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بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه :کارکنان کارخانه گلسان بافت
شهر تبریز)


توکل آقایاري هیر ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران

طاهره وفایی اقدم ،دانش آموخته كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي ،دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
رضايت شغلي ،به عنوان يکي از عوامل اصلي زمينهساز موفقيت سازمانها ،از ديرباز در كانون مطالعات سازماني قرار داشتته استت .هتر چنتد
مطالعات موجود عوامل عديده مؤثر بر رضايت شغلي را شناسايي كردهاند ،ولي تحقيقات نادري در زمينه تأثير سالمت اجتمتاعي بتر رضتايت
شغلي در ايران صورت گرفته است .در همين راستا ،پژوهش حاضر به روش پيمايشي در ميان همه كاركنان شركت گلسان بافتت تبريتز (129
نفر) انجام شده است .دادههاي مورد نياز از طريق پرسشنامه استاندارد جمعآوري و به كمک نرمافزار  SPSSتجزيه و تحليتل شتده استت .بتر
اساس نتايج ،سطح رضايت شغلي و سالمت اجتماعي در ميان كاركنان در حد متوسطي است .سالمت اجتماعي و هر يک از ابعاد پنجگانته آن
در تحليلهاي دو متغيره رابطه مثبت و معناداري با رضايت شغلي كاركنان داشته و سن و سابقه شغلي به شکل معکوس و معناداري با رضتايت
شغلي در ارتباط هستند .بر اساس تحليلهاي رگرسيوني چندمتغيره ،ابعاد پيوستگي ،شکوفايي و پذيرش اجتماعي تتأثير مثبتت و معنتاداري بتر
رضايت شغلي داشته ،سن و تحصيالت به شکل منفي و جنس (به نفع زنان) تأثير معنادار خود در مدل نهتايي رگرستيوني را حفت كتردهانتد.
شش متغير مذكور ،حدود  11درصد از واريانس رضايت شغلي را تبيين كردهاند.
کلیدواژهها :رضايت شغلي ،سالمت اجتماعي ،ارزيابي هستهاي ،گلسان بافت ،تبريز.
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مقدمه و بیان مسأله

خود افراد قلمداد ميكنند ،و نظريات تعاملي 9ستعي در تلفيتق

رضايت شغلي و شناستايي عوامتل متؤثر بتر آن در مطالعتات

دو رويکترد متذكور دارنتد ( .)Judge et al., 2001:25همچنتين

& Judge

عوامل عديدهاي مانند بيعدالتي در شغل ،ترفيع شغلي ،موانتع

Klinger, 2008:393؛ زارع شتتتتاه آبتتتتادي و همکتتتتاران.)5935 ،

و محدوديتهتاي شتغلي ،وضتوح نقتش يتا انتظتارات متبهم

رضايتمندي شغلي از اصليترين دغدغههاي مطرح در حوزه

شغلي ،تداخل وظايف شتغلي بتا مستؤوليتهتاي ختانوادگي،

جامعهشناسي سازمانها ،از ديرباز توجه متخصصان اين حتوزه

حضور مدير يا سرپرست حامي در شغل ،ويژگتيهتاي گتروه

را به خود جلب كرده است ( .)Judge et al. 2001دغدغه حفت

شغلي و ويژگيهاي سازماني مانند فرهنگ سازماني و نيتز در

و نگهداشت نيروي انساني براي هر ستازماني بتراي عملکترد

سطحي بسيار كالن ،ويژگتي فرهنتگ عمتومي نيتز بته عنتوان

مناسب و بهرهورانه نيروي كار و نيز عملکرد كلتي ستازمان از

عوامل مؤثر بر رضايت شغلي در نظر گرفته شدهانتد (

اصليترين اهداف مديريت سازماني تلقي متيشتود .رضتايت

.)2007:8-407

سازماني داراي نقتش و جايگتاهي محتوري استت (

Parker,

شغلي در صورت وجود ميتواند منافع حداكثري براي حيتات

بدون اين كه اينجا هدف شناسايي و بررسي همه عوامتل

فردي كاركنان ،گروههاي شغلي و حرفتهاي ،ستازمانهتا و در

مؤثر بر رضايت شغلي در دستور كار مقاله حاضر است ،يکتي

(Parker, 2007؛ شتاكرينيتا،

از عواملي كه به نظر ميرسد سطح رضتايت شتغلي را تحتت

نهايت كل جامعه در پي داشته است

تأثير خود دارد ،سالمت اجتمتاعي استت .گرچته ستالمت بته

.)29 :5907

به عنوان مفهتومي كته بته تکترار در ادبيتات مربتوط بته

عنوان يکي از ايدهآلهاي هميشگي زندگي بشري مطرح است

مطالعات جامعهشناسي سازمانها و كار و مشاغل مورد توجته

و اغلب تالشهتاي بشتري بتراي يتافتن عوامتل متؤثر بتر آن

قرار گرفته ،رضايت شغلي در يکي از اخيرتترين و بته نستبت

معطوف است ،در مقابتل ،ختود ستالمت در ابعتاد جستماني،

جامعترين تعاريف توسط هتولين و جتا بته عنتوان واكتنش

بشتري را

رواني و اجتماعياش ،ميتواند بستياري ار تجتار

روانشناختي چند بعدي توسط فرد نسبت به كار و شغلش در

تحت تأثير قرار دهد .يک دسته از اين تجار

كه تحت تتأثير

نظر گرفته شده است .به نظر آنها اين واكتنشهتا متيتواننتد

سالمت و وضعيت سالمتي افراد است ،تجار

مربوط به كتار

داراي عناصتتر شتتناختي (ارزشتتيابانه) ،احساستتي (عتتاطفي) و

و شغل و به ويژه رضايتمندي شغلي است

رفتاري باشند .رضايت شغلي بتر وضتعيت درونتي ادراكتي و

و همکاران.)5903 ،

احساسي داللت ميكند كه به وسيله زبان و يتا ستاير پاستخهتاي

(Metz, 2012؛ افجه
6

سالمت در تعريف سازمان جهاني بهداشت ()1948:100
عبارت است از رفاه كامل جستمي ،روانتي و اجتمتاعي و نته

رفتاري و يا عاطفي قابل دسترسي است (.)Hulin et al., 2003:6-

مرور ادبيات پژوهشي موجود در زمينه عوامتل متؤثر بتر

فقط بيمار يا معلول نبودن .در اين تعريف ،ستالمت اجتمتاعي

رضايت شغلي حکايت از تأثير عوامل متعددي بر ايتن تجربته

در كنار ستالمت فيزيکتي و روانتي قترار گرفتته استت .بعتد

5

اجتماعي سالمت ،در برگيرنده مهارتهاي اجتماعي ،عملکترد

عوامل دروني مربوط به خود شغل و عوامل بيروني نسبت بته

اجتماعي و توانايي شتناخت هتر شتخص از ختود بته عنتوان

شتتغل را در رضتتايت شتتغلي متتؤثر متتيداننتتد .رويکردهتتاي

عضوي از جامعه بزرگتر است.

دارد .نظريات عمومي رضايت شغلي مانند نظريات متوقعيتي

طبعگرايانه ،2رضايت شغلي را ناشي از ويژگيهاي شخصتيتي

Situational
Dispositional

1
2

Interactive
)World Health Organization (WHO

3
4
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از اولين تالشهايي كه در زمينه تعريف و مشخص كردن

رضايت در ابعاد مختلف ،از جمله رضايت شغلي نيز بينجامتد

ابعاد سالمت اجتماعي 5به عنوان يکي از ابعتاد مهتم ستالمت

( .)Luthans et al., 2007از همين روي ،ميتوان از تأثير سالمت

عمومي صورت گرفته ،ميتوان به كار كييز ( )1998اشاره كترد

اجتماعي بر رضايت شغلي ستخن بته ميتان آورد كته فرضتيه

كتته ابعتتاد پنجگانتته شتتامل؛ پيوستتتگي اجتمتتاعي ،2پتتذيرش

اصلي تحقيق حاضر را نيز تشکيل ميدهد.

اجتماعي ،9اقدام اجتماعي ،6شکوفايي اجتمتاعي 1و ستازواري

بتتر استتاس مباح ت

پتتيش گفتتته ،مقالتته حاضتتر در پتتي

اجتماعي 4را براي سالمت اجتماعي در نظر گرفته است كه بته

پاسخگويي به اين سؤال است كه ميزان رضايتمنتدي شتغلي

نظر ميرسد در محتواي خود ،تركيبي از عوامل روانشتناختي

در بين كاركنان شركت گلسان بافت تبريز تا چه اندازه است و

در زمينه نحوه نگرش افراد به كاركرد جامعه و دنيا در حالتت

آيا سطح سالمت اجتماعي آنان بر رضايت شغلي آنهتا تتأثير

كلي ،نيز برخي از اقالم سرمايه اجتمتاعي را -از آنجتايي كته

ميگذارد؟

مربوط به ارتباطات اجتماعي نيز ميشود -در خود دارا استت.
در كنار ساير عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ،به نظر ميرسد نه

بايد اذعان داشت كه نظريتههتاي بستياري در متورد رضتايت

تنها سالمت فيزيکي و رواني ميتواند بر رضايت شغلي تتأثير
بگذارد ( ،)Metz, 2012بلکه ارتقاء سالمت اجتماعي در حالتت
كلي و نيز در ابعاد مختلتف آن ،متيتوانتد موجبتات افتزايش
رضايت شغلي افراد را فراهم آورد

مبانی نظري

(افجه و همکاران.)9 :5903 ،

در اغلب ادبيات موجود در زمينه ارتبتاط بتين ستالمت و
رضايت شغلي ،چنان كه در فراتحليل انجام شده توسط فاراگر
و همکتتاران )2005( 7نيتتز مشتتخص استتت ،عمتتدتاً بتتر تتتأثير
رضايت شغلي بر سالمت توجه شده استت .بتا ايتن وصتف،
حالت عکس چنين تأثيري نيز ،هر چند كتمتتر متورد بررستي
قرار گرفته است ،چندان دور از ذهن نيست .دقت در محتواي
سالمت اجتماعي و ابعاد مختلف آن ارتباط ايتن مفهتوم را بتا
رضايت شغلي روشنتر خواهد كرد .نگرش مثبت بته ختود و
تواناييهاي خود ،به ديگراني كه فرد با آنها در تعامل است و
به دنيا و كاركردهاي آن (مواردي كه تعريف سالمت اجتماعي
را تشتتکيل متتيدهنتتد) ،در اصتتل مبتنتتي بتتر مجموعتتهاي از
ويژگيهاي مثبت شخصيتي استت كته نته تنهتا متيتوانتد بته
رضايت عمومي در زنتدگي منجتر شتود ،بلکته متيتوانتد بته
1

Social Health
Social Integration
3
Social Acceptance
4
Social Contribution
5
Social Actualization
6
Social Coherence
7
Faragher et al.
2

شغلي ارائه شده است .در يک تقسيمبندي كلي متيتتوان ايتن
نظريات را در سه دسته كلي قرار داد )5 :نظريههاي متوقعيتي،
كه رضايت شغلي را نتيجه ماهيت شغل يا ساير ابعاد محيطتي
شغل در نظر ميگيرند؛  )2نظريههاي طبعگرايانه ،كه رضتايت
شغلي را ناشي از ويژگيهاي روانشناختي و شخصتيتي افتراد
ميدانند و  )9نظريههاي تعاملي ،كه معتقدنتد رضتايت شتغلي
نتيجه تركيبي از عوامل موقعيتي و شخصيتي استت (
2001:28

Judge et

 .)al.,با توجه به موضوع مورد بررسي تحقيق حاضر،

در ادامه صرفاً به دستته دوم از نظريتات ،يعنتي تتأثير عوامتل
روانشتتناختي و شخصتتيتي كتته مربتتوط بتته نگتترههتتا و نيتتز
ديدگاههاي افراد در مورد خود ،ديگران و كاركرد جامعه و نيز
دنيا هست (و در واقتع همتين نيتز محتتواي مفهتوم ستالمت
اجتماعي را از ابعادي تشکيل ميدهد) ،پرداخته شده است.
نظريات روانشناختي و شخصيتي رضايت شغلي معمتوالً
عوامل مؤثر بر رضايت شغلي را در دو دسته فرعتيتتر شتامل
احساس مثبت 0و احساس منفي 3تقسيمبندي ميكنند .به طتور
طور خالصه ،احساس مثبت متنعکس كننتده ميتزان احستاس
اشتياق ،فعال بودن و آمادگي در زندگي است .احساس مثبتت
باال معموالً همتراه بتا انتریي بتاال ،تمركتز كامتل و درگيتري
Positive Affect
Negative Affect

8
9
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خود اثربخشي عموميت يافته ،9منبع كنترل 6و رواننژندگرايي

لذتآميز در فعاليتهاي عمومي و اختصاصي زنتدگي استت،

1

1

در مقابل ،احساس مثبت پايين ،بتا نتوعي انتدوه و خمتودگي

رواننژندگرايي است كه از جمله عناصر اصتلي شخصتيتي و

مشخص ميشود .در مقايسه با احساس مثبت ،احساس منفتي

روانشناختي افراد را نيز تشکيل ميدهند .ارزيابيهاي صورت

(باال) بعدي عمومي از درگيري توام با نگراني و نارضتايتي در

گرفته در مورد خود با توجته بته ماهيتت روانشتناختي آنهتا

كارها است كه شتامل وضتعيتهتاي نامناستب خلقتي نظيتر،

چندان در مقاله حاضر مورد نظر ما نيستند .در مقابل ،دو دسته

خشم ،خواري و تحقيتر ،انزجتار ،احستاس تقصتير ،تترس و

ديگر از ارزيابيها؛ شامل ارزيابي در مورد ديگتران و ارزيتابي

عصبانيت است ،در مقابل ،احساس منفي پايين با خصلتهايي

در مورد جامعه و دنيا ،با عنوان ارزيابيهاي هستتهاي بيرونتي،

Watson et al.,

با توجه به ماهيت و محتواي آنها كه كامال با مفهتوم ستالمت

چتون آرامتش و متانتت مشتخص متيشتود (
.)1988:1063

اجتماعي قرين هستند ،بيشتر در تحقيتق حاضتر متورد توجته

براي توسعه رويکترد فتوق ،در ادامته جتا و همکتاران

هستند.

( )1997مفهومي جديد با عنوان ارزيابيهاي هستهاي 5معرفتي

بر اساس نظر جتا و همکتاران ( )1998:19-20تفتاوت

كردند كه شامل عمده ابعاد عوامل عاطفي و شخصتيتي استت.

بين ارزيابيهاي هستهاي دروني و بيرونتي در ايتن استت كته

ارزيابيهاي هستهاي به مجموعته جمتعبنتديهتاي اساستي و

ارزيابيهاي بيروني ،ارزيابيهتايي هستتند كته افتراد در متورد

نيمهخودآگاه افراد در مورد خود ،ديگتران و دنيتاي اطرافشتان

محيط زندگي خود انجام ميدهند نه خودشان .به نظر جتا و

داللت دارد .بر اين اساس ،ارزيابيهاي افراد از دنيتاي بيرونتي

همکاران ،ارزيابيهاي هستهاي بيروني شامل ارزيابيهاي فترد

نه تنها تحت تأثير ويژگيهاي اشيا و انتظارات افتراد در متورد

در مورد ديگران (به عنوان مثال ،اعتماد در مقابل بتدگماني) و

آنها ،بلکه تحت تأثير پنداشتهاي عميق (متتافيزيکي) آنهتا

يا در مورد دنيا (براي نمونه ،اعتقاد به نيتکختواهي و عتدالت

در مورد خودشان ،سايرين و كل دنيا و كتاركرد آن استت .بته

محور بودن دنيا) است .اين ارزيابيهتا در كنتار ارزيتابيهتاي

عنوان مصاديقي از چنين ارزيابيهايي ميتوان به «من ضتعيف

هستهاي دروني ،ميتوانند تأثيرات عمدهاي بر رضايت شتغلي

هستتتم»« ،ستتايرين بتته متتن صتتدمه خواهنتتد زد»« ،دنيتتا محتتل

افراد برجاي بگذارند.

خطرناكي است» ،در مقابتل ارزيتابيهتايي ماننتد «متن قتادرم

مفاهيم كاربردي كييتز ( )1998:3-122در متورد ستالمت

شرايط اضطراري را مديريت كنم»« ،ديگران ميتواننتد شتادي

اجتماعي در ابعاد مختلف آن ،كتامالً بتا مفهتوم ارزيتابيهتاي

به من هديه دهند»« ،زندگي يک نوع مختاطرهجتويي (مثبتت)

هستهاي بيروني همتاهنگي دارد .كييتز در قالتببنتدي مفهتوم

است» اشاره كرد .در چنين چهارچوبي ،ارزيابيهتاي هستتهاي

سالمت اجتماعي 4خود آن را در پنج بعد در نظر گرفته استت

مثبت ميتوانند از جمله عوامل مؤثر بر رضايتمندي در زندگي

كه عبارتند از:

و همچنين رضايتمندي شغلي در نظر گرفته شوند.

 -پيوستگي اجتماعي ،كه شتامل ارزيتابي فترد از كتم و

بنتتابر نظتتر جتتا و همکتتاران ( )1997ستته دستتته از

كيف ارتباطش با دنياي اطراف او استت .افتراد ستالم ختود را

ارزيابيهاي اساسي كه فرد به آن دستت متيزنتد عبارتنتد از:

بخشي از جامعه بزرگتر احساس ميكنند .در نتيجه ،پيوستگي

ارزيابي در مورد خود ،ارزيابي در مورد ديگران و ارزيتابي در

اجتماعي ناظر به مجموعه اشتراكاتي استت كته فترد احستاس

مورد دنيايي كه فرد در آن زندگي ميكند .ارزيابيهاي افراد در
مورد خودشان شامل ارزيابيهايي در زمينه اعتماد بته نفتس،2
Core Evaluations
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4
Locus of Control
5
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6
Social Well-being
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ميكند با افراد ديگتري كته واقعيتت اجتمتاعي حيتات وي را

افراد سالم در اين بعد ،نه تنها دغدغه مناسب بودن دنيايي كته

ميسازند ،دارد.

در آن زندگي ميكنند را دارنتد ،بلکته احستاس متيكننتد كته

 -پذيرش اجتماعي ،كه در واقع ميتواند به عنوان نسخه

قابليت درک آنچه در اطرافشان ميگذرد را نيز دارا هستند.

اجتماعي پذيرش خود در نظر گرفته شود ،ناظر بر تفسير دنيتا

با توجه به محتواي مفهوم سالمت اجتماعي كته بته نگتاه

از زاويه نگاه و ويژگيهاي ديگر افراد جامعه بته عنتوان يتک

مثبت فرد در مورد خود ،ديگران و جامعه و دنيا داللتت دارد،

مقوله عموميت يافته است .افراد داراي ميزان بااليي از پذيرش

جا و همکاران ( )1998:18پيشنهاد كردهاند كته افترادي كته

اجتماعي ،ديگران را افرادي معتمتد ،مهربتان و ستختکوش در

خود را خو

و كارآمد ارزيابي كنند به شکل كتامالً متفتاوتي

نظر خواهند گرفت.

نسب به افرادي كه چنين نيستند ،در برابتر افتزايش فشتارها و

 -اقتتدام اجتمتتاعي ،بتته نگتترش فتترد در زمينتته ارزش

مسؤوليتهاي شتغلي واكتنش نشتان خواهنتد داد .بته همتين

اجتماعي خودش اشاره دارد و شامل اين باور استت كته فترد

ترتيب ،افرادي كته ديگتران را افترادي غيتر امتين و غيرقابتل

عضو مهمي از جامعه است و براي دنيتا نيتز فتردي ارزشتمند

اعتماد و نيز دنيتا را مکتان خطرنتاكي بتراي زنتدگي ارزيتابي

تلقي ميشود .اين بعتد از ستالمت اجتمتاعي داللتت بتر ايتن

نمايند ،در مقايسه با افرادي كه بر عکس فکتر كننتد ،رويکترد

تصور توسط فرد دارد كه آنچه كه او انجتام متيدهتد ،بتراي

كامالً نامساعدي نسبت به شغل خود اتخاذ خواهند كرد.
جا و همکتاران ( )1997:175در جمتعبنتدي و توستعه

تداوم حيات جامعه ارزشمند و ضروري است.
 -شکوفايي اجتماعي ،داللت بر ارزيابي پتانستيل و ختط

مدل نظري در زمينه ارزيتابيهتاي هستتهاي و تبعتات آن (در

سير جامعه در نظر فرد دارد .شکوفايي اجتماعي بر ايتن بتاور

ارتباط با رضايت شغلي) معتقدند كه ارزيابيهاي هستهاي فرد

در مورد جامعه استوار است كه جامعه داراي پتانستيلي استت

ميتواند در سه دسته ارزيابيهتاي هستتهاي در متورد ختود،2

كه از طريق نهادهاي اجتماعي و مجموعته شتهروندان تحقتق

ارزيابيهاي هستهاي در مورد ديگران ،9و ارزيابيهاي هستهاي

مييابد .افراد سالم از اين نظر ،مساعدت كننده نسبت به حتال

در مورد دنيا 6طبقهبندي شوند كه هر سه آنهتا متيتواننتد بتر

و شرايط آينده جامعه است و قادر به درک پتانسيلهاي جامعه

رضايت شغلي و رضايت از زندگي تأثيرگذار باشند (

خواهند بود.

1997:176

Judge et

 .)al.,آنها براي تعيتين مکتانيزمهتاي تأثيرگتذاري

 -ستتازواري اجتمتتاعي 5بي تانگر درک فتترد از كيفيتتت،

ارزيتتابيهتتاي هستتتهاي بتتر رضتتايت شتتغلي چهتتار مکانيستتم

سازمان و عملکرد دنياي اجتماعي وي استت و شتامل نتوعي

اثرگذاري در نظر گرفتهاند كه در ادامه به طور خالصه به آنها

احساس نياز به دانستن بيشتر در مورد دنيا توسط او ميشتود.

پرداخته شده است.
مکانيزم اول ،تأثيرگذاري مستقيم ارزيابيهاي هستهاي بتر

منظور از سازواري اجتماعي چنان كه در متن مقالته هتم اشتاره شتده ،ترجمته
عبارت  Social Coherenceاز ابعاد سالمت اجتماعي است .گرچته در ادبيتات
پژوهشي موجود ،اين عبارت به انسجام اجتماعي ترجمته شتده ،ولتي نگارنتدگان

رضايت شغلي از طريق تعميمپذيري احساسي است ،بته ايتن
معني كه افرادي كه ارزيابيهاي مثبتي در مورد ختود ،ديگتران

مقاله حاضر ،به دليل اين كه اين عبارت اوال رساننده همه آنچه كته محتتواي ايتن

و جامعه و دنيا داشتهاند ،احساس و ارزيابيهاي مشابهي را در

مفهوم ميباشد نيستت و دومتا بته دليتل ايتن كته انستجام اجتمتاعي در مباحت

مورد شغل و ويژگيهاي شغلي ختود نيتز خواهنتد داشتت و

جامعهشناختي در حالت كلي مفهومي مشتخص بتا تعتاريف ختا

ختود استت،

ترجيح دادهاند براي جلوگيري از اشتباه و نيز تصحيح ترجمههاي قبلي از اين وایه،
از عبارت سازواري اجتماعي به جاي انسجام اجتماعي در ترجمه استفاده كنند كته
هم با انسجام اجتماعي در مباح

جامعهشناختي متمايز گردد و هم محتتواي ايتن

بعد از سالمت اجتماعي بهتر منعکس شود.

همين ميتواند موجب رضتايتمنتدي بتاالي شتغلي در ميتان
2

Core evaluations of the self
3
Core evaluations of others
4
Core evaluations of the world
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چنين افرادي شتود .مکتانيزم دوم ،تأثيرگتذاري غيتر مستتقيم

است .در ادامه به بخشي از ادبيات پژوهشي مربوط به موضوع

ارزيابيهاي هستهاي بتر رضتايت شتغلي از طريتق ارزشتيابي

مورد بررسي در مقاله حاضر به شکل خالصته پرداختته شتده

ادراكي است ،به اين معني كه ارزيابيهاي هستهاي متيتواننتد

است.

فرايند ادراک و ارزش يابي افراد از خصيصههاي شتغلي ختود

از مهمتترين مطالعتات قبلتي كته در زمينته ارتبتاط بتين

(شامل بازخورد شتغلي ،همکتاران ،استتقالل شتغلي ،عتدالت

سالمت اجتماعي و رضايت شتغلي در كشتور در ستال 5903

شغلي و نظاير اينها) را تحت تأثير قرار داده و از همين طريق

انجام و منتشر شده ،مطالعه افجه و همکاران ( )5903با عنوان

موجبات رضايت شغلي (بسته به محتواي اين ادراک و نتيجته

«تأثير ميزان سالمت اجتماعي بر ميزان رضايت شتغلي (متورد

ارزشيابيها) باال يا پايين را فراهم آورند .مکانيزم سوم ،شتامل

مطالعه :كاركنان شتركت ليزينتگ ايتران ختودرو)» استت .بتر

تأثيرگذاري ارزيابيهاي هستهاي بر رضايت شتغلي بتا تحتت

اساس نتايج اين تحقيق ،تنها دو بعد از ابعاد پنجگانه ستالمت

تأثير قرار دادن مجموعه اعمال و رفتارهايي است كه افتراد در

اجتماعي؛ يعني انسجام پذيري اجتماعي و شکوفايي اجتماعي

شتغل ،پايتداري زمتان

تأثير معناداري بر رضايت شتغلي كاركنتان داشتتهانتد .نيتز بتر

مواجهه با ناكامي شغلي ،دستيابي بته موفقيتتهتاي عملتي در

اساس يافتهها ،انسجامپذيري اجتمتاعي در ميتزان رضتايت از

شتتغل و نظتتاير ايتتنهتتا) انجتتام متتيدهنتتد .مکتتانيزم چهتتارم،

كار ،ترفيع ،حقوق و مزايا و رضايت از همکاران تأثير داشته و

تأثيرگذاري ارزيابيهاي هستهاي بر رضايت شتغلي بته عنتوان

شکوفايي اجتماعي بتر رضتايت از ترفيتع ،كتار و رضتايت از

عوامل تعديل كننده است ،به اين معني كه خصيصههاي شغلي

سرپرست مؤثر است .شاخص سالمت اجتماعي نيز در كل بتر

كه ميتوانند بر رضايت شغلي تأثير بگذارند ،خودشتان تحتت

ميزان رضايت از كار و ترفيع تأثير معناداري داشته است.

ارتباط با شغل خود (از قبيتل انتختا

تأثير ارزيابيهاي هستهاي ميتوانند قرار داشته باشند.
با توجه به مباح

نتايج پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بتر رضتايت

فوقالذكر ،و نيز بتا توجته بته ارتبتاط

شغلي از نظر كاركنان كارخانه كاوش گرمسار» توسط نامآوري

محتتتوايي بستتيار نزديکتتي كتته بتتين ستتالمت اجتمتتاعي و

( )5900كه به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشتنامه بستته

ارزيابيهاي هستهاي بيروني وجود دارد ،ميتتوان تأثيرگتذاري

پاستتخ ،روي حتتدود  911نفتتر از كاركنتتان كارخانتته كتتاوش

دانستتت.

گرمسار انجام شده ،نشان ميدهد كه متغيرهتاي جتنس ،ستن،

ميتوان ادعا كرد كه سالمت اجتماعي (و نيز ابعتاد پتنج گانته

ميزان تحصتيالت ،وضتعيت تأهتل ،ستابقه شتغلي ،حقتوق و

آن) ميتوانند سطح رضايت شغلي كاركنان را تحت تأثير خود

دستمزد ،گروه شغلي ،سالمت اجتماعي و روانتي بتا رضتايت

داشته باشند.

شغلي رابطه معناداري دارند.

ستالمت اجتمتتاعي بتر رضتتايت شتغلي را مفتترو

ادبیات پژوهشی
با اين كه به لحاظ محتوايي دو مفهوم ارزيابي هستهاي بيرونتي
و سالمت اجتماعي تداخل محتوايي بسيار بااليي بتا همتديگر
دارند ،نيز با ايتنكته ادبيتات بته نستبت گستتردهاي در متورد
بررسي تأثير ارزيابيهاي هستتهاي درونتي بتر رضتايتمنتدي
شغلي وجود دارد ،اما مطالعات كافي در زمينته بررستي تتأثير
ناشي از سالمت اجتماعي بتر رضتايت شتغلي انجتام نگرفتته

رضوي اصل ( )5974در تحقيقي با عنوان «بررسي رابطته
عوامل اقتصادي ،اجتماعي با رضايت شغلي كاركنتان ادارات و
نهادهاي دولتي شهر دهدشت» با روش پيمايشي و استتفاده از
پرسشنامه بتراي جمتعآوري دادههتا در ميتان كاركنتان ادارات
دولتي شهر دهدشتت ( 611نفتر) ستعي در شناستايي عوامتل
مؤثر بر رضايت شتغلي داشتته استت .بتر استاس نتتايج ايتن
تحقيتتق ،متغيرهتتاي ستتالمت اجتمتتاعي و ستتالمت جستتماني،
منزلت شغلي ،حقوق و دستمزد خانوار ،حقوق و مزايا و گروه
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استخدامي كاركنان رابطه معنادار و مثبتتي بتا رضتايت شتغلي

روانشتتناختي بتتا عملکتترد و رضتتايت شتتغلي مشتتاهده شتتد.

نشان داده است.

همچنين نتايج حاكي از اين است كه شاخص تركيبي ميتواند

علي )2014( 5در مقالهاي با عنوان «تأثير ايمني و سالمت

كتتارايي بهتتتري در مقايستته بتتا اثتترات چهارگانتته مستتتقل در
مدلهاي تحليلي داشته باشد.

بر نگهداشت نيروي كتار» كته در ميتان  211نفتر از كاركنتان
دانشگاهي در الهور و بته روش پيمايشتي انجتام شتده ،تتأثير
ناشي از ايمنتي و ستالمت بتر رضتايت شتغلي و نگهداشتت

جمعبندي نظري و ارائه مدل تحلیلی تحقیق

كاركنان را بررسي كرده است .نتايج اين مطالعه حاكي از تتأثير

با توجه به مطالب نظري ارائه شده و نيز مرور ادبيات موجتود

مثبت و معنادار ايمني و سالمت بر رضتايت شتغلي و از ايتن

در زمينه رضايت شغلي ،ميتوان نتيجه گرفت كته (بته عنتوان

طريتتق ،بتتر ميتتزان نگهداشتتت كاركنتتان دانشتتگاهي در الهتتور

فرضيه اصلي تحقيق) ،بين سالمت اجتماعي و رضايت شتغلي

پاكستان است.

ميتوان رابطه معناداري يافت .از ايتن رابطته كلتي ،متيتتوان

كوپر و همکاران )2014( 2در مقالهاي با عنوان «شخصيت
و رضايت شغلي :مستنداتي از يک نمونه بروكراتهاي ستطح

رابطه بين تک تک ابعاد سالمت اجتماعي را نيتز بتا رضتايت
شغلي مفرو

در نظر گرفت.

خيابان ،»9با طرح رضايت شغلي به عنوان يکتي از مهتمتترين

افرادي كه نگرش مثبتي نستبت بته ختود ،بته ديگتران و

اجزاء موفقيت بروكراتيتک ،استتفاده از اطالعتات جمتعآوري

اطرفيان و به مجموعته هستتي و كاركردهتايش داشتتهانتد بتا

شده از حدود  5111كاركن بخش عمومي ،تأثير عوامل اصتلي

اميدواري بيشتري دست به فعاليت و تالش خواهند زد .چنين

شخصيتي را بر رضايت شغلي مورد بررستي قترار دادنتد .بتر

افتترادي در درجتته اول از بتتودن ختتود ،در درجتتات بعتتدي از

اساس يافتههاي اين پژوهش ،ويژگتيهتاي مبنتايي شخصتيتي

داشتههاي خويش (از جمله موقعيت شغلي فعلي و نيتز همته

توانسته براي تبيين رضايت يا عدم رضايت شغلي كاركنان بته

ملحقتتات و ويژگتتيهتتاي حرفتتهاي ختتود) احستتاس رضتتايت

كار آيد.

بيشتري در مقايسه با افراد داراي نگرشهتاي منفتي در متورد

لوتانس و همکاران ( )2007در مقالهاي با عنوان «سترمايه

خود ،اطرافيان و كل هستي خواهنتد داشتت .بته اعتقتاد كييتز

مثبتتت روانشتتناختي :انتتدازهگيتتري و ارتبتتاط بتتا عملکتترد و

( )1998افتتراد داراي ستتطح ستتالمت اجتمتتاعي بتتاال افتترادي

رضايت» ،تالش كردهاند تا نشان دهند كه چگونه ،اميتدواري،

هستند :كه احساس ميكنند بخشي از جامعه خود هستتند؛ بته

انعطافپذيري ،خوشبيني و اثتر بخشتي بته شتکل مستتقل و

ديگران اعتماد دارنتد؛ احستاس متيكننتد ديگتران از قابليتت

تركيبي ميتوانند عملکرد شتغلي و رضتايت شتغلي را تحتت

مهرباني برخوردارند؛ نگرش مثبتي نسبت به ماهيت انستانهتا

تأثير خود داشته باشند .بر استاس نتتايج ايتن مطالعته ،رابطته

دارند؛ اعتقاد دارند كه آدمها متيتواننتد ستاعي و بتا پشتتکار

مثبتتت و معنتتاداري بتتين شتتاخص تركيبتتي چهتتار ويژگتتي

باشند؛ با ديگران احساس راحتي ميكنند؛ معتقدند افراد مولتد
و مؤثري براي جامعه خود هستند؛ نسبت به شترايط جامعته و

1

Ali
Cooper et al.
بروكراتهاي ستطح خيابتان ( )Street-level Bureacratesبته گروهتي از

2

9

بروكراتها گفته ميشود كه در سطوح پايين سازمانها و ارگانهاي رسمي موجود
در جامعه و در حوزه برقراري نظم و امنيت و نيز ارائه خدمات عمتومي در ستطح
خيابانها و در مواجهه مستقيم با عموم مردم قرار دارند .براي مثتالهتايي از چنتين
بروكراتهايي ميتوان به مامورين پليس راهنمايي رانندگي ،مامورين آتش نشاني و
جزء آنها اشاره كرد (مولفين).

آينده آن اميدوارند؛ تواناييهاي بتالقوه جامعته ختود را بتراي
ترقي و پيشرفت درک ميكنند؛ در مورد جامعه خود و مستائل
آن حساسيت به خر ميدهنتد و احستاس متيكننتد توانتايي
آنچه در اطرافشان ميگذرد را دارا هستند.
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ناگفته پيتدا استت كته افترادي بتا چنتين ويژگتيهتايي،

در كنار فرضيههاي اصلي ،تأثيرات احتمالي ناشي از متغيرهاي

ارزيابيهاي مثبتي در مورد خود ،اطرافيان و از جمله همکاران

زمينهاي؛ سن ،جنس ،وضتعيت تأهتل ،تحصتيالت ،درآمتد و

خود در سمتهاي مختلف سازماني و حرفهاي خود خواهنتد

سابقه شغلي در تحليلها وارد شدهانتد .بتر ايتن استاس متدل

داشت .جملگي اين رويکردهاي مثبت ميتوانتد جهتتگيتري

تحليلي تحقيق حاضر به شکل زير قابل ارائه است:

فرد در مورد شغل و ويژگيهاي شتغلي وي را نيتز بته شتکل
مثبتي تحت تأثير قرار دهد.

شکل  -1مدل تحلیلی تحقیق

بر اساس مدل تحليلي ارائته شتده ،تتأثير ابعتاد مختلتف
سالمت اجتماعي به همراه متغيرهاي زمينهاي بر شاخص كلتي
رضايت شغلي (تركيتب رضتايت در ابعتاد هفتگانته تجتار
شغلي) ارزيابي شده است.

پرسشنامههاي استتاندارد جمتعآوري و توستط نترمافزارهتاي
 SPSSو  Rمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
به لحاظ مفهومي ،رضايت شغلي ،به عنوان شترايطي (بته
لحاظ عاطفي) مثبت و رضايتآميتز ناشتي از ارزيتابي فترد از
شغلش و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شده استت (

Parker,

روششناسی

 .)2007الک و همکتاران )1976, in: Judge et al., 2001:26( 5در

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات پيمايشي است و ميتوان آن را

يکي از اولين تعاريف ارائه شده در مورد رضتايت شتغلي ،آن

آورد .بر اساس معيار زمتان،

را به عنتوان «وضتعيت مثبتت و رضتايت بختش احساستي و

پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعي استت .دادههتا توستط

شتغلي وي»

جزء تحقيقات پهنانگر به حسا

عاطفي ناشي از ارزيتابي شتغل فترد يتا تجتار

Locke et al.

1
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تعريف كردهاند .اين تجار

شغلي ميتوانند در ابعاد :ماهيتت

كار ،سرپرستي كار ،حقوق ،مزايتا و ترفيتع شتغلي ،همکتاران،
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شغلي در قالب طيف ليکرت  1درجهاي (كامال موافق ،موافتق،
بيتفاوت ،مخالف و كامال مخالف) طراحي شده است.

محيط كار و امکانات شغلي در نظر گرفته شتوند .در پتژوهش

جنس افراد در دو طبقه مرد و زن؛ سن بته صتورت يتک

حاضر رضايت شغلي با استفاده از پرسشنامه استاندارد خالصه

سؤال باز بر حسب سال؛ وضعيت تأهل در دو طبقته مجترد و

شده شتاخص توصتيف شتغلي 5كته توستط دانشتگاه دولتتي

متأهل؛ سطح تحصيالت به صورت تعتداد ستنوات تحصتيلي،

بولينگ گرين )2009( 2توسعه داده شده (شامل  99گويته) در

درآمد به شکل يک سؤال باز و سابقه شغلي با يک ستؤال بتاز

ابعتتاد :ماهيتتت كتتار ،سرپرستتت ،حقتتوق و دستتتمزد ،ترفيتتع،

بر حسب ماه ،از پاسخگويان پرسيده شده است.

همکاران ،محيط كار و نهايتاً بعد امکانات 9در كنار يتک گويته

جامعه آمتاري پتژوهش حاضتر ،شتامل تمتامي كاركنتان

در مورد رضايت عمومي از كتار متورد ستنجش قترار گرفتته

شركت گلسان بافت تبريز به تعداد  129نفر است كته از ايتن

است.

تعداد  151نفر كاركنان اجرايي و  59نفتر را كاركنتان ستتادي

سالمت اجتماعي ،بنابر تعريف كييز ( ،)1998:3-12شامل

تشکيل ميدهند .به علت كوچک بودن جامعه آمتاري تحقيتق،

ارزيابيهاي فرد از شرايط و عملکرد خود در جامعه است كته

پرسشنامهها در بين تمامي  129كاركنان شركت گلستان بافتت

ميتتوان آن را در پتنج بعتد در نظتر گرفتت .بعتد پيوستتگي

تبريز توزيع و جمعآوري شدند.

اجتماعي كه عبارت از ارزيابي كيفيت ارتباطي است كه فرد بتا

هرچند پرسشنامههاي استاندارد در شرايط متعددي متورد

جامعه و اجتماع خود دارد؛ بعد پذيرش اجتماعي شتامل فهتم

ارزيابي و تدقيق قرار گرفتهاند ،به هر حال براي ارزيابي روايي

جامعه از طريق خصوصيات و كيفيات افتراد ديگتر بته عنتوان

پرسشنامه (با روش اعتبار محتوايي از نوع صوري) سعي شتده

يک مقوله عموميت يافته است؛ اقدام اجتمتاعي كته اشتاره بته

پرسشنامه در اختيار برختي از استاتيد گتروه علتوم اجتمتاعي

ارزيتتابي فتترد از ارزش اجتمتتاعي ختتودش دارد؛ شتتکوفايي

قرارگرفته و پيشنهادات اصالحي آنها حتتيالمقتدور در نظتر

اجتماعي كه بر ارزيتابي فترد در متورد پتانستيل و ختط ستير

گرفته شده است .براي تعيين پايايي شاخصهاي اصلي تحقيق

جامعه برمي گردد؛ و نهايتاً بعد سازواري اجتماعي كه داللتت

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده كته مقتدار آن بتراي

بر درک كيفيت ،سازمان و عملکرد دنيتاي اجتمتاعي دارد كته

شاخص رضايت شغلي حدود  1/04و براي شاخص ستالمت

شامل دغدغه در مورد اطالع از دنيا و عملکرد آن است .بتراي

اجتماعي حدود  1/09است .آلفاي كرونبتاخ مربتوط بته ابعتاد

سنجش ستالمت اجتمتاعي در ابعتاد پنجگانته آن از تعتاريف

سالمت اجتماعي نيز ،به استتثناي دو بعتد ستازواري و اقتدام

عملياتي كييز ( )1998شامل  24گويه استفاده شده است .تنهتا

اجتماعي كه اندكي پايينتر از سطح قابل قبول هستند ،سه بعد

توضيح اينكه ،به طور نسبي تالش شده تا گويههتا در ارتبتاط

ديگر شاخص سالمت اجتماعي داراي ضترايب بتاالتر از 1/4

با تجار

شغلي افراد و نگرش آنها نسبت به ستازمان طترح

هستند.

شوند .همه گويههتاي مفتاهيم ستالمت اجتمتاعي و رضتايت
یافتههاي تحقیق
بررسي اطالعات عمومي پاسخگويان نشان ميدهد كه از ميان
1

همه كاركنان شركت گلسان بافت تبريز ( 129نفتر) در حتدود

Abridged Job Descriptive Index
Bowling Green State University
الزم به ذكر است كه اين بعد در پرسشنامه خالصه شده شاخص توصيف شغلي

 613نفر (نزديک به  00درصد) مرد 941 ،نفر (نزديک بته 43

وجود ندارد و با توجه به شرايط ايتران ،توستط محققتان و بته پيتروي از ادبيتات

درصد) متأهتل و  603نفتر (بتيش از  34درصتد) را كاركنتان

2

9

پژوهشي موجود در كشور به مجموعه ابعاد رضايت شغلي افزوده شده است.
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اجرايي تشکيل ميدهند .در كل  4نفتر اطالعتات جنستي و 7

گلسان بافت تبريز را ارائته كترده استت .ايتن جتدول شتامل

نفر اطالعات وضعيت تأهل خود را گزارش نکردهاند.

اطالعات كمينه ،بيشينه ،ميانگين ،انحراف استتاندارد مقتادير و
اطالعات مربوط به شکل توزيتع متغيرهتا (شتامل چتولگي و

جدول شماره  5آمارههاي توصيفي متغير وابسته (رضايت

كشيدگي) را به نمايش گذاشته است:

شغلي) ،متغيرهاي اصلي مستقل (سالمت اجتماعي و ابعاد آن)
و متغيرهاي زمينتهاي فاصتلهاي مربتوط بته كاركنتان شتركت

جدول  -1آمارههاي توصیفی مربوط به متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل فاصلهاي تحقیق
کمینه

بیشینه

چولگی

انحراف

میانگین

متغیرها

معیار

آماره

انحراف
استاندارد

کشیدگی
آماره

انحراف

تعداد

استاندارد

رضايت شغلي

5/0

6/09

9/22

1/136

-1/275

1/517

-1/922

1/259

129

سالمت اجتماعي

5/10

6/0

9/26

1/145

-1/247

1/517

1/127

1/259

129

پيوستگي

5

1

9/19

1/052

-1/903

1/517

-1/217

1/259

129

پذيرش

5

1

9/14

1/316

-1/564

1/517

-1/120

1/256

153

اقدام

5

1

6/16

1/416

-1/433

1/517

5/119

1/259

122

شکوفايي

5

1

2/32

1/321

1/120

1/517

-1/659

1/256

121

سازواري

5

1

2/46

1/390

1/115

1/517

-1/970

1/256

125

سن (به سال)

50

17

91/90

1/359

1/312

1/551

5/670

1/221

603

سابقه شغلي (ماه)

5

532

97/40

69/79

5/441

1/513

2/579

1/257

114

تحصيالت (سال)

5

50

55/9

2/4

-1/277

1/510

5/295

1/254

151

درآمد (هزار تومان)

611

5611

446

560

1/075

1/555

5/024

1/222

602

شاخص كلي رضايت شغلي كاركنان مابين ( 5/0به عنوان

كمترين سطح آن در حدود  5/10تا بيشترين ميزان در حتدود

پايينترين سطح رضايت شغلي) و ( 6/09بته عنتوان بتاالترين

 6/0در نوسان است .نمره متوسط شاخص ستالمت اجتمتاعي

سطح رضايتمندي شغلي) متغير است .ميانگين نمره رضتايت

در حدود ( 9/26آن هم در حد متوسط) قرار داشته استت .بته

شغلي كاركنان در حدود  9/22برآورد شده است كه بتا توجته

لحاظ شکل توزيع نيز ،چنان كه آمارههاي مربوط به چولگي و

به جايگاه اين نمره در طيف رضايتمندي ،ميتوان گفتت كته

كشيدگي نشان ميدهند ،توزيع مقادير متغير سالمت اجتمتاعي

سطح رضايت شغلي كاركنتان در ستطح متوستطي قترار دارد.

تيز تفاوت چنداني از يک توزيع نرمال ندارد .نمترات مربتوط

اطالعات مربوط به آمارههاي چولگي و كشتيدگي و انحتراف

به ابعاد سالمت اجتماعي كاركنان نيز حتاكي از نمترات بتاالتر

استانداردهاي مربوطه به هر كدام نشتان متيدهتد كته توزيتع

سالمت در ابعاد اقدام و پيوستگي نسبت به ساير ابعاد و نمتره

مقادير متغير رضايت شغلي تا حد زيادي نزديک به يک توزيع

پايين كاركنان در بعد سازواري اجتماعي نسبت به بقيته ابعتاد

نرمال است.

است .توزيع مقادير هر كدام از ابعاد سالمت اجتماعي نيتز بتا

شاخص كل سالمت اجتمتاعي نيتز در ميتان كاركنتان از

توجه به اطالعات چولگي و كشيدگي مربوط به آنها (ضتمن
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وجود انحرافات نسبي و جزئي در مواردي) تا حد زيتادي دارا

مقادير اين سه متغير انحراف به نسبت زيتادي از يتک توزيتع

بودن توزيع نرمال توسط هتر پتنج بعتد ستالمت اجتمتاعي را

نرمتتال دارد ،چيتتزي كتته در آمتتارههتتاي چتتولگي و كشتتيدگي

نشان ميدهند .انحرافات جزئي مشاهده شده از توزيتع نرمتال

منعکس شده است .بايد اذعان داشت كه محققان براي بررسي

در برخي موارد در حدي نيست كه بتواند تأثيراتي تعيينكننتده

اثرات نسبي اين انحتراف از نرمتاليتي در تحليتلهتاي آمتاري

در تحليلها برجاي بگذارد.

اقدام كردند ،بررسيهتا نشتان داد كته انحرافتات موجتود اثتر

ميانگين سني كاركنان كمتي بتاالتر از  91ستال ،متوستط
سابقه شغلي آنها در حدود  69/7ماه ،سطح تحصتيالتشتان

معناداري در نتايج تحليلها نتدارد .بته همتين دليتل از همتان
متغيرهاي اوليه در تحليلهاي آماري بهره گرفته شده است.

(به سال) در حدود  55/9سال به طور متوسط و ميزان درآمتد

براي بررسي و ارزيابي فرضيههاي تحقيتق در ارتبتاط بتا

متوسط كاركنتان در حتدود  446هتزار تومتان در متاه استت.

جنس و وضعيت تأهل ،كه هر دو استمي دو حالتته هستتند و

بررسي شکل توزيع سه متورد از متغيرهتاي زمينتهاي (شتامل

رضايت شغلي از آزمون تي -تست استفاده شده كته نتتايج آن

سن ،درآمد و به ويژه سابقه شغلي) نشان ميدهتد كته توزيتع

در جدول  2ارائه شده است:

جدول  -2مقایسه میانگین رضایت شغلی کارکنان بر اساس جنس (مرد-زن) و وضعیت تأهل (مجرد -غیرمجرد)
تعداد میانگین

انحراف
استاندارد

مرد

613

9/25

1/4111

زن

10

9/21

1/153

مجرد

514

9/27

1/425

غيرمجرد

941

9/21

1/173

درجه معناداري

تفاوت

آزادي دو دامنه

میانگینها

آماره
t

عامل بیزي
(نسبت برتري درستی فرضیه تحقیق
در مقابل فرضیه صفر)

151 -1/674

1/496

-1/193

1/543

156

1/540

1/170

1/247

5/902

بر اساس اطالعات جدول  ،2ميانگين رضايت شغلي زنان

ندارد ( .)Gorard, 2013:54; in: Jone, 2015پيشنهاد ديگتر كنتار

به طور نامحسوسي بيشتتر از متردان و رضتايتمنتدي شتغلي

نهادن آمار استنباطي و تکيه بر تفتاوت عملتي 5بتين دو گتروه

مجردان اندكي بيشتر از افراد غيرمجرد است .بايد اذعان داشت

مورد بررسي است .تفتاوت عملتي ،در برابتر تفتاوت معنتادار

كه با توجه به تمام شماري انجام شده در شركت گلسان بافت

آماري ،عمدتاً مبتني بر متتن تحقيتق ،خصوصتيات (از جملته

(شركت مورد بررسي تحقيق حاضر) ،استفاده از آمار استنباطي

حساسيت) كميت مورد بررستي و استتنباط محقتق از شترايط

كالسيک به دليل تمام شماري ،توجيه چنداني پيدا نميكند .در

تحقيق است .بنابراين اين مالک ،تفاوت اندک ( 1/16واحتدي

چنين مواردي چندين پيشنهاد در نتيجهگيري نهتايي در متورد

در يک طيف  )5/0-6/09در بين مردان و زنان و تفاوت 1/17

معناداري تفاوتها وجود دارد .يکي از آنهتا عبتارت از ايتن

واحدي در بين افراد مجرد و غيرمجرد نمتيتوانتد بته عنتوان

است كه به لحاظ تمام شتماري ،هتر ميتزان تفتاوت (هرچنتد

تفاوتهاي عملي قابل توجه در بين گروههاي متورد بررستي

بسيار اندک) را ميتوان به عنوان تفاوت واقعي بتين دو گتروه

در نظر گرفته شود.

در نظر گرفت و عمالً نيازي به استفاده از آمتار استتنباطي كته
هدف عمده آن تعميم يافتهها از نمونه به جامعه است ،وجتود
Practical

1
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پيشنهاد سوم در مواردي كه مطالعه با دادههاي غيتر قابتل

 21حاكي از مدراک قوي و مقادير باالي  511نشان از وجتود

تکرار (كه دادههتاي سرشتماري يکتي از مصتاديق آن استت)

مدارک كامالً قتوي بتراي پتذيرش فرضتيه تحقيتق (در برابتر

انجام ميگيرد ،استفاده از آمار بيزي 5به جتاي آمتار كالستيک

فرضيه صفر) دارند .بتا توجته بته يافتتههتاي تحقيتق حاضتر،

 )Jakman,كتته از زاويتتهاي كتتامالً

تفاوتهاي بين دو گروه زن و مرد و مجرد و غيرمجرد از نظر

استتت

(2009; Jones, 2015

متفاوت به آمار استنباطي نگاه ميكنتد .آمتار بيتزي بتا وجتود

رضايت شغليشان ،قابل اغما

است.

سابقه طوالني در علوم اجتماعي ،حدود دو دهته اخيتر توجته

جدول  9ضرايب پيرسون ميان متغيرهاي مستقل زمينهاي

ويژهاي را در تحقيقات اجتماعي بته عنتوان جتايگزيني بتراي

و سالمت اجتماعي (و ابعاد آن) را با رضايت شتغلي (و ابعتاد

آمار كالسيک به ختود جلتب كترده استت كته در ايتن مقالته

آن) را به منظور بررسي روابط دو متغيره يا آزمون فرضتيههتا،

فرصت پرداختن به اين نوع آمار وجود ندارد و جاهاي ديگتر

ارائه كرده است .از ميتان چهتار متغيتر زمينتهاي شتامل ستن،

قرار گرفته است.2

تحصيالت ،سابقه شغلي و درآمد ،تنها دو متغير ستن و ستابقه

به تفصيل مورد بح

9

شغلي به شکل معنادار و معکوسي با رضايت شتغلي كاركنتان

براي بررسي احتمال درستي فرضيه تحقيق (وجود تفاوت) در

در ارتباط است .بر اساس نتتايج آزمتون همبستتگي پيرستون،

براي احتمال درستي فرضيه صفر (عدم تفاوت) كته در ستتون

سن و شاخص رضايت شغلي به شتکل ضتعيف ( )r=-0.13و

آخر جدول  2ارائه شده ،نشان متيدهتد كته احتمتال درستت

معکوس با يکديگر در ارتباط است كه اين ضتريب در ستطح

بودن فرضيه تحقيق مبني بر وجود تفاوت بين متردان و زنتان

معناداري كمتر از  1015قرار متيگيترد .ستابقه شتغلي نيتز بتا

در حدود  1/543و در مورد وضعيت تأهتل در حتدود 1/247

ضريب همبستگي  -1056با رضايت شغلي با سطح معنتاداري

است ،به اين معني كه احتمال درست بودن فرضيه تحقيتق در

كوچکتر از  1/15در ارتباط استت .تتأثير ستابقه شتغلي نيتز

مقابل فرضيه صفر در حدود  5به  4است .اين گفته بتا شتدت

همانند سن ،كاهشي است ،به ايتن معنتي كته افتزايش ستن و

اندكي كمتر در مورد تفاوت بين دو گروه مجترد و غيرمجترد

سابقه شغلي هر دو به شتکل معنتاداري موجتب پتايين آمتدن

نيز صادق است كه عامل بيزي محاسبه شده نشان از ايتن دارد

سطح رضايت شغلي كاركنتان متيشتود .ضترايب همبستتگي

كه احتمال درست بودن فرضيه تحقيق در برابتر فرضتيه صتفر

مربوط به درآمد و تحصيالت به لحاظ آماري معنادار نيستتند.

در اين مورد در حدود  5به  9/1است.

ضمن ضرورت توجه دوباره به اين نکته كه زمان انجتام همته

به هر حال ،نتايج آمار بيزي و در اين مورد ،عامل بيتزي

هرچند به لحاظ نظتري محتدوديتي بتراي كميتت عامتل

شماري تفسير ستطوح معنتاداري ضترايب و تتأثيرات ،محتل

6

است ،دست كم در مورد ضترايب همبستتگي و نيتز در

بيزي وجود ندارد ،به هتر حتال بنتابر نظتر كتاس و رافتتري

( )1995, in: Navarro, 2015:563عامل بيزي كمتر از  9متدارک
قابل اغما

 ،مقادير  9-21مدارک قابل قبتول ،مقتادير -511
Bayesian Statistics
تحليتل بيتزي بتراي علتوم اجتمتاعي

(جکمن )2113 ،مراجعه نمايند.
 :Bayes Factor 9عامل بيزي كه در آمار بيزي به عنوان عددي (نسبتي) است كه
نسبت برتري ( )Oddsدرست بودن يک فرضيه (يا مدل) در برابر فرضيه (يا مدل)
جايگزين را نشان ميدهد كه در تحقيق حاضر براي محاسبه آن از نرمافزار آمتاري
 Rو كد  ttestBFدر بسته معادالتي  BayesFactorاستفاده شده است.
Kass and Raftery

ادامه تحليلهاي رگرسيوني ،بح

از شدت رابطه و يتا انتدازه

تأثير با استفاده از آمار كالسيک همچنان امکانپذير است.
1

 2براي مثال عالقهمندان مي توانند بته كتتا

بح

4
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بررسي تأثير سالمت اجتماعي بر رضايت شغلي (مورد مطالعه :كاركنان كارخانه گلسان بافت شهر تبريز)

جدول  -3ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهاي مستقل و رضایت شغلی (و ابعاد آن)
رضایت

کار

شغلی

سرپرست

ترفیع

دستمزد

محیط

همکاران

تسهیالت

کار

سالمت اجتماعي

**1/75

**1/11

**1/10

**1/61

**1/11

**1/69

**1/94

**1/26

پيوستگي اجتماعي

**

1/49

**

1/19

**

1/14

**

1/24

**

1/11

**

1/64

**

1/22

**

1/21

پذيرش اجتماعي

**

1/19

**

1/91

**

1/64

**

1/21

**

1/93

**

1/11

**

1/29

**

1/53

اقدام اجتماعي

**

1/50

**

1/24

**

1/29

-1/15

**

1/51

**

1/29

1/15

-1/15

شکوفايي اجتماعي

**1/13

**1/67

**1/62

**1/60

**1/66

**1/54

**1/90

**1/21

سازواري اجتماعي

**

1/91

**

**

**

1/91

**

*

**

1/10

سن (به سال)

**

-1/59

-1/17

-1/115

**

-1/21

1/53

1/29

1/95

1/13

1/20

-1/14

-1/16

*

-1/55

-1/14

تحصيالت (به سال)

-1/10

-1/17

*-1/51

1/11

-1/17

1/15

*-1/13

-1/14

سابقه شغلي (به ماه)

**-1/56

*-1/13

1/12

**-1/21

*-1/51

1/11

**-1/59

**-1/51

درآمد (به تومان)

-1/14

1/16

-1/15

**-1/52

1/15

**1/50

**-1/99

1/11

** ضريب همبستگي پيرسون در سطح  1/15معنادار است؛ * ضريب همبستگي پيرسون در سطح  1/11معنادار است

در كل رابطته بتين متغيرهتاي زمينتهاي و ابعتاد رضتايت

بين شاخص سالمت اجتمتاعي و هتر يتک از ابعتاد رضتايت

شغلي الگوي مشخصي نشان نميدهد .تنها در بعد رضتايت از

شغلي در سطح متوسطي قرار دارد .همه اين روابتط در ستطح

محيط كار ،ضترايب همبستتگي مربتوط بته هتر چهتار متغيتر

معناداري پايينتر از  1/15نيز معنادار هستند.

زمينهاي (به شکل منفي) به عنوان روابط معنادار آمتاري ديتده

پيوستگي ،شکوفايي و پذيرش اجتمتاعي از جملته ابعتاد

ميشوند .نکته جالب در مورد روابط مشتاهده شتده ايتن كته

سالمت اجتماعي هستند كه همبستتگي مثبتت و معنتاداري بتا

ستتطح درآمتتد بتتا بعتتد رضتتايت از درآمتتد رابطتته معکتتوس و

رضايت شغلي در كل و با جملگي ابعاد رضايت شغلي نشتان

معناداري دارد ،به اين معني كه كاركنان با سطح درآمتد بتاالتر

دادهاند .اقتدام اجتمتاعي بتا ابعتاد؛ كتار ،سرپرستت ،ترفيتع و

رضايتمندي كمتري از ميزان درآمتد ختود داشتتهانتد .شتايد

همکاران رابطه معناداري داشته و سازواري اجتماعي به جز در

بشود اين يافته را تحت تأثيرات درآمد واقعي و درآمتد متورد

مورد بعد تسهيالت ،با بقيه ابعتاد رضتايت شتغلي همبستتگي

انتظار كاركنان تبيين كرد.

مثبت و معنتاداري دارد .بته دليتل روشتن بتودن روابتط بتين

بررسي ضرايب همبستگي مربوط به شاخص كل سالمت

متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق بر اساس اطالعتات جتدول

اجتماعي حکايت از ارتباط متوسط اين متغير با رضايت شغلي

 ،9از ارائه توضيحات بيشتر در مورد كم و كيتف روابتط بتين

و نيز هر يک از ابعاد هفتگانه آن (و جملگي به شتکل مثبتت)

متغيرها براي جلوگيري از افزايش حجم مقاله ،خودداري شده

دارد .چنان كه انتظار ميرفت ،اين رابطه در مورد شاخص كل

است.

رضايت باالترين و در بقيه متوارد هتر چنتد از شتدت رابطته

در ادامه با استفاده از تحليل رگرسيوني چند متغيره ،سعي

كاسته شده ،ولي همچنان جزو روابط بسيار معنادار محستو

شده تا ضمن بررسي اثرات كلي متغيرهاي مستقل تحقيتق بتر

ميشتوند .ضتريب همبستتگي مربتوط بته شتاخص ستالمت

رضايت شغلي ،براي تعيين اهميت نسبي هر يک از متغيرهتاي

اجتماعي و شاخص كتل رضتايت شتغلي كاركنتان در حتدود

مستقل در تأثيرگتذاري بتر رضتايت شتغلي نيتز تتالشهتايي

 1/75است .به استثناي بعد تسهيالت ،باقي ضرايب همبستگي

صورت گيرد .براي انجام تحليل رگرسيوني از همه متغيرهتاي
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مستقل تحقيق شامل متغيرهاي زمينهاي و اصلي (ابعاد سالمت
اجتماعي) استفاده شده است.
ارزيابيهاي قبلي و بعدي در زمينه پيشفر

هاي اصتلي

ارزيابي نمودار پراكنش مربوط به مقادير استاندارد باقيمانتده و
مقادير پيش بيني شده استاندارد رگرسيوني (قستمت

شتکل

 )2از پركاربردترين نمودارها براي ارزيتابي پتيشفتر

هتاي

تحليتتل رگرستتيوني نشتتان از بتترآورده شتتدن عمتتوم ايتتن

اصلي رگرسيوني است ( .)Stevens, 2009:90بر استاس الگتوي

ها دارد .مقتدار دوربتين واتستون در حتدود 5/022

پراكنش نقاط روي اين نمودار ،كه هيچ الگوي مشخصي ندارد

(كه دامنه متورد انتظتار مقتادير آن  5/1-2/1استت) نشتان از

(و براي مدل داراي پيشفر

هتاي اصتلي ،چنتين نيتز بايتد

استقالل مشاهدات دارد .توزيتع نرمتال مقتادير متغيتر وابستته

باشد) ،نشان ميدهد كه پتيشفتر

(قسمت التف شتکل  )2و نيتز توزيتع نرمتال باقيمانتدههتاي

متغيرهاي مستتقل و وابستته و واريتانس يکنواختت از جملته

شتکل  )2نشتان از بترآورده

پيشفر

هاي بترآورده شتده در تحليتل رگرستيوني حاضتر

اصتلي رگرستيوني دارد .استتفاده و

هستند.

پيشفر

استاندارد رگرسيوني (قسمت
شدن اين دو پتيشفتر

هتاي رابطته خطتي بتين

الف

شکل  -2نمودارهاي مربوط به پیشفرضهاي تحلیل رگرسیونی

بر اساس نتايج متدل بترازش داده شتده رگرستيوني ،كته

نهايي است.

نتايج آن در جتدول  6ارائته شتده استت ،از ميتان متغيرهتاي

بر اساس ضرايب تأثير رگرسيوني ،هر واحتد افتزايش در

مستتتقل وارد شتتده در تحليتتل رگرستتيوني ،ابعتتاد پيوستتتگي

نمتتره پيوستتتگي اجتمتتاعي ،شتتکوفايي اجتمتتاعي و پتتذيرش

اجتماعي ،شکوفايي اجتمتاعي و پتذيرش اجتمتاعي (از ابعتاد

اجتمتتاعي (كتته در يتتک طيتتف  5-1درجتتهاي انتتدازهگيتتري

پنجگانه سالمت اجتماعي) و از ميان متغيرهتاي زمينتهاي سته

شدهاند) ،متغير وابسته تحقيق را به شکل كتامالً معنتادار و بته

متغير سن ،جنس و ميزان تحصيالت در مدل نهايي رگرسيوني

ترتيب با ضرايب  1/264 ،1/275و  1/551افزايش متيدهنتد.

تأثير معنادارشان بر رضايت شغلي را حف كردهاند .بر استاس

تأثير دو بعد ديگر سالمت اجتماعي در مدل رگرسيوني نهتايي

مقتدار كميتت  Fو ستطح معنتاداري آن ( F= 92.65و

=Sig.

به عنوان تأثيرات معنادار شناسايي نشدهاند.

 ،)0.000اين شش متغير در مجموع تأثير معنتاداري بتر متغيتر

جنس پاسخگويان تتأثير معنتاداري در متدل رگرستيوني

وابسته تحقيق داشتهاند .ضريب همبستگي كلي مدل نهتايي در

نهايي بر رضايت شغلي بر جاي گذاشتته استت .بتا توجته بته

حدود  1/763و حاكي از تبيين حدود  11درصتد از واريتانس

كدبندي اين متغير ،رفتن از ميان مردان بته ميتان زنتان ،ميتزان

رضايت شغلي توسط شش متغير باقيمانده در مدل رگرسيوني

رضايت شتغلي كاركنتان را بته طتور معنتاداري و بتا ضتريب
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 1/264افتزايش داده استت ،بتته عبتارت ديگتر ،زن بتتودن (در

رضايت شغلي داشته است .تأثير جنس نيز در سطح معنتاداري

مقايسه با مرد بودن) ميتواند تأثير معناداري بر افزايش ستطح

بااليي و كمتر از  1/15قرار گرفته است.

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیونی متغیر وابسته تحقیق (شاخص رضایت شغلی کل)
ضرایب غیراستاندارد
مدل نهایی

B

انحراف استاندارد

ضرایب استانداردکمیت tمعناداري
Beta

ضريب ثابت

5/741

1/571

-

1/111 51/14

پيوستگي اجتماعي

1/275

1/123

1/940

1/111 3/26

شکوفايي اجتماعي

1/263

1/126

1/979

1/111 51/62

پذيرش اجتماعي

1/551

1/124

1/540

1/111 6/913

جنس ( =1مرد)

1/269

1/175

1/552

1/115 9/65

سن پاسخگو

-1/151

1/119

-1/515

1/112-9/107

ميزان تحصيالت

-1/122

1/117

-1/133

1/119-9/123

ضريب همبستگي چند گانه ()R

1/763

ضريب تبيين تصحيح شده ()ARS

1/111

كميت ( Fمعناداري )F

)1/111( 32/41

ميزان تحصيالت كاركنان نيز تأثير معنادار و اين بار منفي،

بررستتي اهميتتت نستتبي متغيرهتتاي باقيمانتتده در متتدل

بر سطح رضايت شغلي آنها داشته است ،به اين معني كه هتر

رگرستتيون نهتتايي بتتر استتاس ضتترايب استتتاندارد ( )Betaنيتتز

چه سطح تحصيالت كاركنتان بتاالتر رود آنهتا داراي ميتزان

حکايت از اين دارد كه در بين شش متغيتري كته داراي تتأثير

رضايتمندي شغلي پايينتري خواهند بتود .هتر واحتد (يتک

معنادار در مدل رگرسيوني نهايي هستند ،پيوستتگي اجتمتاعي

سال) افزايش در ميزان تحصيالت كاركنان توانسته بتا ضتريب

داراي بيشترين تأثير (با باالترين بتتا )1/940 ،و از ايتن لحتاظ

 1/122ميزان رضايت شغلي را كاهش دهد كه اين تأثير نيز در

متغيرهتتاي شتتکوفايي اجتمتتاعي (بتتا بتتتاي  ،)1/979پتتذيرش

سطح بااليي معنادار است.

اجتماعي (با بتاي  ،)1/540جنس پاسخگو (بتا بتتاي ،)1/552

بر اساس نتايج ،سن پاسخگويان تأثير معنادار و معکوسي
بر رضايت شغلي داشته استت .بتاالتر رفتتن يتک ستال ستن

سن پاسخگو (با بتاي  )-1/515و ميزان تحصتيالت پاستخگو
(با بتاي  )-1/133در رتبههاي بعدي اهميت قرار گرفتهاند.

كاركنان ،ميتواند با ضريب  1/15ميزان رضايت شتغلي آنهتا
را كاهش دهد .ميتوان گفت كه با باالتر رفتن سن كاركنان به

بحث و نتیجه

شکل معناداري از سطح رضايت شغلي آنها كاسته متيشتود.

گرچتته در ادبيتتات مربتتوط بتته رضتتايت شتتغلي در حتتوزه

تأثير متغيرهاي زمينهاي شامل سابقه شغلي ،درآمد و وضتعيت

جامعهشناسي سازمانها تالشهاي زيادي براي شناسايي علتل

تأهل كاركنان در مدل نهتايي رگرستيوني بته عنتوان تتأثيرات

رضايت يا عدم رضايت شغلي انجام شده كه بيشتر هم متمركز

معنادار شناسايي نشده و از مدل نهايي كنار گذاشته شدهاند.

بر عوامل مربوط به كار ،عوامل فردي و روانشناختي ،عوامتل
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خانوادگي و سازماني و ساختاري هستند ،معدود مطالعتاتي را

در پاكستان تا حدودي همخواني دارد .علي در مطالعتهاش در

ميتوان پيدا كرد كه بر رابطه بين سالمت اجتماعي و رضتايت

بين كاركنان دانشگاهي الهور پاكستان به اين نتيجه رسيده كته

شغلي پرداختهاند.

ميزان ايمني و سالمت بر ميزان رضتايت شتغلي كاركنتان اثتر

در بيشتر موارد عواملي ماننتد ميتزان درآمتد و حقتوق و

مثبت و معناداري دارد كه با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني

مزايا و يا عوامل سازماني بته عنتوان عوامتل اصتلي متؤثر بتر

دارد .البته بايد اذعان كرد كه در مطالعه علي ،ابعتاد ستالمت و

رضايت شغلي در نظر گرفته ميشوند (شکري و همکاران،)5935 ،

سالمت اجتماعي چندان مورد توجته قترار نگرفتته تتا بشتود

بنابر يافتههاي تحقيق حاضر ،دست كم به عنوان يک دستته از

مقايسههاي دقيقتري را در اين زمينه انجام داد.

عوامل اصلي مؤثر بر رضايت شغلي ،ميتوان از ابعاد ستالمت

منطبق با مباح

تئوريک ،ويژگيهاي مثبت شخصيتي بتا

اجتماعي ياد كرد .ابعاد پيوستگي اجتماعي ،شکوفايي اجتماعي

توسل به نظريات مربوط به ارزيابيهاي هستهاي بيروني جتا

و پذيرش اجتماعي در ميان پنج بعد ستالمت اجتمتاعي تتأثير

و همکاران (1997؛  ،)1998كه به ارزيابيهاي افتراد در متورد

مثبت و معناداري بر رضايت شغلي نشان دادهاند.

خود ،ديگران و جامعه و دنيتا داللتت دارد و محتتواي اصتلي

يافتههاي تحقيق حاضر بتا يافتتههتاي افجته و همکتاران

سالمت اجتماعي را نيتز در برمتيگيترد ،متيتتوان گفتت كته

( )5903تا حدودي همخواني دارد .مثل كار افجه و همکتاران،

سالمت اجتماعي تأثير مثبتي بر سطح رضايت كلي از زنتدگي

در مطالعه حاضر نيز ارتباط پيوستتگي اجتمتاعي و شتکوفايي

و نيز رضايت شغلي به عنتوان بعتدي از آن بتاقي متيگتذارد.

اجتماعي با رضايت شغلي جزو قويترين روابط بوده استت و

يافتههاي تحقيق حاضر چنين تأثيري را قويا مورد تأييتد قترار

مجددا ،نقش پيوستگي اجتماعي مهمتر از شکوفايي اجتمتاعي

داده است.

مشاهده شده است .بتا ايتن حتال ،يافتتههتاي تحقيتق حاضتر

افرادي كه ارزيابيهاي مثبتي در مورد خود و تواناييهاي

تفاوتهاي مهمي نيز با يافتتههتاي افجته و همکتاران دارد .از

خود دارند ،افرادي كه ارزيابيهايشان در مورد ديگراني كه بتا

جمله اين تفاوتها ميتوان به سطح نسبي قويتر ارتباط بتين

آنها در تعامل هستند نيز مثبت است ،و افرادي كته در متورد

ابعاد سالمت اجتماعي بتا رضتايت شتغلي در مطالعته حاضتر

كاركردهتتا و عملکردهتتاي جامعتته و دنيتتا در حالتتت كلتتي

اشاره كرد .در مجموع ضرايب همبستگي بتين ابعتاد ستالمت

ارزيابيهاي مثبتي داشته باشند ،نگترش شتان در متورد شتغل

اجتماعي با رضايت شغلي در مطالعه حاضر ،عموما در ستطح

خود و ابعاد مختلف شغلشان نيز مثبتتتر استت ،بته معنتايي

متوسطي هستند در حاليكه در كار افجه و همکتاران جملگتي

ديگر افراد با ويژگيهتاي متذكور ،رضتايتمنتدي بيشتتري از

اين روابط جزو روابط ضعيف به معناي آماري هستند .تفاوت

شغل و ويژگيهاي شغلي خود نيز دارند.

ديگر اين كه در كار افجه و همکاران رابطته بتين سته بعتد از

پيوستگي اجتماعي (احساس آرامتش بيشتتر كاركنتان در

ابعاد سالمتي (پذيرش اجتماعي ،اقدام اجتمتاعي و ستازواري

محيط كتار ،احستاس نزديکتي و صتميميت نستبت بته ستاير

اجتماعي) با رضايت شغلي معنادار نبوده است ،در حتالي كته

كاركنان ،همکاري ،توجه مديران به ايدهها و نظرات كاركنان)؛

در مطالعه حاضر ارتباط بين همگي ابعاد ستالمت اجتمتاعي و

پتتذيرش اجتمتتاعي (مهربتتان بتتودن كاركنتتان نستتبت بتته هتتم،

رضتتايت شتتغلي روابطتتي معنتتادار بتتودهانتتد .در تحليتتلهتتاي

اعتمادستتازي متقابتتل نستتبت بتته ستتازمان و ستتاير كاركنتتان،

رگرسيوني نيز تأثيرات ابعاد پيوستتگي ،شتکوفايي و پتذيرش

مسؤوليتپذير و امين بتودن كاركنتان) و شتکوفايي اجتمتاعي

اجتماعي تأثير معناداري بر رضايت شغلي هستند.

(توجه به بهبتود شترايط ستازماني ،تغييتر توجته ستازمان بته

يافتههاي تحقيق حاضر همچنين با يافتههاي علي ()2014

خواستههاي كاركنان ،اصالح قوانين ستازماني بتراي پيشترفت

507

بررسي تأثير سالمت اجتماعي بر رضايت شغلي (مورد مطالعه :كاركنان كارخانه گلسان بافت شهر تبريز)

كاركنان ،ايجاد حس رو به بهبتودي رفتتن شترايط در آينتده)

استتالمي واحتتد رودهتتن» ،فصتتلنامه پتتژوهش

جملگي ميتوانند زمينه را براي رضايت شغلي باالي كاركنتان

اجتماعي ،سال پنجم ،ش ،56

.591-553

نامآوري ،ع .)5900( .بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي از

و در نتيجه حف آنها فراهم نمايند.
به عنوان پيشنهادي عملي براي متديران يتک شتركت يتا

نظر كاركنان كارخانه كاوش گرمستار ،پايتاننامته

سازمان ميتوان گفت كه اين شركت اوال در استخدام نيروهاي

كارشناستتي ارشتتد ،دانشتتگاه آزاد استتالمي واحتتد

مورد نياز خود طي ارزيابيهاي اوليه ،بايد از ميان افترادي كته

رودهن.

سالمت اجتماعي باالتري دارند اقدام به استخدام نيرو نموده و
در فاز بعد از استخدام ،براي حفت نيتروي انستاني چته بستا
مجر

خود ،بايستي تالش بيشتري براي نگهداشتت ستالمت

اجتماعي كاركنان در سطحي باال انجام دهد .از اين طريق ايتن
شركت يا سازمان خواهد توانست از منافع يک نيروي انستاني
پايدار ،باسابقه و بهرهور ،بهره وافي و كافي را ببرد.
منابع
افجه ،ع .و سامآرام ،م« .)5903( .تأثير ميزان سالمت اجتماعي
بر ميزان رضايت شغلي -متورد مطالعته :كاركنتان

شركت ليزينگ ايران خودرو» ،برنامهريزي رفاه و
توسعه اجتماعي ،ش ،9

.91-5

رضتتوياصتتل ،م .)5974( .بررستتي رابطتته عوامتتل اقتصتتادي،
اجتمتتاعي بتتا رضتتايت شتتغلي كاركنتتان ادارات و
نهادهتتاي دولتتتي شتتهر دهدشتتت ،پايتتاننامتته
كارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.
زارع شاهآبادي ،ا.؛ تركان ،ر .و حيتدري ،م« .)5935( .بررستي
رابطه بين رضايت شتغلي و نشتاط اجتمتاعي در
دبيتتتران مقطتتتع متوستتتطه شتتتهر جيرفتتتت»،
جامعهشناسي كتاربردي ،دوره  ،29ش،)6(60
.500-541
شتتتاكرينيتتتا ،ا« .)5907( .امنيتتتت ،رضتتتايت شتتتغلي و
بهداشترواني» ،نشتريه تتدبير ،ش ،72

-92

.91
شکري،

.؛ ساريخاني ،ن .و حستومي ،ط« .)5935( .عوامتل
مؤثر بتر رضتايت شتغلي كاركنتان دانشتگاه آزاد
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ضمیمه
تعاریف عملیاتی متغیرهاي رضایت شغلی و سالمت اجتماعی
رضایت شغلی
 بعد ماهيت كار (شامل گويههاي :جذابيت كار ،ماللآور بودن كار ،اهميت كار ،صالحيت الزم براي انجام كتار ،پيشترفت شتغلي ورضايت از كار در سازمان)؛
 -بعد سرپرست (شامل گويههاي :دشواري راضي كردن سرپرست ،تحسين كار خو

از سوي سرپرستت ،بته وظيفته عمتل نکتردن

سرپرست ،امکان مراجعه به سرپرست هنگام نياز ،درخواستهاي غيرمنطقي سرپرست و رضايت كلي از سرپرست سازمان)؛
 بعد حقوق و دستمزد (شامل گويههاي :كافي نبودن حقوق ماهيانه ،كم بودن حقوق ماهيانه نسبت به ميزان كار ،دريافتت بته موقتعحقوق ،رضايت از حقوق خود)؛
 -بعد ترفيع (شامل گويههاي :داشتن فرصتهاي خو

براي ترفيع ،بر استاس لياقتت بتودن ترفيعتات ،غيرمنصتفانه بتودن مقتررات

مربوط به ترفيع ،دادن ترفيعات به صورت منظم و راضي بودن از فرآيند ترفيع)؛
 بعد همکار (شامل گويههاي :كسل كننده بودن همکاران ،احساس مسؤوليت همکاران ،اختالف افکني همکاران ،ستلب آستايش ازسوي همکاران و رضايت كلي از همکاران)؛
 بعد محيط كار (شامل گويههاي :مناسب بودن نور محيط ،آزار دهنده بودن سر و صتداي محتيط كتار و رعايتت اصتول ايمنتي درمحيط كار)؛
 -بعد امکانات( 5شامل گويههاي :رضايت از بيمه ،رضايت بخش بودن سرويسهاي ايا

و ذها  ،رضايت از تسهيالت وام بانکي)

سالمت اجتماعی
 پيوستگي اجتماعي (شامل گويههاي :منبع آرامش و راحتي بودن سازمان ،بخش مهمتي از ستازمان احستاس شتدن فترد ،احستاسنزديکي نسبت به ساير افراد سازمان ،ارزشمند بودن از نظر ساير افراد سازمان ،احساس تعلتق بته ستازمان ،متورد توجته قترار گترفتن
ايدههاي فرد در سازمان و عدم توجه مديران ارشد به ايدههاي فرد پاسخگو)؛
 پذيرش اجتماعي (شامل گويههاي :مهربان بودن افراد سازمان ،قابل اعتماد بودن آنها ،خودمحور بودن آنها ،امتين نبتودن آنهتا واهميت دادن به مشکالت افراد ديگر سازمان ،زندگي صرفاً براي خود و متقلب قلمداد شدن افراد ديگر از نظر فرد پاسخگو)؛
 اقدام اجتماعي (شامل گويههاي :تأثيرگذاري رفتار فرد روي ساير افراد سازمان ،توانايي ارائه كتار ارزشتمند بتراي ستازمان ،نتيجتهنداشتن فعاليتهاي فرد براي سازمان و در اختيار نداشتن زمان الزم براي عرضه كار مؤثر به سازمان)؛
 شکوفايي اجتماعي (شامل گويههاي :باور به عدم بهبودي شرايط سازماني ،عدم تغيير سازمان براي تحقق خواستههتاي فترد ،متانعپيشرفت تلقي شدن قوانين سازماني ،باور به تحول هميشگي سازمان و باور به بهتر شدن شرايط افراد سازمان نسبت به گذشته)؛
 سازواري اجتماعي (شامل گويههاي :سر در نياوردن از قوانين عجيب سازمان ،ارزشمندي آگاهي افراد از اتفاقتات درون ستازمان وسختي پيش بيني اتفاقات آتي سازمان).
5

الزم به ذكر است كه اين بعد در پرسشنامه خالصه شده شاخص توصيف شغلي وجود ندارد و با توجه به شرايط ايران ،توسط محققان و به پيروي از ادبيات پژوهشي تحقيق به

مجموعه ابعاد رضايت شغلي افزوده شده است.
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