاریخ دریافت97/02/10 :
چکیده

هدف :نقش بی بدیل نیروی انسانی بهعنوان مهمترین منبع سازمانهای امروزی در خلق ارزش و بالطبع رضایت ذینفعان سازمان از اهمیت ویژهای
برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با سالمت روانی کارمندان زن کتابخانههای عمومی استان همدان انجام
گردید.
روششناسی :این پژوهش ،کاربردی و به صورت همبستگی روی  187نفر از کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان و به شیوه سرشماری
انجام شد .ابزارهای جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامههای رضایت شغلی وار و همکاران ( )1979و سالمت روانی گلدبرگ و همکاران
( )1979بودند .دادهها با استفاده از نسخه  21نرم افزار

 ،تحلیل و فرضیههای تحقیق به وسیله آزمونهای ماتریس همبستگی پیرسون

و رگرسیون گام به گام بررسی شدند.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد بین رضایت شغلی و خرده مقیاسهای آن با مشکالت روانی رابطه معکوس وجود دارد .بنابراین با اهمیت
دادن به رضایت شغلی و تفاوتهای فردی کارمندان در محیط کار میتوان سالمت روانی آنها را بهبود داده و به رشد و توسعه جامعه
کمک نمود.
نتیجهگیری :موضوع سالمت روانی و همبستههای آن در کارکنان ادارات و سازمانها ،یکی از اهداف مهم مدیران و پژوهشگران جهت بهبود
سالمت جامعه و افزایش بهرهوری است .ارزش این مقاله به ارائه پیشنهادات کاربردی در راستای ارتقای سالمت روانی کارکنان ادارات و
سازمانهاست.

کلیدواژهها :رضایت شغلی ،سالمت روانی ،کارمندان کتابخانه عمومی ،همدان
*نویسنده مسئول
ایمیل:
استناد به این مقاله:

عقیقی ،علیرضا ،زمانی ،نرگس ( .)1399بررسی رابطه رضایت شغلی با سالمت روانی کارمندان زن کتابخانههای عمومی استان
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مقدمه و بیان مسئله
هماهنگ با رشد اخیر در روانشناسی سالمت حرفهای ،سازمانها به کارمندانشان به عنوان ارزشمندترین موهبت و دارایی
خود توجه میکنند .آنها نه تنها به عملکرد کارمندان ،که به سالمت و رضایت آنها نیز عالقهمند شدهاند .این عقیده وجود دارد
که به منظور موفقیت و دوام آوردن در یک محیط پیوسته در حال تغییر ،سازمانها به کارمندان سالم و با انگیزه نیاز دارند.
تغییرات در سازمانهای جدید کار فرمایان را متقاعد کرده است که هر چه بیشتر به دانش و تجارب روانشناسی اعتماد کنند و
این روند تغییرات منجر به روانشناسی سازمان ها شده است که در آن به بررسی سالمت روان ،فرسودگی شغلی و شناخت
ویژگیها ی شخصیتی افراد جویای شغل برای دستیابی به آینده بهتر در محیط سازمان اهمیت زیادی دادهاند
.
در این میان ،یکی از اصلیترین مسائلی که سازمان و مدیران آنها برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت انگیزه کارکنان
خود برای فعالیت ،به آن اهمیت میدهند سالمت روانی است .سالمتی حالتی از بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی کامل
است و صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی نیست .یک پیامد مهم این تعریف آن است که سالمت روانی به عنوان چیزی بیش از
نبود اختالالت روانی یا ناتوانیهای روانی توصیف شده است .همچنین ذکر شده است که سالمت روانی حالتی از بهزیستی
است که در آن یک فرد تواناییهایش را درک میکند ،میتواند با تنشهای طبیعی زندگیاش سازگار شود ،به گونهای
بهرهور کار کند و قادر است تا به جامعهاش یاری برساند .در این مفهوم مثبت ،سالمت روانی اساسی برای بهزیستی فردی و
کارکرد مؤثر یک جامعه است
سالمت روانی به نحوه تفکر ،احساس و عمل اشخاص بستگی دارد .به طور کلی افرادی که از سالمت روانی برخوردار
هستند ،نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند ،آماده برخورد با مشکالت زندگی هستند ،در مورد خود و دیگران احساس خوبی
دارند ،در محیط کار و روابطشان مسئولیتپذیر میباشند زیرا وقتی از سالمت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را
در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثهای هستیم .ما با آموختن ویژگیهای سالمت روانی بهتر میتوانیم به روح و روان
متعادل و شاد دست یابیم .سالمت روانی در بسیاری از موارد مانند سالمت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت (میالنی
فر )1391 ،همچنین میتوان گفت سالمت روانی حالت عملکرد موفقیتآمیز کنش روانی است که حاصل آن فعالیتهای
ثمربخش ،روابط رضایتبخش با دیگران ،توانایی سازگاری با تحوالت و کنارآمدن با نامالیمات است
سالمت روانی ،حالتی از سالمتی است که در آن فرد تواناییهای خود را میشناسد ،میتواند با فشارهای طبیعی
زندگی مقابله کند ،برای جامعه مثمر ثمر باشد قادر به تصمیمگیری و مشارکت جمعی باشد .بر این اساس سالمت روانی مبنای
رفاه و سالمتی برای افراد جامعه است .در واقع سالمتی پاسخ سه گانه وضعیتهای جسمانی ،روانی و اجتماعی نسبت به
محرکهای داخلی و خارجی در جهت نگهداری ثبات و راحتی است
حال باید گفت تأثیرات ناخوشنودیهای شغلی بر سالمت کارکنان ،به ویژه در سالهای اخیر ،دغدغه عمومی جوامع
مختلف بوده است .ادراک اثرات نارضایتی شغلی بر سالمت افراد نه تنها از دیدگاه پزشکی و سالمتی ،بلکه از منظر اقتصادی
نیز مسئله حائز اهمیتی محسوب میشود .از آنجا که رضایت شغلی نقش مهمی در کیفیت زندگی حرفهای و شخصی کارکنان
دارد ،نهایتاً در سطح کالن میتواند با رشد اقتصادی جوامع و بهرهوری بیشتر نیز در ارتباط باشد
.
رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود و عبارت است از وضعیتی که در آن افراد از شغل خود
و سایر شرایط وابسته اظهار رضایت مینمایند .یا عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل
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خود دارند .رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند
 .فیشر و هانا )1992( 1رضایت شغلی را عاملی درونی میدانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال
میانگارند ،یعنی اگر شغل مورد نظر ،لذت مطلوبی را برای فرد تأمین کند او از شغلش راضی است .در مقابل ،چنانچه شغل
مورد نظر رضایت و لذت مطلوبی را به فرد ندهد ،در این حال او از کار خود راضی یا خشنود نبوده و درصدد تغییر و یا ترک
آن بر میآید (

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

روانی کارکنان دارد و بدون تردید رضایت کارکنان از شغل خود ،باعث افزایش کارآیی آنها ،رضایت ارباب رجوع از سازمان
و افزایش تولید و بازدهی سازمان خواهد شد و پیامد رضایت شغلی کارکنان ،موفقیت سازمان خواهد بود و از آنجایی که
کتابخانههای عمومی یکی از سازمان هایی است که روزانه پذیرای شمار زیادی از مراجعین است و کارکنان به عنوان مشاوران
امین کتابخانهها  ،در جذب افراد به کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سواد افراد نقش مهمی دارند بدون شک نحوه
برخورد آنان با افراد نیز در ترغیب آنها برای بازگشت مجدد به کتابخانه نقش ارزندهای دارد و رضایت از شغل به بهبود سالمت
روانی آنها کمک مینماید انجام این پژوهش جهت شناخت این متغیرها در کارکنان کتابخانههای سطح استان همدان جهت
بهبود شرایط و بازدهی کار و تقویت سالمت روانی آنها برای دستیابی به سازمانی مطلوب در استان الزم و ضروری است.
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا بین رضایت شغلی با سالمت روانی کارمندان
کتابخانههای عمومی استان همدان رابطه وجود دارد؟
در این بخش از پژوهش ،تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش به صورت خالصه بیان میشود:
) در پژوهشی با عنوان "تجارب محیط کار کارگران همکار استفاده کننده

اسکانال و دیگران (

بهداشت روان در نیو ساوت ولز ،استرالیا :یک مطالعه پیمایشی در مورد رضایت شغلی  ،فرسودگی شغلی و قصد گردش شغلی"
در مجموع  67کارگر همسال در این مطالعه شرکت کردند .به طور کلی رضایت شغلی  ،فرسودگی شغلی و قصد گردش
شغلی برای کارگران هم سن با سایر کارگران تفاوت معناداری نداشت .رضایت شغلی ،از کار افتادگی ،خستگی و قصد
گردش شغلی همه به طور معنی داری با یکدیگر ارتباط داشتند .منابع شغلی پشتیبانی اجتماعی  ،کنترل شغلی  ،بازخورد و
پاداش و شناخت با تجربیات مثبت در محل کار و تقاضای شغلی "محیط فیزیکی" بیشتر با تجارب در محل کار مرتبط بود.
در پژوهشی با عنوان "رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان نمایندگی

هانفلد و همکاران (

موقت در اروپا" نتایج این تحقیق نشان داد همچنان سطح باالی افسردگی و خستگی در میان کارکنان نمایندگیهای موقت
وجود دارد .ارتباط ناسازگار بین کار نمایندگی موقت ،رضایت شغلی و بهداشت روانی را میتوان تا حدی به جنبههای
روششناختی نامطلوب مطالعات اولیه ربط داد.
مالک و دیگران

در پژوهشی تحت عنوان "اثر تعدیلکننده راهکارهای مقابلهای بر رضایت

شغلی و بهداشت روان در بین آتشنشانان" نتایج نشان داد که کل منابع استرس با سالمت روان کلی رابطه مثبت و معناداری
دارند و تأثیر قابل توجهی در راهبردهای مقابلهای به عنوان متغیر تعدیلکننده بین منابع استرس و سالمت روان (استرس،
اضطراب و افسردگی) وجود دارد.
استیل و دیگران (

در پژوهشی با عنوان "روابط تجربه قلدری در محیط کار با سالمت روان ،تعهد

عاطفی و رضایت شغلی" نتایج نشان داد که همبستگی بین زورگویی و پریشانی روانشناختی ،رضایت شغلی و تعهد عملی همه
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قابل توجه بودند .بعالوه ،برای هر یک از این سه نتیجه ،قلدری بعد از کنترل سایر خواستههای شغلی ،به واریانس افزایشی
کمک میکند .این نتایج ادعاهای قبلی را تأیید میکند که آزار و اذیت در محل کار به همان توجهی که به عوامل استرس
زای سنتی میشود نیز نیاز دارد.
 ،پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه رضایت شغلی با

نوروزی و همکاران

سالمت روان پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران" انجام دادند .با توجه به نتایج این
مطالعه مشخص گردید که بین رضایت شغلی و اختالل در سالمت روان ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد؛ به این معنا که
با افزایش رضایت شغلی می توان اختالل در سالمت روان را کاهش داد.
مطالعهی با عنوان "یک مطالعه تأییدی بر روابط بین جنسیتگرایی در محل

رابین و همکاران

کار ،احساس تعلق ،بهداشت روان و رضایت شغلی در زنان" انجام دادند .شرکتکنندگان  190زن از یک اتحادیه کارگری
بزرگ استرالیا بودند که عمدتا مشاغل تحت سلطه مردان را انجام میدادند .آنها یک تحقیق آنالین را انجام دادند که شامل
اقدامات مربوط به تبعیض جنسی ،احساس تعلق در صنعت ،بهداشت روان و رضایت شغلی بود .همانطور که پیشبینی شده
بود ،احساس تعلق واسطه ارتباط بین جنسیتگرایی سازمانی و سالمت روان و رضایت شغلی بود .عالوه بر این ،احساس تعلق
واسطه ارتباط جنسیتگرایی بین فردی و سالمت روان بود .این نتایج در رابطه با استراتژیهای حمایت از زنان و کاهش اثرات
تبعیض جنسی در محل کار تحت سلطه مردان بحث نموده است.
کایوا و دیگران

 ،در پژوهشی تحت عنوان " تأثیر ابزار مناسب مدرسه بر سالمت روان کارکنان

مدرسه ،احساس رضایت شغلی و درک از وضعیت مدرسه " به این نتیجه دست یافتند که تفاوت معنیداری بین رضایت شغلی
و سالمت روان بدست نیامد.
دیرالم و ژانگ

 ،در پژوهش خود با عنوان " مسیرهای توسعه رضایت شغلی و سالمت روان"

به این نتیجه رسیدند که رابطه بین رضایت شغلی و سالمت در مقایسه با سالمت جسمی برای سالمت روان قویتر است.
جهانیان و صابری

 ،پژوهشی تحت عنوان "تاثیر سالمت روان بر رضایت شغلی کارکنان و

مدیران " در میان  214نفر از مدیران و کارمندان آموزشکدههای فنی و حرفهای در استان البرز انجام دادند ،یافتهها نشان داد
که ،بین سالمت روان و رضایت شغلی کارکنان و مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین سالمت روانی
کارکنان و مدیران در ابعاد ،عالئم جسمی ،اضطراب ،کارکردهای اجتماعی و افسردگی و رضایت شغلی آنان رابطه معکوس
و معناداری مشاهده شد.
حریری و بطالنی

 ،پژوهشی با عنوان "رابطه سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان" انجام دادند .از نتایج این تحقیق میتوان به نبودِ رابطه معنیدار بین
سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران اشاره کرد ،یافته بحثبرانگیزی که احتمال نقش پررنگتر متغیرهای سازمانی را در
رضایت شغلی کتابداران مطرح میکند.
 ،در پژوهشی تحت عنوان

دهقانی ،یوسف ،دهقانی ،مصطفی و تهرانی

"ارتباط خالقیت با رضایت شغلی و سالمت روان در زنان پرستار" مطابق نتایج بدست آمده بین عالئم اضطرابی و بسط خالقیت
همبستگی منفی معنادار وجود داشت .همچنین بین عالئم افسردگی با رضایت از ماهیت کار همبستگی منفی معنادار و بین
عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی با رضایت از پرداخت ،رضایت از ماهیت کار نیز همبستگی منفی معناداری وجود داشت.
کاهه و هیودی

 ،در پژوهشی با عنوان "رضایت شغلی و سالمت روان" ،هدف از انجام این

بررسی ،ارزیابی رابطه رضایت شغلی و سالمت روان کارکنان بوده است.به این نتایج دست یافتند که ،درآمد افراد ،سالمت
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روان آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد ،اما رضایت شغلی ،عاملی تأثیرگذار بر سالمت روان است .و افرادی که رضایت بیشتری
را ابراز داشتند ،از سالمت روان بهتری نیز برخوردار بودند.
 ،پژوهشی با عنوان " بررسی رابطه بین رضایت شغلی

شفیع آبادی و خلج اسدی

با سالمت روانی کارکنان شاغل دانشگاه" انجام دادند .با توجه به نتایج بدست آمده بین رضایت شغلی با سالمت روانی و ابعاد
آن(نشانههای بدنی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی ،افسردگی) رابطه معنادار بدست آمد .همچنین بین رضایت شغلی
با سن کارمندان رابطه معنادار مشاهده شد .اما ارتباطی بین رضایت شغلی با متغیرهای جنس ،وضعیت تاهل ،مدرک تحصیلی،
و وضعیت مسکن بدست نیامد .همچنین میان رضایت شغلی با سالمت روانی کارمندان زن ومرد تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه کلی حاکی از ارتباط معنادار بین رضایت شغلی با سالمت روانی بود.
 ،در تحقیق خود با عنوان "رابطه سالمت روان و رضایت شغلی کارکنان یک مرکز

لی و همکاران

پزشکی آزمایشگاه پزشکی" شیوع عوارض روانی  34/33درصد ،بیخوابی با باالترین رتبه ( 28/36درصد) و پس از آن
افسردگی ( 55/37درصد) ،دشمنی ( 24/64درصد) ،اضطراب ( 23/23درصد) و ناهنجاری ( 20/15درصد) نمرات ارزیابی
جهانی رضایت شغلی در مقیاس  0تا  100نشان داد که بیشتر پاسخدهندگان از شغل خود راضی بودند.
 ،تحقیقی را با عنوان "رضایت شغلی و سالمت روانی در کارکنان یک

حبیب و شیرازی

بیمارستان عمومی" انجام دادند .این بررسی نشان داد که در مجموع  % 61از کارکنان از شغل خود راضی و  % 39ناراضی
بودند .میزان رضایت در پرستاران به شکل معنیداری پایینتر از کارکنان اداری بود .هر دو گروه بیشترین رضایت را از ابعاد
همکاران ،همکاران ردههای باالتر و ماهیت کاروکمترین رضایت را از میزان در آمد ،تسهیالت جانبی و پاداشهای احتمالی
ابراز کرده بودند .رضایت شغلی با تحصیالت نسبت معکوس داشت .ولی میان رضایت شغلی و متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت
تأهل و سابقه کاری همبستگی معنیداری بهدست نیامد.
روش تحقیق
جامعه آمارى ،نمونه و روش نمونهگیرى
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-همبستگی بوده است که در آن پژوهشگر کوشید عوامل
پیش بینی کننده و مرتبط با سالمت روانی را در کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان با روش همبستگی شناسایی نماید.
جامعه آماری در این مطالعه شامل :کلیه کارکنان کتابخانههای عمومی استان همدان میباشند .با توجه به آمار ارائه شده از
طرف اداره کل کتابخانههای عمومی استان (اسفندماه  )1397تعداد کارمندان این استان 187 ،نفر میباشند و با توجه به ماهیت
توصیفی تحقیق حاضر و محدود بودن جامعه آماری بر اساس روش نمونهگیری سرشماری یا تمام شمارشی
همه اعضای جامعه آماری وارد تحقیق شدند و به پرسشنامههای زیر پاسخ دادند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایت شغلی

این مقیاس را وار و همکاران

برای سنجش رضایت شغلی در کارکنان ادارات مختلف با  15ماده در

مقیاس لیکرت  5درجهای و در  6بعد نظام پرداخت ،نوع شغغل ،فرصغتهای پیشغرفت ،جو سغازمانی ،سغبک رهبری و شغرایط
فیزیکی تهیه کردند .آنها ضغریب آلفا را برای مقیاس مذکور  0/85الی  0/88و ضغریب پایایی بازآزمایی را برای یک دوره 6
ماهه حدود  0/63گزارش کردند.
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ضغریب آلفا را برای آن برابر با  0/89گزارش کردند و وو و نورمن

همچنین لو و همکاران

بغرابغر بغغا  0/87گغزارش کغردنغغد
از روش تحلیل عاملی

برای بررسغی روایی سغازه مقیاس رضغایت شغغلی ،شغفیع آبادی

اکتشغافی با ورود  15ماده برای  397نفر کارمندان شغرکت نفت اسغتفاده نموده اسغت و روایی و پایایی آن را مورد تأیید قرار
داده است .پایایی این پرسشنامه برابر با  0/84برآورد گردیده است.
مقیاس سالمت روانی

برای سنجش سالمت روانی از فرم  28مادهای مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ ( )1979استفاده شد .این مقیاس شامل 4
خرده مقیاس عالیم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی است که به شیوة مقیاس درجه بندی لیکرت
 ،ضریب اعتبار این مقیاس را به روش بازآزمایی برای کل مقیاس  0/55و برای

نمرهگذاری میشود .چانگ

خرده مقیاسهای نشانههای جسمانی ،0/44اضطراب و بیخوابی  ،0/46نارساکنش وری اجتماعی  0/42و افسردگی 0/47
گزارش کرد .در پژوهش هومن
آمد .همچنین یعقوبی

 ،حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب  0/83و  0/76درصد به دست
 ،ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش بازآزمایی  0/88گزارش کرده است

.
همچنین در این تحقیق جهت بررسی فرضیههای تحقیق از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون (ماتریس همبستگی)
و رگرسیون گام به گام (

) جهت پیشبینی استفاده شد.

یافتههای پژوهش
دادههای جدول شماره  ،1میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت شغلی کلی و خرده مقیاسهای آن (نظام پرداخت،
نوع شغل ،فرصتهای پیشرفت ،جوّ سازمانی ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی) و سالمت روانی کارمندان کتابخانههای عمومی
استان همدان را نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمره کل رضایت شغلی ،خرده مقیاسهای آن و سالمت روانی

میانگین

متغیر
رضایت شغلی
نظام پرداخت
نوع شغل
فرصت های پیشرفت
جو سازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی
سالمت روانی
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بر اساس جدول شماره  2و با توجه به اینکه همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر رضایت شغلی و سالمت
روانی ( ) = -0/44در سطح  0/01معنادار میباشد میتوان نتیجه گرفت بین این دو متغیر در کارمندان کتابخانههای عمومی
استان همدان رابطه معکوس معنادار وجود دارد و این رابطه معکوس نیز بین خرده مقیاسهای آن (نظام پرداخت ،نوع شغل،
فرصت-های پیشرفت ،جوّ سازمانی ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی) و سالمت روانی کارمندان معنادار میباشد .به بیان دیگر
هر چه این متغیرها در کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان بیشتر باشد مشکالت روانی آنها (نشانههای جسمانی،
اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی) کمتر خواهد بود و برعکس .بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید می گردد.
جدول  .2ضرایب ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی ،خرده مقیاسهای آن و سالمت روانی
متغیر

2

1

4

3

6

5

8

7

( )1رضایت شغلی
( ) 2نظام پرداخت

**

( ) 3نوع شغل

*

0
*

( ) 4فرصت های پیشرفت
( ) 5جو سازمانی

*

**

*

( ) 6سبک رهبری

**

**

**

( ) 7شرایط فیزیکی

*

() 8سالمت روانی

**

*

-

**

-

**

**

-

*

-

**

-

**

-

*

-

این ضرایب در سطح  0/5معنادار میباشد
این ضرایب در سطح  0/1معنادار میباشد

) برای تعیین میزان مشارکت هر یک از متغیرها (ضرایب

در اینجا از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام (

تعیین) در پیشبینی سالمت روانی در کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان استفاده گردید:
جدول شماره  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیشبینی میزان سالمت روانی
متغیر پیش بین

متغیر مالک

نظام پرداخت
سالمت روانی

-

0.55

رضایت شغلی
سبک رهبری

-

0.41

بر اساس دادههای جدول شماره  ،3از بین شش خرده مقیاس رضایت شغلی (نظام پرداخت ،نوع شغل ،فرصتهای
پیشرفت ،جوّ سازمانی ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی) دو متغیر نظام پرداخت و سبک رهبری به میزان بیشتری قادر به پیشبینی
تغییرات سالمت روانی کارمندان بودند یعنی با قدرت بیشتری میتوان بر اساس این متغیرها ،میزان سالمت روانی کارمندان
کتابخانههای عمومی استان همدان را پیشبینی نمود .ضمنا همه این مقادیر در سطح  0/01معنادار گردیدند.
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جدول شماره  .4مقادیر رگرسیون آزمون تحلیل واریانس جهت پیشبینی میزان سالمت روانی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

سالمت روانی

رضایت شغلی

نظام پرداخت
سبک رهبری

محاسبه شده برای پیشبینی میزان سالمت روانی کارمندان

بر اساس دادههای ارائه شده در جدول  ،4نسبتهای

کتابخانههای عمومی استان همدان در سطح  0/01معنادار گردید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت احتمال پیشبینی میزان سالمت
روانی بر اساس این چهار متغیر با توان بیشتری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سالمت روانی کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان
انجام گردید .همانطور که قبال گفته شد توجه به محیطهای شغلی و شرایط کارکنان امری است که در دهههای اخیر به منظور
باال بردن کیفیت کار ،افزایش رضایت شغلی کارکنان ،حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و به منظور صرفهجویی بیشتر و بهتر
از طول مدت سنوات کار مورد توجه قرار گرفته است .شناخت و چارهجویی برای عوامل مخرب روانی و فیزیکی شرایط کار
و ایجاد قوانین و ضوابط جدید همگی در جهت تأمین اهداف فوق بوده است .علت اصلی این توجه آن است که عموم مردم
بیشتر وقت خود را در محیط کار می گذرانند و به همین دلیل شرایط محیط کار اهمیت بسیاری در تأمین سالمت جسمی و
روانی آنها دارد و میتواند رضایت شغلی انها از محیط کار خود را تحت الشعاع قرار دهد .انسانها برای آنکه به طرز بهنجاری
به کار و کوشش بپردازند بایستی کمی فشار روانی احساس کنند اما در عین حال فشار روانی شدید یا طوالنی مدت دارای
اثرات آسیبزای فیزیولوژیکی و روانشناختی است.
با توجه به همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر رضایت شغلی و سالمت روانی ( ) = -0/44میتوان نتیجه گرفت
بین این دو متغیر در کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان رابطه معکوس معنادار وجود دارد که نتایج این فرضیه با
پژوهشهای نوروزی و همکاران(
بطالنی(

) ،جهانیان و صابری(

) و دهقانی و همکاران

) ،حریری و
همخوانی و تناسب دارد.

همچنین رابطه معکوس نیز بین خرده مقیاسهای رضایت شغلی (نظام پرداخت ،نوع شغل ،فرصتهای پیشرفت ،جوّ
سازمانی ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی) و سالمت روانی کارمندان معنادار میباشد .به بیان دیگر هر چه این متغیرها در
کارمندان کتابخانههای عمومی استان همدان بیشتر باشد مشکالت روانی آنها (نشانههای جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد
اجتماعی و افسردگی) کمتر خواهد بود و برعکس .بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید می گردد .نتیجه حاصل از این پژوهش در
این ابعاد نیز با تحقیقات مشابه از قبیل کایوا و دیگران(
کاهه و هیودی

) ،نوروزی و همکاران(

و حبیب و شیرازی(

)،

) همخوانی دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان رضایت شغلی کارمندان از محیط کار خود میتواند با سالمت روانی آنها مرتبط
باشد .رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود و عبارت است از وضعیتی که در آن افراد از شغل خود
و سایر شرایط وابسته اظهار رضایت مینمایند یا عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل
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خود دارند .رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند .در این تحقیق
مشخص گردید متغیرهایی چون نظام پرداخت و سبک رهبری مدیران در ادارات و سازمانها به میزان زیادی میتوانند سالمت
روانی کارمندان را پیشبینی نمایند .به نظر میرسد مشکالت و دغدغههای مادی و توجه مدیران به رفع این نیازها در کارکنان
خود میتواند آسیبهای روانشناختی آنها را نیز کاهش داده و زمینه رشد و پیشرفت سازمان و افزایش بهرهوری را ایجاد نماید.
همچنین سبک رهبری مبتنی بر احترام ،پذیرش و ارزشمندی نیز میتواند به میزان زیادی سالمت روانی کارمندان را در محیط
کار بهبود دهد.
بنابراین با توجه به اینکه رضایت شغلی نقش مهمی در سالمت روانی کارکنان دارند و بدون تردید رضایت کارکنان از
شغل خود ،باعث افزایش کارآیی آنها ،رضایت ارباب رجوع از سازمان و افزایش تولید و بازدهی سازمان خواهد شد که بدون
تردید نتیجه آن موفقیت سازمان خواهد بود و رضایت کارمندان این بخش در جذب افراد به کتابخانهها و ترویج فرهنگ
کتابخوانی و ارتقاء سواد افراد نقش مهمی دارند شرایطی ایجاد نماییم تا زمینه سالمت روانی کارمندان و رشد و توسعه جامعه
فراهم گردد.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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ؤ إ،
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