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  مقدمه
های نظام  سالمت عمومی یکی از زیر مجموعه

ای از  سالمت بوده و عبارت است از مجموعه
و اقدامات مهم اجتماعی که عمدتاً بر اساس  ها فعالیت

از مشخصات ). 1( باشد استراتژی پیشگیری مبتنی می
یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و 
روانی کارکنان به همان اندازه مورد توجه و عالقه 

وری  مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره

محیط کاری شامل عوامل ). 2( مورد نظر است
فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر کدام در 

تواند دیگر  وضعیت سالمتی نقش مهمی دارد و می
  ). 3( های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد حیطه

هر فرد دست کم یک سوم از زندگی و اوقات شبانه 
واقعیت ). 4( کند روز خود را در محیط کار صرف می

بیشتر آن است که در دنیای امروز آن چه از همه 
از ). 5( باشد  دارای اهمیت است نیروی انسانی می

  چکیده
هدف از این پژوهش بررسی . های شغلی تحت تأثیر قرار گیرد وسیله فاکتور هتواند ب سالمت عمومی می :زمینه و هدف

  .باشد خلخال مینقش سالمت عمومی در رضایت شغلی کارگران کارخانه نئوپان 
محیط . انجام شده است 1391این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی بوده که در آذر ماه سال  :روش کار

 .بودهای مختلف کارخانه  نفر از کارگران شاغل در شیفت 98پژوهش کارخانه نئوپان خلخال و جامعه پژوهش 
تحلیل . بود )JDI-55( پرسشنامه استاندارد و )GHQ-28( ابزارگردآوری اطالعات شامل پرسشنامه سالمت عمومی

های آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی انجام  شاخص و SPSS-16افزار آماری  ها با استفاده از نرم آماری داده
  .شد

همبستگی بین ). >00001/0p(وجود داشت مثبت  دار و بین سالمت عمومی و رضایت شغلی همبستگی معنی: ها یافته
، )p=002/0(همکاران   ، حیطه)p=006/0( سرپرست  ، حیطه)>0001/0p( سالمت عمومی و رضایت شغلی در محیط کار

  مثبت و معنادار بوده در حالی که با حیطه) p=004/0(شرایط محیط کار   و حیطه) p=011/0( های ترفیع فرصت  حیطه
  .بدون همبستگی بود) p=092/0(ها  پرداخت

لزوم فراهم نمودن ایمنی و استاندارد بر با توجه به ارتباط بین سالمت عمومی و رضایت شغلی کارگران،  :نتیجه گیری
  .گردد  محیط کار، فرصت ترفیع بموقع و مناسب، بهبود شرایط محیط کار تاکید می

 سالمت عمومی، رضایت شغلی، تولید نئوپان :یکلید یهاواژه
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های مدیریت در جهت حفظ و نگهداری  جمله تالش
منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از 

رضایت شغلی نوعی ). 6( عدم رضایت آنان است
زمینه، گرایش، تمایل، عالقه، استعداد و آمادگی برای 

و یا نامطلوب در محیط پاسخ دادن به طرز مطلوب 
کار است، یا بطور کلی نوعی نگرش نسبت به محیط 

  ).7( باشد کار خود می
ای علمی است که با مسائل بهداشت  بهداشت حرفه

و  )8( کار دارد و محیط کار و سالمت کارگر سر
ای از اصول، تدابیر و مقرراتی است  شامل مجموعه

نسانی و توان نیروی ا که با به کار گرفتن آنها می
های  سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط

ای موثر و کارا نگهداری کرد، به این  صنعتی به گونه
وسیله یک محیط کار بی خطر برای افزایش کارایی و 

رضایت ). 9( وجود آورد هرضایت شغلی کارگران ب
شغلی از ارکان ضروری و ارزشمند ارتقای سالمتی و 

این موضوع ). 10( رود مار میرضایت از زندگی به ش
مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل 

بیشتر ). 11( روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد
اند که آن عده از کارکنانی که  مدیران بر این عقیده

اند و در  مند بوده از سالمت و بهداشت خوب بهره
 کنند، نسبت به سایر کارکنان از محیطی امن کار می

 کارایی و رضایت شغلی بیشتری برخوردار هستند
همچنین ثابت شده است که کارکنان دارای ). 12(

رضایت از سالمت بهتری برخوردار بوده و بیشتر 
دهنده  های متعدد نشان پژوهش). 13( کنند عمر می

این امر بودند که افراد ناراضی از شغل خود، مستعد 
منه این نوع ابتال به امراض گوناگون هستند که دا

های قلبی کشیده  ها از سردرد تا بیماری بیماری
در پژوهشی  همکارانشفیع آبادی و ). 13( شود می

به منظور بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سالمت 
کارکنان شاغل در دانشگاه عالمه طباطبایی نشان 
دادند که بین سالمت عمومی و رضایت شغلی رابطه 

همچنین کردتمینی و ).  14( داری وجود دارد معنی
همکاران در پژوهشی نشان دادند که بین رضایت 

 های جسمانی رابطه منفی وجود دارد شغلی با بیماری
بهروزیان و همکاران در پژوهشی توصیفی و ). 15(

مقطعی به منظور بررسی ارتباط رضایت شغلی و 
های مقابله با سالمت عمومی کارکنان بخش  شیوه

دادند که هر چه کارکنان از خصوصی صنعتی نشان 
رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشند دارای سالمت 

های  بررسی). 16( باشند  عمومی باالتری نیز می
های  پژوهشگر حاکی از آن است که در پژوهش

داخلی و خارجی انجام شده در زمینه رابطه سالمت 
عمدتاً  عمومی و رضایت شغلی، جامعه پژوهش

بوده و پژوهشی در خصوص  کارمندان و کارکنان
رابطه سالمت عمومی و رضایت شغلی در کارگران 
انجام نشده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی 
نقش سالمت عمومی در رضایت شغلی کارگران 
کارخانه نئوپان خلخال انجام شده است و محقق 
امیدوار است که نتایج حاصل از آن بتواند در 

های صنعتی  ن عالی بخشهای آتی مدیرا ریزی برنامه
  .ویژه محیط های کارگری موثر واقع شود هب

  
  کار روش

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و مقطعی است 
محیط . انجام شده است 1391که در آذر ماه سال 

 98پژوهش کارخانه نئوپان خلخال و نمونه پژوهش 
کنترل  فنی، نفر از کارگران شاغل در واحدهای تولید،

 تش نشانی، اداری،آحراست و  ایمنی،کیفیت، 
  .باشند الوار خرد کن این کارخانه می شپزخانه وآ

برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 
ها از طریق جدول اعداد  شد، نحوه انتخاب نمونه

تصادفی بود در این روش نمونه گیری، ابتدا فهرستی 
تخصیص  از اسامی افراد  مورد مطالعه تهیه و پس از

گردد،  نها از جدول اعداد تصادفی استفاده میآکد به 
برای استفاده از جدول اعداد تصادفی با مراجعه به 

شود  جدول و بر حسب تصادف یک رقم انتخاب می
یا  به سمت راست،(سپس سایر اعداد از روی جدول 

ابزار گردآوری . گردد انتخاب می )چپ یا باال یا پائین
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ای کارت فیش و  العات کتابخانهها در بخش مط داده
ای شامل سه بخش  در مرحله میدانی پرسشنامه

سوال در خصوص  13بوده، که بخش اول آن با 
های فردی و دموگرافیک، بخش دوم دارای  ویژگی

 (GHQ-28) سوال مطابق با پرسشنامه استاندارد 28
سوال مطابق با پرسشنامه  55و بخش سوم دارای 

حیطه شامل حیطه کار در  6در  (JDI-55)استاندارد 
سوال، حیطه سرپرست در شغل  12شغل فعلی با 

 10سوال، حیطه همکاران در شغل فعلی با  13فعلی با 
 6های ترفیع در شغل فعلی با  سوال، حیطه فرصت
سوال و  7های شغل فعلی با  سوال، حیطه پرداخت

سوال بود  7حیطه شرایط محیط کار در شغل فعلی با 
، 4=، زیاد5=خیلی زیاد(ای لیکرت  گزینه 5اس که با مقی
پایایی . امتیازدهی شد )1=، خیلی کم2=، کم3=متوسط

گردید دیگری بررسی و تایید   پرسشنامه در پژوهش
نفر از  3روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ). 16(

هایی از آن تایید  نظران و اصالح جزیی بخش صاحب

ها با استفاده از آزمون  نرمالیته توزیع داده. گردید
آنالیز . کولموگروف اسمرینوف بررسی و تایید شد

از . انجام شد SPSS-16افزار  ها با استفاده از نرم داده
منظور  های آماری همبستگی پیرسون به آزمون

بررسی رابطه بین سالمت عمومی و رضایت شغلی و 
ظور تعیین فراوانی و های آمار توصیفی به من شاخص

  .درصد استفاده شد
  

  یافته ها
های پژوهش حاکی است که افراد مورد مطالعه  یافته

ساله قرار داشتند،  49 تا 21در گروه سنی 
ساله  49ترین فرد  ساله و مسن 21 ترین فرد سن کم

ترین فرد با یک سال و با  بود، همچنین کم سابقه
. ه کار بوده استسال سابق 20دارای ترین فرد   سابقه

مشخصات دموگرافیک جامعه مورد مطالعه در 
  .نشان داده شده است 1جدول 

 
  توزیع فراوانی مشخصات فردی و دموگرافیک کارگران مورد مطالعه .1جدول

 درصدتعداد متغیر

)سال ( سن   
30کمتر از  143/14  

40–31  4950 
40357/35بیشتر از  

میانگین ±انحراف معیار )سال (سن  31/6 ± 94/37  

51/5مجرد وضعیت تاهل  
939/94متاهل  

 داشتن فرزند
843/90داشتند  
97/9نداشتند  

 میزان تحصیالت

306/30زیر دیپلم  
306/30دیپلم  

153/15فوق دیپلم  
235/23لیسانس و باالتر  

 وضعیت استخدام
306/30رسمی  

378/37قراردادی  
316/31پیمانکاری  

)سال ( سابقه کار  10347/34کمتر  از   
10643/65بیشتراز  

میانگین ±انحراف معیار )سال ( سابقه کار   45/5 ± 65/11  
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. 1ادامه جدول   

 عنوان شغلی

41/4مدیر  
153/15کارمند  

408/40 کارگر فنی  
398/39کارگر ساده  

میانگین ±انحراف معیار ساعت کار  64/0 ± 14/8  

 شیفت کاری
337/33روزکار  

102/10صبح و عصر  
551/56چرخشی  

میانگین ±انحراف معیار )ساعت( اضافه کار  27/18 ± 64/16  

 میزان حقوق

)تومان(    

400000–300000276/27  
500000–400000255/25  
5000000469/46بیشتر از  

 دوره آموزشی

184/18آموزش مربوط به شغل  
133/13آموزش ایمنی  

398/39هیچکدام  
286/28مربوط به شغل و ایمنی  

 
 5/25توزیع فراوانی کارگران در قسمت تولید با 

درصد،  1در قسمت ایمنی با   درصد بیشترین و
در بررسی همبستگی  .کمترین میزان بوده است

دست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی و  هنمرات ب

پرسشنامه رضایت شغلی و محل کار کارگران با واحد 
ها بدون  تولید همبستگی مثبت بوده و با سایر واحد

  ).2جدول ( باشد همبستگی می

  

و پرسشنامه شاخص رضایت شغلی به تفکیک محل کار  GHQ-28بررسی همبستگی نمرات بدست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی  .2دول ج
  کارگران مورد نظر

  نوع همبستگی  برآورد آماری Pearson Correlation درصد تعداد محل کار
  همبستگی مثبت =003/0p  564/0 5/25 25  تولید
  بدون همبستگی  =336/0p  188/0 3/17 17  فنی

  همبستگیبدون  =463/0p  355/0 1/6 6  کنترل کیفیت
  ----- ---- --- 1 1  ایمنی

  بدون همبستگی =145/0p  749/0 1/5 5  حراست و آتش نشانی
  بدون همبستگی =312/0p  609/0 1/5 5  انبار
  بدون همبستگی =408/0p  166/0 3/13 13  اداری

  بدون همبستگی =057/0p  996/0 1/3 3  آشپزخانه
  همبستگیبدون  =725/0p  -078/0 5/23 23  الوار خرد کن

  

نمرات  Pearson Correlationبا استفاده از آزمون 
دست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی و نمرات  هب
دست امده از پرسشنامه شاخص رضایت شغلی  هب

عبارت  هبررسی و همبستگی از نوع مثبت دیده شد، ب

ها   دیگر افزایش یا کاهش نمرات هریک از پرسشنامه
با افزایش یا کاهش نمرات پرسشنامه دیگر همراه 

  ).3جدول ( بوده است
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 پرسشنامه شاخص رضایت شغلیدست آمده از  هدست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی با نمرات ب هبررسی همبستگی بین نمرات ب .3جدول 

 JDI55پرسشنامه شاخص رضایت شغلی     

پرسشنامه سالمت عمومی 
GHQ-28 

Pearson correlation 39/0  
P-value p< 0001/0  

  همبستگی مثبت نوع همبستگی
  

دست آمده از  هدر بررسی رابطه بین نمرات ب
دست آمده از  هعمومی با نمرات بپرسشنامه سالمت 

گانه رضایت شغلی مشخص  های شش هریک از حیطه
دست آمده از پرسشنامه  هکه بین نمرات ب گردید

دست آمده از حیطه کار،  هسالمت عمومی با نمرات ب

های ترفیع و شرایط کار  سرپرست، همکاران، فرصت
همبستگی مثبت بوده ولی بین نمرات پرسشنامه 

داری  ها رابطه معنی با حیطه پرداخت سالمت عمومی
  . )4جدول ( وجود ندارد

  

های پرسشنامه شاخص   بررسی همبستگی بین نمرات بدست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی با نمرات بدست آمده از هر یک از حیطه. 4جدول 
  رضایت شغلی

 GHQ-28پرسشنامه سالمت عمومی   شغلی حیطه های پرسشنامه شاخص رضایت

 حیطه کار

Pearson correlation 41/0  
P-value p< 0001/0  

 همبستگی مثبت نوع همبستگی

 حیطه سرپرست
Pearson correlation 277/0  

P-value p= 006/0  

 همبستگی مثبت نوع همبستگی

 حیطه همکاران
Pearson correlation 307/0  

P-value p= 002/0  

 همبستگی مثبت نوع همبستگی

 حیطه فرصت های ترفیع
Pearson correlation 256/0  

P-value p= 011/0  

 همبستگی مثبت نوع همبستگی

 حیطه پرداخت ها
Pearson correlation 171/0  

P-value p= 092/0  

 بدون همبستگی نوع همبستگی

 حیطه شرایط محیط کار
Pearson correlation 291/0  

P-value p= 004/0  

 همبستگی مثبت نوع همبستگی
  

آمده از  همبستگی نمرات بدست 5 در جدول
عمومی وشاخص رضایت شغلی با  پرسشنامه سالمت

رهای فردی و دموگرافیک مورد مطالعه قرار متغی
  .)5جدول ( گرفته است
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به تفکیک ) JDI-55( و پرسشنامه شاخص رضایت شغلی) GHQ-28( بررسی همبستگی نمرات بدست آمده از پرسشنامه سالمت عمومی .5جدول
 مشخصات فردی و کاری کارگران

 Pearson تعداد متغیر
Correlation 

برآورد 
 نوع همبستگی آماری

 سن 
)سال(  

=14107/0p 30کمتر از 715/0  بدون همبستگی 
40–31 49444/0p= 001/0  همبستگی مثبت 

=35503/0p 40بیشتر از 002/0  همبستگی مثبت 

=5732/0p مجرد وضعیت تاهل 159/0  بدون همبستگی 
=93389/0p متاهل 0001/0  همبستگی مثبت 

داشتن
 فرزند

=84387/0p داشتند 0001/0  همبستگی مثبت 
=9122/0p نداشتند 433/0  بدون همبستگی 

میزان 
 تحصیالت

=3071/0p زیر دیپلم 071/0  بدون همبستگی 
=30463/0p دیپلم 01/0  همبستگی مثبت 

=15767/0p فوق دیپلم 001/0  همبستگی مثبت 
=23337/0p لیسانس و باالتر 116/0  بدون همبستگی 

وضعیت 
 استخدام

=30556/0p رسمی 001/0  همبستگی مثبت 
=37419/0p قراردادی 01/0  همبستگی مثبت 
=31165/0p پیمانکاری 374/0  بدون همبستگی 

سابقه کار
)سال (   

=34108/0p 10کمتر  از 545/0  بدون همبستگی 
=64515/0p 10بیشتراز 0001/0  همبستگی مثبت 

 عنوان شغلی

=4609/0p مدیر 391/0 همبستگیبدون    

=15375/0p کارمند 169/0  بدون همبستگی 
=40474/0p کارگر فنی 002/0  همبستگی مثبت 
=3922/0p کارگر ساده 178/0  بدون همبستگی 

 شیفت کاری
=33121/0p روزکار 275/0  بدون همبستگی 

=1041/0p صبح و عصر 239/0  بدون همبستگی 
>55475/0p چرخشی 0001/0 مثبتهمبستگی    

حقوق  میزان
)تومان(  

400000–300000 27383/0p= 048/0  همبستگی مثبت 

500000–400000 25296/0p= 15/0  بدون همبستگی 
=46425/0p 5000000بیشتر از 003/0  همبستگی مثبت 

دوره 
 آموزشی

آموزش مربوط به
359/0 18  شغل  p= 143/0  بدون همبستگی 

=13545/0p آموزش ایمنی 054/0  بدون همبستگی 
=39132/0p هیچکدام 424/0  بدون همبستگی 

مربوط به شغل و
605/0 28  ایمنی  p= 001/0  همبستگی مثبت 

  

  بحث
های این تحقیق نشان داد که بین سالمت عمومی  یافته

و رضایت شغلی کارگران محیط مورد مطالعه، رابطه 
مثبت وجود دارد و کارگرانی که رضایت  و دار معنی

شغلی باالتری دارند از سالمت عمومی بیشتری 
های حاصل از  این مطالعه با یافته. برخوردار هستند

 همکارانآبادی و  و شفیع پژوهش حبّی و همکاران
) 17,14( باشد مطابقت داشته و در یک راستا می

و  های حاصل از مطالعه استراسل همچنین با یافته
دار و مثبت بین سالمت  که رابطه معنیهمکاران 

) 18( عمومی و رضایت شغلی افراد را تائید نمودند
بین رضایت . باشد مطابقت داشته و در یک راستا می
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شغلی با سالمت عمومی کارگران متأهل رابطه مثبت 
ای بین سالمت  داری وجود دارد ولی رابطه و معنی

رد مشاهده عمومی و رضایت شغلی کارگران مج
های حاصل از پژوهش شفیع آبادی و  که با یافته ،نشد

 باشد مطابقت نداشته و در یک راستا نمیهمکاران 
رابطه سالمت عمومی و رضایت شغلی با برخی ). 14(

های فردی و دموگرافیک کارگران محیط  از ویژگی
مورد مطالعه دارای همبستگی مثبت و با برخی از این 

  .باشد طه میها بدون راب ویژگی
دهد که بین سالمت  های این پژوهش نشان می یافته

عمومی و رضایت شغلی کارگران شاغل در واحد 
دار بوده ولی ارتباطی  تولید، همبستگی مثبت و معنی

بین سالمت عمومی و رضایت شغلی کارگران شاغل 
های فنی، کنترل کیفیت، ایمنی، حراست  در سایر واحد

داری، آشپزخانه و الوار خردکن نشانی، انبار، ا و آتش
نتایج حاصل از بررسی رابطه سالمت . وجود ندارد

های رضایت شغلی حاکی است که بین   عمومی و حیطه
کار،   سالمت عمومی و رضایت شغلی در حیطه

های ترفیع و شرایط  سرپرست، همکاران، فرصت
دار و مثبت وجود دارد ولی با  محیط کار رابطه معنی

های  همبستگی نداشته، که با یافته حیطه پرداخت
در حیطه  حاصل از پژوهش بهروزیان و همکاران

، باشد ماهیت کار مطابقت داشته و در یک راستا می
ولی در حیطه سرپرستی با پژوهش مذکور رابطه 

به عبارت دیگر در پژوهش بهروزیان و  .عکس دارد
همکاران بین سالمت عمومی و حیطه سرپرستی بر 

 .رابطه معکوس وجود دارد ش حاضر خالف پژوه
در پژوهشی نشان داد که با کاهش یا بخشایش 

افزایش سالمت عمومی میزان رضایت شغلی نیز 
کاهش یا افزایش خواهد یافت که با پژوهش حاضر 

 و 1لو ).19( مطابقت داشته و در یک راستا می باشد
همکاران در پژوهشی توصیفی و مقطعی نشان دادند 

شغلی و استرس شغلی با هم رابطه که رضایت 
عبارت دیگر با افزایش رضایت  هب .معکوس دارند

                                                 
1 Lu  

 یابد شغلی میزان استرس ناشی از کار کاهش می
چه  نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که هر .)20(

سالمت عمومی کارگران باالتر باشد میزان رضایت 
  .شغلی بیشتری خواهند  داشت

  
  نتیجه گیری
همبستگی مثبت بین سالمت عمومی و با توجه به 

منظور سالمت کارکرد  رضایت شغلی کارگران و به
یک سازمان الزم است مدیران موسسات و نهادهای 

از کارگری نسبت به افزایش رضایت شغلی کارگران 
های ترفیع شغلی آنان،  جمله فراهم نمودن فرصت

حفظ ایمنی و استاندارد، بهبود شرایط کار کارگران، 
د وضعیت بهداشتی محیط کار، نحوه سرپرستی و بهبو

توجه به نظرات و پیشنهادات آنان بیش از پیش اقدام 
همچنین با تشویق و تقدیر از کارگران برجسته . نماید

زمینه نوآوری و خالقیت را در محیط کار  ،و نمونه
هایی جهت  از سوی دیگر طراحی برنامه. فراهم سازند

منظور تامین  ن بهارتقای سالمت عمومی کارگرا
  .رضایت شغلی آنان همواره مد نظر قرار گیرد

  
  و قدردانی تشکر

بدین وسیله از مدیر عامل محترم شرکت نئوپان 
خلخال جناب آقای دکتر آرین و مدیریت محترم 
مهندس دشتی، مهندس فلکی و همچنین کارگران 
محترم این کارخانه که امکان انجام این پژوهش را 

 .شود صمیمانه تشکر و قدردانی می ،فراهم نمودند
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ABSTRACT 

 
Background & Objective: General health can be affected by occupational factors. The 
purpose of this study was to investigate the role of general health in job satisfaction of the 
workers in Khalkhal chipboard factory. 
Methods: This cross-sectional and descriptive study was carried out in December 2013. The 
research environment was Khalkhal chipboard factory and the study population included 98 
workers employed in different shifts of the factory. The data gathering instruments were 
General Health Questionnaire (GHQ-28) and standard questionnaire (JDI-55). Data analysis 
was done by calculating correlation coefficients and descriptive statistics indices using SPSS 
version 16. 
Results: There is a significant and positive correlation between job satisfaction and general 
health (p<0.00001). Job satisfaction displayed positive correlation with general health in the 
fields of workplace (p<0.0001), supervisor (p<0.006), colleagues (p<0.002), promotion 
opportunities (p=0.011), and workplace conditions (p=0.004) significant, while there was no 
correlation between general health and payments field (p=0.092). 
Conclusions: According to the relationships between general health and job satisfaction of 
the workers, the necessity of providing safety and workplace environment standards, timely 
and appropriate promotion opportunities, and improvement of workplace conditions are 
emphasized. 
Keywords: General Health; Job Satisfaction; Production of Chipboard. 
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