
 
 
 
 

  شاغل دانشگاه كاركنانبررسي رابطه بين رضايت شغلي با سالمت رواني 
Relationship between Job Satisfaction and Mental Health  

Of the University Staff 
  

 دكترعبداهللا شفيع آبادي                

 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

 شديده خلج اسدي                     

  كارشناسي ارشد مشاوره
  

  1چكيده 
بررسي رابطه بين رضايت شغلي با سالمت رواني و ابعاد   :هدف

نشانه هاي بدني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي، (آن 
سن، (و بررسي وضعيت رضايت شغلي در پنج مقياس) افسردگي

در زنان و ) جنس، مدرك تحصيلي، وضعيت تاهل، وضعيت مسكن
   .انشگاه آزاد گرمسار بودمردان شاغل د

 60براي دستيابي به هدف هاي پژوهش، نمونه اي :روش پژوهش
گيري تصادفي ساده از جامعه آماري انتخاب و  نفري با روش نمونه

  . اجرا شد هاي رضايت شغلي و سالمت عمومي درموردآنها پرسشنامه
ب نتايج استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از ضري :يافته ها

و تحليل واريانس يكطرفه مورد تجزيه و  tهمبستگي پيرسون، آزمون
با توجه به نتايج بدست آمده بين رضايت شغلي . تحليل قرار گرفت

نشانه هاي بدني، اضطراب، اختالل در (با سالمت رواني و ابعاد آن
همچنين . رابطه معنادار بدست آمد) عملكرد اجتماعي، افسردگي

اما . كارمندان رابطه معنادار مشاهده شد بين رضايت شغلي با سن
ارتباطي بين رضايت شغلي با متغيرهاي جنس، وضعيت تاهل، 

ميان رضايت . مدرك تحصيلي، و وضعيت مسكن بدست نيامد
شغلي با سالمت رواني كارمندان زن ومردتفاوت معناداري وجود 

   .نداشت
يت نتيجه كلي حاكي از ارتباط معنادار بين رضا :نتيجه گيري

  .شغلي با سالمت رواني بود
رضايت شغلي، سالمت رواني، اضطراب، :كليدي هاي واژه

 .افسردگي، سالمت جسماني، كنش اجتماعي
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Abstract 
The report investigates the relationship between 
job satisfaction and mental health involving its 
aspects (such as physical symptoms, anxiety, 
social disorders and depression) with job 
satisfaction in 5 scales (age, gender, educational 
back ground, marital status and accommodation) 
amongst male and female individuals employed 
in Garmsar Azad University. To achieve 
research purposes a sample that comprised 60 
individuals (38 males and 22 females) was 
randomly selected among from a larger 
statistical population. Having received and 
responded to “Shafi Abadi and Shariat job 
satisfaction and GHQ 28 questionnaires” results 
which were analyzed using Pearson correlation 
coefficient test and one-way variation analysis 
indicate that job satisfaction and age are highly 
correlated to mental health; however, no 
relationship was observed between job 
satisfaction and other scales including gender, 
marital status educational background and 
accommodation; furthermore, no difference was 
perceived between males’ and females’ mental 
health. In conclusion research results confirmed 
a significant relationship between job 
satisfaction and mental health. 

 
Keywords: Job Satisfaction, Mental Health, 
Anxiety, Depression, Physical Health, Social 
Act. 
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  مقدمه
ها  انساني و بكارگيري به موقع توانايي هدايت و رهبري منابع

اهداف سازماني براي  و استعدادهاي افراد شاغل در نيل به
. آيد مديران هر مجموعه از مسايل مهم مديريتي به حساب مي

سازمان آموزش عالي عالوه بر نيروهاي متخصص در زمينه 
آموزش شامل نيروهاي انساني شاغل در بخش اداري سازمان 

 2و رضايت شغلي1لذا توجه به سالمت رواني. نيز مي شود
وري  تواند در پيشبرد اهداف ملي، بهره كاركنان اين سازمان مي

هيچ ترديدي . داشته باشد ني به جامعه نقش مهميرسا و خدمات
. ها اهميت زيادي دارد افراد در سازمان نيست كه رضايت شغلي

ي دست كم، مديران الزم است به سه دليل به رضايت شغل
مدارك بسياري در ) 1:افراد و اعضاي سازمان اهميت بدهند 

دست است كه افراد ناراضي سازمان را ترك مي كنند و بيشتر 
ثابت  شده است كه كاركنان راضي از ) 2استعفا مي دهند ؛

رضايت ) 3كنند ؛  سالمت بهتري بر خوردارند و بيشتر عمر مي
ن و شركت فراتر اي است كه از مرز سازما شغلي از كار پديده

رود و اثرات آن در زندگي خصوصي فرد و خارج از  مي
هاي رضايت شغلي كه  يكي از جنبه. سازمان مشاهده مي شود
ي آن با سالمت كاركنان  شود، رابطه معموال ناديده انگاشته مي

شود،  فشار رواني كه در نتيجه نارضايتي بر فرد وارد مي. است
هايي چون حمله قلبي  اي بيماريتواند وي را مستعد و پذير مي

همچنين رضايت شغلي كاركنان اثراتي را بر كل جامعه . نمايد
برند،  خواهد داشت، هنگامي كه كاركنان از كار خود لذت مي

يابد، اين  بهبود مي) در خارج از سازمان(زندگي خصوصي آنها
دهند و از نظر رواني جامعه  تر به زندگي مي افراد نگرشي مثبت

يك نيروي كار راضي به خاطر كاهش . نمايند تر مي لمرا سا
هاي  و نيز از آن جهت كه سالمت افراد به سبب هزينه( غيبت

باعث افزايش بازدهي خواهد ) بيمارستاني به نفع سازمان است
  .)1377، ترجمه پارساييان و اعرابي، 1970رابينز،( شد

                                                            
1 Mental health 
2 job satisfaction 

زيكي شود كه فرد از نظر في سالم بودن به شرايطي اطالق مي
و احساسي قادر به انجام وظايف محوله در سطح معمولي يا 

اين به معناي داشتن سالمت فكري و فيزيكي . كامل باشد
بيشترمديران بر اين عقيده اند كه آن عده از كاركناني . است

كه از سالمت و بهداشت خوب بهره مند بوده اند و در محيطي 
 بيشتري برخور امن كار مي كنند از سايركاركنان ازكارايي

  ).1375حاضر و عابديني راد، (دارند
داري بين رضايت شغلي  رسد كه رابطه معني چنين به نظرمي

هاي متعدد  پژوهش.و سالمت رواني كاركنان وجودداشته باشد
نشان داده است كه افراد ناراضي از شغل خود، مستعد ابتال به 

زسردرد، ها ا امراض گوناگون هستند كه دامنه اين نوع بيماري
؛ترجمه 1972رابينز،(شود هاي قلبي كشيده مي تا بيماري

  ).1377پارسائيان و اعرابي، 
شغلي و سالمت  هاي گستردهرضايت بنابراين با توجه به جنبه

رواني، هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رضايت شغلي و 
گرمسار و اسالمي زاد آ  سالمت رواني كاركنان دانشگاه

متغييرهاي جنس، سن، وضعيت تاهل،  همچنين ارتباط بين
  .مدرك تحصيلي، وضعيت مسكن با رضايت شغلي آنان است

پژوهشي را به منظور ارزيابي رضايت شغلي 2006ترنردرسال
اين  در .انجام داد  مديران دبيرستاني در كاروليناي جنوبي

سن، جنس، سابقه خدمت، نژاد، (پژوهش رابطه بين متغيرهاي
با رضايت شغلي آنها مورد بررسي ) حقوق، اندازه مدرسه

با ) حقوق، سن(نتيجه حاصله حاكي از ارتباط بين. قرارگرفت
  .رضايت شغلي افراد بود و بقيه فرضيه ها تاييد نشدند

، هم كه در دانشگاه توسعه خدمات )2006(پژوهش النگ
ايالت مي سي سي پي انجام شد، نشان داد  بهترين پيش بيني 

ن كارگذار است و كارمندان صرفنظر كننده رضايت شغلي، س
از جنسيت، سمت، نژاد و منطقه اي كه در آن كار مي كنند از 

مهمترين يافته اين پژوهش ها كه با . شغل خود راضي هستند
پژوهش حاضر ارتباط مستقيم دارد، وجود رابطه معني دار بين 

  .متغيرهاي سن و رضايت شغلي افراد است
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د بين سطح تحصيالت و سن با ، نشان دا)1992(پژوهش كيم
اما ارتباطي بين جنس و . رضايت شغلي رابطه وجود دارد

رضايت شغلي وجود ندارد، اين تحقيق كه بر روي كاركنان 
يك هتل انجام شد نشان داد كه تحصيالت با افزايش پاداش 
كاري، رضايت شغلي را باال مي برد، بعالوه تحصيالت باال 

، در )1993(تري وهمكاران .ردپاداش هاي غيرمادي نيز دا
مطالعه اي كه با هدف بررسي تاثير استرس كاري بر سالمت 
رواني و رضايت شغلي انجام داده اند، به اين نتيجه رسيدند كه 
استرس كاري با تاثير منفي بر سالمت رواني ميزان رضايت از 

در مطالعه ديگري كه توسط كال . شغل را كاهش مي دهد
نجام گرفت مشخص شد افرادي كه دچار ا) 1994(وهمكاران

نوعي افسردگي هستند، اعتماد به نفس پائين تر، احساس 
. بيهودگي  بيشتر، و رضايت شغلي كمتري را احساس مي كنند

، در پژوهشي كه با هدف )1999(استراسل، مك كي و پالنت
بررسي رابطه بين رضايت از شغل با سالمت جسماني كارمندان 

ي انجام داده اند به اين نتيجه رسيدند كه يك شركت هواپيماي
  . سالمت جسماني نيز با رضايت شغل ارتباط هماهنگ دارد

عالوه بر پژوهش هاي يادشده، پژوهش هاي ديگري در اين 
نشان داد كه ) 1378(پژوهش خليل زاده. باره انجام گرفته اند

سه عامل اصلي در رضايت شغلي عواملي اجتماعي، محيط كار 
ار است و اينكه رشته تحصيلي و مقطع تدريس در و نقش ك

رضايت شغلي موثر، اما وضعيت تاهل، سابقه خدمت، ميزان 
  . تحصيالت در رضايت شغلي موثر نيستند

چنانچه يافته هاي پژوهش حاضر نيز حاكي از عدم وجود 
رابطه بين ميزان تحصيالت، وضعيت تاهل با رضايت شغلي 

  . دارد
بررسي رضايت (كه به عنوان )1381(در پژوهش صالحي

شغلي با سالمت عمومي زنان شاغل در دفتر مركزي جهاد 
صورت گرفت، براي ارزيابي همبستگي بين نمرات ) سازندگي

سالمت عمومي و رضايت شغلي، با استفاده از شيوه پيرسون 
بدست آمد كه داللت بر  -%36ضريب همبستگي منفي

كاهش نمره . دهمبستگي منفي بين دو متغير يادشده دار

GHQ)كه منجر به افزايش سالمت روان مي ) سالمت روان
در پژوهش . گردد، با افزايش رضايت شغلي همراه است

تحقيق . نيز چنين نتيجه اي بدست آمد) 1376(دوستدار طوسي 
بررسي  سالمت رواني دانشجويان مراكز تربيت (وي با عنوان

آزمون هاي  معلم استان مازندران كه در آن دانشجويان با
GHQ  و مقياس رضايت شغلي مورد سنجش و ارزيابي

قرارگرفتند، مشخص شد بين رضايت شغلي با سالمت رواني 
در مطالعة حاضر بر مبناي ادبيات نظري . رابطه وجود دارد

پژوهش، هشت فرضيه طراحي و تدوين شد كه به شرح زير 
  : است

مندان بين رضايت شغلي با سالمت رواني كار: فرضيه نخست
  .دانشگاه ازاد گرمسار رابطه وجود دارد

 بين رضايت شغلي با ابعاد سالمت رواني:فرضيه دوم
رابطه ) اضطراب،افسردگي، سالمت جسماني، كنش اجتماعي(

  .وجود دارد
بين رضايت شغلي  با سالمت رواني كارمندان : فرضيه سوم

  .زن ومرد تفاوت وجود دارد
و رضايت شغلي آنان  بين  جنس كارمندان: فرضيه چهارم
  . رابطه وجود دارد
بين وضعيت تاهل كارمندان و رضايت شغلي : فرضيه پنجم

  .آنان رابطه وجود دارد
بين سن كارمندان و رضايت شغلي آنها رابطه : فرضيه ششم

  .وجود دارد
بين سطح مدرك تحصيلي كارمندان و رضايت :فرضيه هفتم

  .شغلي آنها رابطه وجود دارد
بين وضعيت مسكن كارمندان و رضايت شغلي  :فرضيه هشتم

  . آنان رابطه وجود دارد
  روش 

جامعه آماري اين مطالعه، تمام كاركنان زن و مرد دانشگاه 
- 87آزاد گرمسار در نظرگرفته شدند كه تعداد آنها در سال

به منظور تعيين حجم نمونه ازجدول . نفر بود160برابر با 1386
مورگان و (يك جامعه معلومتعيين اندازه نمونه معرف از 
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نفر برآورد شد و با 60بهره گرفته شد كه تعداد آنها) كرجسي
  .روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند

  ابزار 
سنجش نمونة پژوهشي نخست، بوسيلة پرسشنامه سالمت 

 28در بخش سالمت رواني از فرم . انجام شد GHQرواني 
ار مقياس فرعي كه كه مشتمل بر چه GHQماده اي پرسشنامه 

عناوين  مقياس ها . سوال دارد استفاده شد 7هر يك از آنها 
  : عبارتند از 

كه وضع سالمت عمومي و عاليم :1عاليم جسماني - 1
جسماني كه فرد طي يك ماه گذشته تجربه كرده بررسي مي 

  .شود
كه عاليم و نشانه هاي باليني اضطراب : 2عاليم اضطراب- 2

فشار بودن، عصبانيت و دلشوره فرد  شديد، بي خوابي، تحت
  .بررسي مي شود

در اين مقياس توانايي فرد در انجام :  3كنش اجتماعي- 3
كار هاي روزمرّه، احساس رضايت در انجام وظايف، احساس 

هاي روزمره  مفيدبودن، قدرت يادگيري و لذت بردن از فعاليت
 .زندگي بررسي مي شود

 ارزشي، نااميدي بي احساس اين بخشدر:4افسردگي عاليم- 4
افكار خودكشي، آرزوي مردن و توانايي در انجام كار بررسي 

 نمرات( در نمره گذاري، از روش ساده ليكرت. مي شود
در . هاي سواالت پرسشنامه استفاده شد براي گزينه)  0،1،2،3
، با استفاده از پرسشنامه )1983( 5اي كه چان و چان مطالعه
GHQ اساس روش ساده نمره گذاري ليكرت،  انجام دادند، بر

گزارش شد 85/0ضريب هماهنگي دروني اين مقياس برابر با 
  .كه ضريب اعتبار بااليي است

سوالي شفيع آبادي و 22در بخش رضايت شغلي از پرسشنامه
گزينة كامال 4،استفاده شد كه سواالت شامل)1380(شريعت

                                                            
1 Somotic symptom 
2 Anxiety 
3Social Function 
4 depression 
5 chan & chan 

سنجش براي . موافق، موافق، مخالف، و كامال مخالف است
پايايي آزمون، سازندة آزمون يادشده از فرمول آلفاي كرونباخ 

مقدار پاياني بدست آمده با استفاده از اين . استفاده كرده است
  .بود كه اين رقم نشانگر انسجام باالي آزمون است 90/0روش 

  يافته ها
بين رضايت شغلي با سالمت رواني كارمندان : فرضيه نخست

  .رابطه وجود دارددانشگاه آزاد گرمسار 
باتوجه به ضريب همبستگي بدست آمده  1درجدول شماره 

اطمينان بين رضايت % 99با % 1درسطح معناداري) - 423/0(
از آنجايي كه اين . شغلي با سالمت رواني رابطه مشاهده شد

ضريب منفي است، متغيرها در جهت  عكس يكديگر هستند، 
افزايش سالمت  كه منجر به) سالمت روان(GHQكاهش نمره 

جدول (روان مي گردد با افزايش رضايت شغلي همراه است 
  ).1شماره 
 اضطراب(بين رضايت شغلي با ابعاد سالمت رواني :دوم فرضيه

رابطه وجود ) افسردگي، سالمت جسماني، كنش اجتماعي
  .دارد

با توجه به ضرايب همبستگي محاسبه شده 1در جدول شماره
، رضايت )-378/0(ي با اضطرابمربوط به ارتباط رضايت شغل

،رضايت شغلي با سالمت جسماني )-406/0(شغلي با افسردگي
در ) -291/0(، رضايت شغلي با كنش اجتماعي) -383/0(

اطمينان بين رضايت شغلي با ابعاد % 99تا 01/0سطح معنادار
اضطراب، افسردگي، سالمت جسماني، كنش (سالمت رواني

آنجا كه ضرايب همبستگي از . رابطه وجود دارد) اجتماعي
منفي است، كاهش نمره در ابعاد سالمت روان كه منجر به 
افزايش سالمت در اين عوامل مي شود با افزايش رضايت 

  ).1جدول شماره (شغلي همراه است
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  دوم اعتبار آماري مربوط به فرضيه هاي نخست و محاسبه ضرايب همبستگي و: 1جدول 
  

  
  
  
 
 

ت شغلي با سالمت رواني كارمندان بين رضاي: فرضيه سوم
  .زن و مرد تفاوت وجود دارد

با درجه ) 20/1(محاسبه شده T، باتوجه به 2درجدول شماره
بين رضايت شغلي با سالمت 232/0درسطح معناداري58ِآزادي

رواني كارمندان زن و مرد تفاوت معنادار آماري وجود ندارد 
  ).2ول شماره جد(و فرضيه مذكور مورد تائيد قرار نمي گيرد

بين جنس كارمندان و رضايت شغلي آنان : فرضيه چهارم 
  .رابطه وجود دارد

با ) -52/1(محاسبه شده  T، باتوجه به 2درجدول شماره 
بين رضايت شغلي  134/0درسطح معناداري  58درجه آزادي 

بدين . دركارمندان زن ومردتفاوت معنادار آماري ديده نشد

 شماره جدول(گيرد ئيد قرار نميترتيب فرضيه مذكور موردتا
2(.  

بين وضعيت تاهل كارمندان و رضايت شغلي : فرضيه پنجم
  .آنان رابطه وجود دارد
با ) 007/1(محاسبه شده T، باتوجه به 2در جدول شماره

بين وضعيت تاهل  318/0در سطح معناداري  58درجه آزادي 
كارمندان و رضايت شغلي آنان تفاوت معنادار آماري ديده 

بدين ترتيب مجرد يا متاهل بودن كارمندان، تاثير قابل . نشد
مالحظه اي در رضايت شغلي آنان ندارد و فرضيه مذكور 

  ).2جدول شماره(مورد تائيد قرار نمي گيرد

  
  مستقل مربوط به مربوط به فرضيه هاي سوم تا پنجم Tنتايج آزمون  شاخص آماري و 2جدول

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

ارمندان و رضايت شغلي آنان رابطه بين سن ك: فرضيه ششم
  .وجود دارد

در سطح ) 21/3(محاسبه شده fبا توجه به  3درجدول شماره 
، بين سن كارمندان با رضايت شغلي آنها )05/0(معناداري

بدين ترتيب فرضيه مذكور مورد . رابطه معني دار وجود دارد
  ).3جدول شماره (تائيد قرار مي گيرد

ك تحصيلي كارمندان و رضايت بين سطح مدر:فرضيه هفتم
  .شغلي آنان رابطه وجوددارد
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در سطح )485/1(محاسبه شده  Fباتوجه به3درجدول شماره
بين مدرك تحصيلي و رضايت شغلي )219/0(معناداري

  ).3جدول شماره(كارمندان تفاوت معنادار آماري وجود ندارد
بين وضعيت مسكن كارمندان و رضايت شغلي : فرضيه هشتم

  . طه وجود داردآنها راب

در سطح ) 6/0(محاسبه شده F، باتوجه به 3در جدول شماره 
تفاوت معناداري بين وضعيت مسكن و )55/0(معناداري

  .رضايت شغلي كارمندان ديده نمي شود

  خالصه تحليل واريانس يك متغييري مربوط به فرضيه هاي ششم تاهشتم :3جدول 
  

    
  
  

  
  
  
 
 

  گيري  بحث و نتيجه
 بين رضايت شغلي بادهد كه  اين تحقيق نشان مي هاي يافته

زاد گرمسار رابطه وجود سالمت رواني كاركنان دانشگاه آ
كه با است  )1381(اين يافته همسو با پژوهش صالحي. دارد

هدف بررسي رابطه رضايت شغلي با سالمت رواني زنان شاغل 
  . در دفتر مركزي جهادسازندگي انجام گرفت

هدف بررسي  كه با ، نيز)1376(وسيپژوهش دوستدار ط در
سالمت رواني دانشجويان مراكز تربيت معلم استان مازندران 
انجام شد، مشخص شد بين رضايت شغلي باسالمت رواني 

ابعاد سالمت رواني  بين رضايت شغلي با .رابطه وجود دارد
،كنش اجتماعي  رابطه افسردگي، سالمت جسماني اضطراب،(

 پژوهش تري و اين پژوهش بايافته هاي . وجود دارد
سالمت  منفي بر تاثير كه استرس بااين ني برمب، )1993(همكاران
. استدهد همسو  كاهش مي شغل را ميزان رضايت از  ،رواني
تحقيقي نشان دادند افرادي كه  در) 1994(همكاران كال و

 ،اعتماد به نفس پايين تر داراي نوعي افسردگي هستند،
رضايت شغلي كمتري دارندكه با  و احساس بيهودگي بيشتر

  افسردگي  مبني برارتباط بين رضايت شغلي و، پژوهش حاضر

  
هاي اين پژوهش يا پژوهش  همچنين يافته. يي داردهمسو
كه دريك شركت ) 1999(پالنت مك كي و ،استراسل

ني افرادكه هواپيمايي انجام گرفت نشان داد سالمت جسما
با رضايت شغلي  است) مغز،كبد ،قلب،كليه(شامل سالمت 

پيشينه هاي موجود موردي كه  در. ارتباط دارد، هماهنگ است
با نتيجه ارتباط رضايت شغلي باكنش اجتماعي باشد بدست 

  .نيامد
مرد  سالمت رواني كاركنان زن و بين رضايت شغلي با

 بين جنس كارمندان و .دارآماري وجود نداردتفاوت معنا
همسو با  اين يافته. اردرضايت شغلي آنان رابطه وجود ند

وي كاركنان ر اين تحقيق كه بر. است) 1992(پژوهش كيم 
 يك هتل انجام گرفت حاكي ازعدم ارتباط بين جنس و

  .رضايت شغلي بود
رضايت شغلي آنان رابطه  بين وضعيت تاهل كارمندان و

 )1378(ن يافته همسو با پژوهش خليل زادهاي. وجود ندارد
رضايت  تحصيلي و مقطع تدريس دركه نشان داد رشته  است
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سابقه خدمت و ميزان  ،شغلي موثرند، ولي وضعيت تاهل
  .نيستند رضايت شغلي موثر تحصيالت در

رضايت  بين سن كارمندان ومطابق يافته هاي اين پژوهش، 
افته همسو با پژوهش اين ي. شغلي آنان رابطه وجود ندارد

ياالت مي دانشگاه توسعه خدمات ا كه در است 2006النگ 
اين تحقيق نشان داد بهترين پيش بيني . سي سي پي انجام شد

اراست وكارمندان صرفنظر از كننده رضايت شغلي سن كارگذ
كنند از  مي منطقه اي كه در آن كار نژاد و ،سمت ،جنسيت

هم كه پژوهشي ) 2006(ترنرهمچنين . شغل خود راضي هستند
 بيرستاني درد(منظور ارزيابي رضايت شغلي مديرانرا به 

 حقوق وجام داد به ارتباط معني دار بين كاروليناي جنوبي ان
  .با رضايت شغلي دست يافت سن

رضايت شغلي آنان  بين سطح مدرك تحصيلي كارمندان و
اين يافته همسو با پژوهش خليل زاده  .رابطه وجود ندارد

عدم ارتباط بين ميزان تحصيالت  از تياكاست كه ح) 1378(
  .داردلي رضايت شغ و

رضايت شغلي آنان رابطه  بين وضعيت مسكن كارمندان و
نتايج مذكور  نتايجي كه با ،پيشينه هاي موجود در .وجود ندارد

  .باشد يافت نشد همسو
  محدوديت ها

بازپس نفرستادن پرسشنامه به محقق توسط عده اي از - 1
كارمندان به بهانه اين مطلب كه سئواالت پرسشنامه خصوصا 

سابقه  تخصصي است واحتماال به شخصيت و) واني سالمت ر(
  .كند كاري آنها لطمه وارد مي

علت  ،ادن بي كم وكاست درمورد پرسشنامهتوضيح د- 2
  .كند تهديد نمي نظركاري آنها را اين كه خطري از پخش و

جهت افزايش رضايت شود اقداماتي در مي پيشنهاد :پيشنهادها
ينه هاي گوناگون براي زم ايجاد تسهيالت در (شغلي از جمله

رعايت  جايگاه  مسئووليت هاي آنها، توجه به وظايف و آنها،
پيشنهادهاي  احترام به آنها، توجه به نظرات و و  كارمندان

كارمندان صورت  ساعت هاي كار و توجه به حجم كار آنها،
  .تامين شود گيرد تا بدين وسيله سالمت رواني كارمندان نيز

  منابع
اصول مديريت و رفتار . )1375(ابديني رادو امير عحاضر، منوچهر 

  .شركت خدماتي و انتشاراتي علوم مديريت: تهران . سازماني
عدم  بررسي عوامل موثر در رضايت و. )1378(خليل زاده، محمد

پايان نامه . وميهرضايت شغلي معلمان دانشگاه پيام نور مركز ار
دانشگاه آزاد اروميه كارشناسي ارشد.  

بررسي سالمت رواني دانشجويان ). 1376(رطوسي، سيدعليدوستدا
پايان نامه كارشناسي ارشد . راكز تربيت معلم استان مازندرانم

  .دانشگاه آزاد رودهن
ه علي  پارساييان و ترجم(رفتار سازماني). 1377(پي.استيفن ،رابينز

   .دفتر پژوهش هاي فرهنگي: تهران . )محمد اعرابي
سالمت  بررسي رابطه رضايت شغلي با). 1381(عليصالحي، نوروز

پايان نامه . زندگيرواني زنان شاغل در دفتر مركزي جهاد سا
دانشگاه آزاد رودهن كارشناسي ارشد.     
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