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چکیده
مقدمه :صاحبنظران شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار را از متغیرهای مهم مؤثر در رضایت شغلی میدانند .هدف از این
مطالعه ،بررسی رابطۀ شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار با رضایت شغلی است.
روش بررسی :این پژوهش ،از لحاظ هدف ،کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن ،از نوع توصیفی  -همبستگی است.
جامعۀ آماری آن ،تمام کارکنان یکی از شرکتهای پتروشیمی عسلویه در سال  3111و تعداد نمونه  211نفر ،که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در این مطالعه ،مفهوم رضایت شغلی و اجزای تشکیلدهنده آن ،از شاخص Job
 ،Descriptive Indexپرسشنامۀ رضامندی مینهسوتا ) (MSQو مدل ویژگیهای شغلی ) (JCMاستخراج و برای سنجش
متغیرهای شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کاری از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSSو از روشهای آماری توصیفی ،نظیر جداول یکبعدی ،میانگین و روشهای استنباطی ،نظیر تحلیلعاملی،
ضریب همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد.

نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد نمرۀ رضایت شغلی باالتر از متوسط ،شرایط فیزیکی محیط کار پائینتر از متوسط و فشار کار
باالتر از متوسط است .بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار رابطۀ مستقیم و بین رضایت شغلی و فشار کار رابطه
معکوس است.
واژههای کلیدی :رضایت شغلی ،شرایط فیزیکی محیط کار ،فشار کار
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نتایج :میانگین نمرۀ رضایت شغلی  ،76/10شرایط فیزیکی محیط کار  01/71و فشار کار  71/36است .همبستگی بین رضایت
شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کاری ،در سطح معنیداری  1/13به ترتیب ،معادل  1/016و  -1/024است.
 R=1/017و  R2= 1/207محاسبه شد .ضریب رگرسیون نیز به ترتیب  1/214و  -1/123است.
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مؤثر بر رضایت شغلی ،شرایط فیزیکی محیط کار و
همچنین فشار کاری را نیز از متغیرهای مهم مؤثر بر آن
میدانند .لوکه معتقد است ،شرایط فیزیکی محیط کار،
معموالً در صورتی موجب رضایت شغلی میشود که راحت
و به دور از خطر باشد .سطوح معتدل درجه حرارت،
رطوبت ،تهویه ،نور و صدا در ایجاد شرایط مادی کار اثر
دارد ( )4نتایج مطالعات نشان میدهد که کارکنان معموالً
در شرایطی احساس رضایت بیشتر میکنند (مانند
تجهیزات و ابزار مناسب کار) که نیل به هدفها را تسهیل
کند( .)1افراد شاغل پیوسته با محیط پیرامون خود در
تعامل هستند .بنابراین محیط فیزیکی نقش اساسی برای
کارمندان ایفا میکند و طراحی مناسب محیط کار
میتواند بر احساس راحتی و امنیت ،انگیزه ،رضایت شغلی
و بهطورکلی بهرهوری شاغالن تأثیر بگذارد( .)31طراحی،
نور و میزان سر و صدا در محیط فیزیکی ،اثر عمدهای بر
حالتهای روانی و عملکرد فرد دارد .شغلی که بر پایۀ
معقول و منطقی طراحی نشده و مستلزم حرکتها و رفت
آمدهای بیش از حد و غیر ضروری کارکنان باشد و یا
اینکه برای انجام آن ،نیاز به ابزار ،وسایل ،تجهیزات،
دستگاهها و مواد باشد و یا در محیط فیزیکی نامناسب
باشد ،منجر به نارضایتی و خستگی فرد و در نهایت تأثیر
منفی بر بازده و ایمنی وی میشود .سر و صدا نیز میتواند
بر قدرت تمرکز فرد تأثیر گذاشته و زمینه بروز حادثه در
محیط کار را فراهم آورد .طراحی محیط کار با استفاده از
رنگها ،اعمال و یا اعمال نشدن سلیقههای کارکنان در
ترتیب و آراستگی محیط کار ،میتواند شرایط فیزیکی
محیط کار را شادیزا و فرحبخش و یا آزاردهنده و دلگیر
کند.
فشار کاری نیز یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر
رضایت شغلی و به تبع آن ،مؤثر بر ایجاد شرایط استرسزا،
ایمنی در کار ،سالمت جسمی و روانی فرد به شمار
میرود .فشار شامل انتظارات و یا خواستههایی در جهت
رفتار به شیوهای خاص است و به دو نوع تقسیم میشود:
فشار برای انجام و فشار برای پیروی .در نوع اوّل از
کارکنان انتظار میرود که یک سری تکالیف را به صورت
درست ،دقیق و کامل انجام دهند و در نوع دوم ،منظور
انتظاراتی است که از افراد سازمان ،برای اطاعت و پیروی
از دیگران وجود دارد .نوع خاصی از فشار ،حجم زیاد کار
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مقدمه
مدیران سازمانهایی که بتوانند دالیل و عوامل مؤثر بر
افزایش رضایت شغلی کارکنان خود را بشناسند و درک
کنند ،قادر خواهند شد با استفاده از روشهای علمی،
سیاستهایی را پیشه کنند که موجب باال رفتن کیفیت و
کمیت کار کارکنانشان شوند و در نتیجه سازمان را در
رسیدن به اهدافش یاری نمایند .محققان تالش میکنند
مؤلفههای مختلف رضایت شغلی را شناسایی کرده ،تا
مؤلفههای نسبتاً مهم را اندازهگیری کنند و تأثیر هر یک از
مؤلفهها را بر روی بهرهوری کارمندان مورد آزمون قرار
دهند ( )3الزمه این اقدام ،آن است که اطالعات دقیق و
قابل اعتماد درباره ماهیت رضایت شغلی حاصل شده
باشد( .)2رضایت از شغل به مثابه نگرش و ارزیابی مثبت و
کلی فرد نسبت به شغل ،متأثر از عوامل متعددی است که
برخی به جنبههای درونی کار ،مانند معنادار بودن ،مهارت،
مشکل بودن ،یکنواختی ،خالقیت و  ،...برخی به شرایط
بیرونی کار ،مانند دستمزد ،ایمنی شغلی ،ابهام نقش،
ساختار سازمانی ،شرایط مادی کار ،شرایط فیزیکی محیط
کار ،فشار کار و  ...و برخی نیز ،به مناسبات بین شخصی
افراد ،مانند رابطه شخصی با همکاران یا سرپرستان و ...
مربوط میشود .بنابراین تنها یک علت موجب رضایت
شغلی نمیشود .بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل
گوناگون سبب میشود که فرد شاغل ،در لحظه معینی ،از
شغلش احساس رضایت نماید .از طرف دیگر ،میزان
رضامندی یا نارضایتی از شغل ،پیامدهای متعدد مثبت و
منفی ،از قبیل تأثیر در کارایی ،غیبت از کار ،ترک کار،
سالمت یا بیماری جسمانی ،سالمت یا بیماری روحی و
روانی ،تمرکز یا عدم تمرکز بر کار در انجام وظایف محوله،
توجه یا عدم توجه به مسائل ایمنی و حتی رضامندی
عمومی از زندگی برای شاغالن و سازمان دارد .کارکنان با
رضایت شغلی کم ،سالمت روانی کمتری دارند و اثر
ناخوشایند آن در زندگی خصوصی فرد و حتی جامعه بروز
میکند( )1،0به عالوه عواملی دیگر از قبیل تشویش،
غیبت کاری ،تأخیر در کار ،ترک خدمت و بازنشستگی
زودرس از دیگر اثرات منفی رضایت نداشتن از شغل
محسوب میشود ( )1،7بیشتر مدیران بر این عقیدهاند ،آن
عده از کارکنانی که در محیطی امن کار میکنند ،نسبت
به سایر کارکنان از کارایی و رضایت شغلی بیشتری
برخوردار هستند( )6صاحبنظران در کنار سایر متغیرهای
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روش بررسی
این پژوهش ،از لحاظ هدف ،کاربردی و با توجه به
ماهیت موضوع و اهداف آن ،از نوع توصیفی – همبستگی
است .مبانی روششناختی این مطالعه بر پیمایش استوار
است و برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش ،تمام کارکنان یکی از بزرگترین
شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس جنوبی (عسلویه) در سال  3111است .جامعۀ آماری
 3311و تعداد نمونه  211نفر که به روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدهاند .پس از گردآوری و تصحیح
دادهها ،از نرمافزار  spssبرای تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد .در این مطالعه ،از روشهای آماری توصیفی،
نظیر جداول یکبعدی ،میانگین و نیز روشهای استنباطی
نظیر تحلیلعاملی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
بهره گرفته شده است .در این مطالعه ،مفهوم رضایت
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است ،به این معنی که فرد موظف است زمان زیادی را در
محل کار سپری کند و یا در مدت کوتاهی ،کارهای زیادی
را انجام دهد .استمرار چنین فشارهایی میتواند به حالتی
از فرسودگی ذهنی ،جسمی و عاطفی منجر شود.
فرسودگی ذهنی ،جسمی و عاطفی میتواند دقت در کار را
کاهش داده و شرایط را برای بروز حوادث ناشی از کار
مساعد نماید .طبق آمار سازمان بینالمللی کار ساالنه
 321میلیون جراحت و آسیبهای شغلی و  231هزار
حادثه مرگبار در سرتاسر دنیا در صنایع روی میدهند
( .)33میزان بروز حوادث شغلی منجر به مرگ در
کشورهای در حال توسعه 1 ،تا  0برابر کشورهای توسعه
یافته است و عمده این حوادث غیرعمدی هستند ( )32و
اینکه ،هزینه متوسط حوادث و بیماریهای ناشی از کار0 ،
درصد تولید ناخالص ملی کشورها است ،به همین خاطر
حوادث شغلی یکی از مشکالت بزرگ جهان محسوب
میشوند ( .)31در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با توجه
به نوع فرآیندها و مواد مورد استفاده ،قابلیت بروز حوادثی
نظیر انفجار و آتشسوزی بسیار باالست ( .)30مطالعهای
در فرانسه نشان داد با وجود این که گاز ،به عنوان دشمن
خاموش و یکی از خطرناکترین منابع در دنیا محسوب
میشود؛ ولی با اجرای سیستمهای مدیریتی ،مانند اجرای
دقیق دستورالعملهای تخصصی و ایجاد انگیزه و بینش
کافی در مورد خطرها در بین نیروی کار ،میتوان از این
منبع خطرناک به نحو احسن و با پایینترین میزان
خسارت ،به بهرهوری باالیی دست یافت ( .)31در صورتی
که کارکنان از رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشند،
میتوانند با تمرکز بیشتر بر کار خود و دقت بیشتر ،موجب
کاهش خطرات ناشی از کار شوند .شرکت مورد مطالعه،
یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در منطقۀ ویژه
اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه) است که ارزش
تولیدات سالیانهاش بیش از دو میلیارد دالر برآورد
میشود ،بنابراین با توجه به نوع تولید و جایگاهی که این
شرکت در نظام اقتصادی کشور دارد ،شناسایی و بهبود
مشکالت و مسائل درون این مجموعه ،از جمله رضایت
شغلی کارکنان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،تا بتوان با مرتفع نمودن عوامل
ایجاد نارضایتی قبل از ایجاد انزوا ،پرخاشگری و تعامالت
تنشزا میان کارکنان ،رفتارهای تخریبی ،ترک خدمت،
کمکاری و احساس بیهودگی که از پیامدهای نارضایتی

است را به طور کامل از بین برد؛ و ضمن فراهم نمودن
رضایت کارکنان و ایجاد محیطی آرام ،شرایطی ایمن برای
کار در مجموعه را فراهم کرد .همچنین با آگاهی از
خواستهها و تمایالت کارکنان و با استفاده از سیاستها و
روشهای علمی ،مدیریت مؤثری را در فرایند تعامل مثبت
بین سازمان و نیروی انسانی به کار گرفت تا موجبات
شکوفایی شرکت و افزایش بهرهوری در محیطی ایمن و
بدون حادثه فراهم شود .بنابراین نظر به اهمیت این
موضوع ،این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر شرایط فیزیکی
محیط کار و همچنین فشار کار بر رضایت شغلی کارکنان
این مجموعه انجام شد .تاکنون در سطح کشور مطالعات
متعددی در زمینۀ بررسی میزان رضایتمندی مشاغل
مختلف انجام شده است؛ اما درباره تأثیر شرایط فیزیکی
محیط کار و همچنین فشار کار بر رضایتمندی شغلی
کارکنان مطالعات زیادی انجام نشده است .بنابراین،
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی این دو متغیر بر رضایت
شغلی انجام شد تا با تعیین رابطه شرایط فیزیکی محیط
کار و همچنین فشار کار ،بتوان راهکارهایی برای افزایش
رضایت شغلی و به تبع آن رفع یا تعدیل عوامل خطرزا
ناشی از پائین بودن رضایت شغلی پیشنهاد کرد و
بدینوسیله در راستای کاهش هزینههای انسانی و مالی
ناشی از نارضایتی شغلی در کارکنان شرکت مورد مطالعه
گام برداشت.
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نتایج
آمارهای توصیفی حاصل از این مطالعه نشان میدهد،
از کل  211نفر نمونه مورد مطالعه در این پژوهش247 ،
نفر معادل  14/7درصد مرد 0 ،نفر معادل  3/0درصد
زن(با توجه به شرایط کاری در منطقه و ماهیت کاری
شرکت ،تعداد شاغلین زن بسیار پائین است) 217 ،نفر
معادل  44/1درصد متأهل 11 ،نفر معادل  33/0درصد
مجرد 3 ،نفر معادل  1/1درصد بدون همسر در اثر طالق،
 12نفر معادل  33درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم،
 21نفر برابر با  31درصد کاردانی 363 ،نفر برابر با 11
درصد کارشناسی و  14نفر معادل  21درصد ،دارای
کارشناسی ارشد و باالتر بودند .همچنین میانگین سابقه
افراد مورد مطالعه 31/2 ،سال که کمترین میزان سابقه 3
سال و بیشترین میزان سابقه  11است(با توجه به نوع
استخدامی کارکنان تابع قانون نفت و الزام داشتن  71سال
تمام جهت بازنشستگی ،سابقه برخی از آنها بیشتر از 11
سال است).
در این مطالعه ،برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار
سنجش مورد استفاده ،از ضریب آلفا استفاده شده است.
در اغلب شاخصهای طیف رضایت شغلی ،مقادیر آلفای
قابل قبولی به دست آمد .برای متغیر رضایت شغلی در
پیشآزمون ،باالترین مقدار مربوط به شاخص رضایت از
حقوق با ضریب  1/131و پائینترین مقدار مربوط به
رضایت از اهمیت شغل با ضریب  1/613به دست آمد .در
آزمون نهایی نیز باالترین مقدار مربوط به شاخص رضایت
از حقوق با ضریب  1/411و پائینترین مقدار مربوط به
رضایت از ماهیت شغل با ضریب  1/630به دست آمد.
مقدار آلفای به دست آمده برای متغیر شرایط فیزیکی
محیط کار در پیشآزمون و آزمون نهایی به ترتیب،
 1/416و  1/412و برای متغیر فشار کاری نیز  1/644و
 1/432به دست آمد .نتایج آزمونهای اعتبار و قابلیت
اعتماد بر روی شاخصهای تحقیق در هر دو مرحله
پیشآزمون و آزمون نهایی ،نشان دهنده معتبر بودن،
ثبات نسبی و تکرارپذیری است .نتایج تحلیل قابلیت
اعتماد شاخصهای طیف رضایت شغلی ،شرایط فیزیکی
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شغلی و اجزای تشکیلدهنده آن ،از شاخص
 ،(JDI) Descriptive Indexپرسشنامه رضامندی مینهسوتا
) (MSQو مدل ویژگیهای شغلی ) (JCMاستخراج شد.
همچنین پس از انجام مطالعات نظری و مرور منابع
موجود در زمینه رضایت شغلی و نیز انجام مطالعات
اکتشافی ،چارچوب نظری تحقیق با مد نظر قرار دادن 6
بعد شامل :رضایت از امنیت شغلی ،رضایت از ماهیت
شغل ،رضایت از اهمیت شغل ،رضایت از ارتقاء و پیشرفت،
رضایت از مدیران ،رضایت از همکاران و رضایت از حقوق
تدوین شد .از ترکیب  6بعد یاد شده ،شاخص کلی رضایت
شغلی با مجموع  21گویه به دست آمد .همچنین برای
سنجش متغیرهای شرایط فیزیکی محیط کار و فشار
کاری از پرسشنامۀ محقق ساخت استفاده شد در این
رابطه 33 ،مؤلفه برای سنجش شرایط فیزیکی محیط کار
طراحی شد ،این مؤلفهها شامل :میزان مواد شیمیایی و
گازهای آزاردهنده ،احتمال خطر انفجار و سوختگی،
رطوبت موجود در محیط کاری ،میزان نور و روشنایی،
احتمال خطر سقوط از ارتفاع ،خطر ماشینآالت و
ابزارآالت مربوط به کار ،میزان صدا ،حرارت محل کار،
اندازه فضای کاری ،زیبایی فضای کار و میزان آمادگی
شرکت برای مقابله با شرایط اضطراری بودند .برای
سنجش فشار کاری نیز 1 ،مؤلفه طراحی شد .این مؤلفهها
عبارت بودند از :حجم کاری محوله ،فشار کاری شرکت به
افراد ،تا حدی است که به ناچار بخش زیادی از زندگی
شخصی و خانوادگی ،فدای زندگی شغلی شود و سوم
اینکه فشار کاری ،به حدی که خلق و خوی کارکنان تغییر
نکند.
بر این اساس ،پرسشنامه مقدماتی آماده و در بین 11
نفر از کارکنان شرکت تحت آزمون قرار گرفت .این
پرسشنامه پس از بررسی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد،
تعدیل و نهایی شد .از معیارهای ورود به مطالعه ،اشتغال
به کار بیشتر از یکسال در شرکت تحت مطالعه بود.
همچنین تمام نیروهایی که با عنوان کارورز ،کارآموز و یا
مأمور از سایر شرکتها ،در این شرکت مشغول به فعالیت
بودند از مطالعه خارج شدند.
به منظور رعایت کدهای اخالقی ،در تمامی مراحل این
پژوهش ،مالحظات اخالقی ،همچون اصل اخالقی
امانتداری علمی ،حقوق معنوی مؤلفین آثار و رازداری
رعایت شده است .این طرح پژوهشی با کد اخالق
Job
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جدول 3آمده است.

محیط کار و فشار کار در پیش آزمون و آزمون نهایی در

جدول .3نتایج تحلیل قابلیت اعتماد
نوع متغیر

نام متغیر
رضایت شغلی

وابسته

مستقل

شرایط فیزیکی محیط کار
فشار کاری

شاخصها
(ابعاد رضایت شغلی)

تعداد گویه

ضریب آلفا در
پیش آزمون

ضریب آلفا در
آزمون نهایی

رضایت از امنیت شغلی
رضایت از ماهیت شغل
رضایت از اهمیت شغل
رضایت از ارتقا و پیشرفت
رضایت از مدیران
رضایت از همکاران
رضایت از حقوق
-

2
1
2
1
1
0
1
33
1

1/411
1/611
1/613
1/436
1/417
1/402
1/131
1/416
1/644

1/614
1/630
1/611
1/411
1/413
1/613
1/411
1/412
1/432

نتایج تحلیل عاملی تأییدی ابعاد رضایت شغلی ،نشان
میدهد از مجموع  6بعد رضایت 2 ،عامل کلی قابل
استخراج است که عامل اول  13/140درصد از واریانس
رضایت را تبیین میکند و در بردارندۀ  1متغیر رضایت از
حقوق ،رضایت از امنیت شغلی ،رضایت از همکاران،
رضایت از ارتقا و پیشرفت و رضایت از مدیران است؛ که
بعد رضایت از حقوق ،با بار عاملی  1/421مهمترین بعد
تشخیص داده شد .عامل بعدی که  37/114درصد از
واریانس رضایت شغلی را تبیین میکند ،شامل  2بعد
رضایت از اهمیت شغل و رضایت از ماهیت شغل است که
متغیر رضایت از اهمیت شغل با بار عاملی  1/113اهمیت

جدول .2نتایج تحلیل عاملی ابعاد رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی

اشتراک

عوامل
3

رضایت از حقوق
رضایت از امنیت شغلی
رضایت از همکاران
رضایت از ارتقا و پیشرفت
رضایت از مدیران
رضایت از اهمیت شغل
رضایت از ماهیت شغل
درصد واریانس تبیین شده
KMO = 1/401

2

1/421
1/641
1/674
1/613
1/614

1/171
1/113
1/711
37/114

1/101
13/140
Sig = 1/111

Bartlett's Test = 641.641

تحصیالت نیز 33 ،درصد دیپلم 31 ،درصد کاردانی11 ،
درصد کارشناسی و  21درصد کارشناسیارشد و دکترا
هستند .سایر آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در
جدول 1آمده است.
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یافته های توصیفی این مطالعه نشان می دهد،
حداقل سن کارکنان در شرکت مورد مطالعه 27 ،سال،
حداکثر  71و میانگین سن شاغلین  16/06است44/1 .
درصد از پاسخگویان متأهل 33/0 ،درصد مجرد1/1 ،
درصد بدون همسر در اثر طالق هستند .از نظر سطح

1/613
1/720
1/721
1/717
1/716
1/430
1/771
-
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بیشتری نسبت به بعد رضایت از ماهیت شغل یافته است.
نتایج تحلیل عاملی ،عالوه بر تأیید مجدد اعتبار سازه
طیف رضایت شغلی ،بیانگر اهمیت رضایت از حقوق و
رضایت از اهمیت شغل در میان سایر جنبههای رضایت
شغلی است .همچنین با توجه به این که میزان اشتراک
هر بعد بیش از  1/1است و همچنین مقدار آماره 1/401
=( KMOبیش از  )1/6است و آزمون بارتلت نیز کامالً
معنادار است ،میتوان گفت مجموعه ابعاد برای تحلیل
عاملی کامالً مناسب است .نتایج تحلیل عاملی ابعاد
رضایت شغلی در جدول 2آمده است.
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جدول .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
رضایت شغلی
رضایت از امنیت شغلی
رضایت از ماهیت شغل
رضایت از اهمیت شغل
رضایت از ارتقا و پیشرفت
رضایت از مدیران
رضایت از همکاران
رضایت از حقوق
شرایط فیزیکی محیط کار
فشار کار

N
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداکثر

0/7113
0/3711
0/1110
1/6004
1/1416
0/0620
0/1362
1/1723
2/4041
1/7311

3/16661
3/20717
3/32131
3/16740
3/01621
3/01612
3/21110
3/27121
1/11631
3/10626

3/372
3/111
3/261
3/371
2/177
2/327
3/002
3/144
1/110
3/116

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
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بر اساس نتایج به دست آمده ،میانگین نمرۀ رضایت
شغلی در مقیاس فاصلهای ( 1تا  )311برابر  76/10است
که باالتر باالتر از حد متوسط است .بر اساس نمرۀ به
دست آمده برای رضایت شغلی ،کارکنان بهطور نسبی از
شغل خود رضایت دارند .که به ترتیب نمرهها برای ابعاد
رضایت شغلی (رضایت از امنیت شغلی  ،11/17رضایت از
ماهیت شغل  ،70/11رضایت از اهمیت شغل ،42/16
رضایت از ارتقا و پیشرفت  ،16رضایت از مدیران ،71/41
رضایت از همکاران  73/76و رضایت از حقوق  )04/11به
دست آمد.
در این مطالعه 33 ،مؤلفه برای سنجش شرایط فیزیکی
محیط کار طراحیشد .نتایج این  33مؤلفه به این صورت
است که 61/3 ،درصد پاسخگویان از مواد شیمیایی و
گازهای آزاردهنده 72/3 ،درصد از احتمال خطر انفجار و
سوختگی 61/4 ،درصد از رطوبت آزاردهنده 30/1 ،درصد
از میزان نور و روشنایی 02/6 ،درصد از احتمال خطر
سقوط از ارتفاع 04/1 ،درصد از خطر ماشینآالت و
ابزارآالت مربوط به کار 71 ،درصد از میزان صدا30/4 ،
درصد از حرارت محل کار (در مکانهای سرپوشیده با
امکان استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع) 16/7 ،درصد

از اندازه فضای کار خود 12/3 ،درصد از زیبایی فضای کار
و  11/4درصد از میزان آمادگی شرکت جهت مقابله با
شرایط اضطراری به میزان زیاد و خیلی زیاد اعالم
نارضایتی کردهاند .از ترکیب این  33مؤلفه ،شاخص
ترکیبی "رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار" ساخته
شد .نتایج نشان میدهد ،میزان رضایت  7/7درصد از
پاسخگویان از شرایط فیزیکی محیط کار ،خیلی کم،
رضایت  10/3درصد کم 13/6 ،درصد متوسط21/3 ،
درصد زیاد و  0/1درصد خیلی زیاد است .میانگین نمرۀ
شاخص شرایط فیزیکی محیط کار  01/71بوده که از حد
متوسط پائینتر است .این نتایج نشان دهنده رضایت
اندک کارکنان از شرایط فیزیکی محیط کار است .در این
مطالعه 1 ،مؤلفه برای سنجش فشار کاری طراحی شد.
نتایج نشان میدهد 21/1 ،درصد از پاسخگویان ،میزان
فشار کاری را خیلی زیاد 21/2 ،درصد زیاد 17/2 ،درصد
متوسط 33 ،درصد کم و  2/3درصد نیز خیلی کم ارزیابی
کردهاند .میانگین نمرۀ شاخص فشار کار  71/36است.
توزیع پاسخگویان بر حسب مؤلفههای مربوط به متغیرهای
شرایط فیزیکی محیط کار طراحی و فشار کاری در
جدول 0آمده است.
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جدول .0توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای مستقل پژوهش
خیلی کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1-3

311

10/1

332

14/7

11

34/1

34

7/2

6

2/0

211

311

2/11

16/2

62

20/4

07

31/1

00

31/2

21

7/1

211

311

2/11

11/1
0/3

311
11

10/1
31/1

14
311

31/3
11/0

24
62

1/6
20/4

31
23

1/0
6/2

211
211

311
311

2/11
1/23

31/6

77

22/4

14

21

73

23

04

37/7

211

311

2/12

23

61

26/2

73

23

04

37/7

03

30/3

211

311

2/67

11/1
1/1
37/7
21/3

47
27
73
40

21/6
1
23
21

16
334
331
311

31/6
01/6
03
17/2

30/4 01
11/2 312
34/7 10
31/1 11

37
26
4
0

1/1
1/1
2/4
3/0

211
211
211
211

311
311
311
311

2/17
1/11
2/61
2/14

32/3

71

23/6

323

03/6

71

22/0

7

2/3

211

311

2/43

23

61

20/3

330

11/1

11

31/0

7

2/3

211

311

2/13

21/1

46

11

47

21/6

10

33/6

4

2/4

211

311

2/17

31/1

47

21/6

46

11

11

34/1

4

2/4

211

311

2/17

مواد شیمیایی و
گازهای آزاردهنده
احتمال خطر انفجار و
314
سوختگی
330
رطوبت آزاردهنده
میزان نور و روشنایی 32
احتمال خطر سقوط
16
از ارتفاع
خطر ماشینآالت و
73
ابزار کار
44
میزان صدا
36
حرارت محل کار
04
اندازه فضای کار
76
زیبایی فضای کار
آمادگی مقابله با
11
شرایط اضطراری
73
حجم کاری محوله
فشار کاری (فدا شدن
61
زندگی شخصی و
خانوادگی)
فشارکاری (تغییر
17
خلق و خوی)

جدول .1ماتریس ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل و رضایت شغلی
رضایت شغلی
رضایت شغلی

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

شرایط فیزیکی محیط کار

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

فشار کار

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

**

1/016
1/111
211
3
211
**-1/023
1/111
211

**

-1/024
1.111
211
**-1/023
1/111
211
3
211

است که بین شرایط فیزیکی محیط کار و رضایت شغلی
رابطه مستقیم وجود دارد .به نحوی که با بهبود شرایط
فیزیکی محیط کار ،رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش
مییابد .همچنین نتایج نشان میدهد ،همبستگی بین
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همانگونه که در جدول  1آمده است ،نتایج حاصل از
آزمون فرضیه دو متغیر نشان میدهد که همبستگی بین
رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار ،در سطح
معنیدار  1/13معادل  1/016است .این ضریب بیانگر این

3
211
**1/016
1/111
211
**-1/024
1/111
211

شرایط فیزیکی محیط کار

فشار کار
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فراوانی

فشار کاری

کم

زیاد

کل

درصد

نام متغیر

شرایط
فیزیکی
محیط کار
طراحی

مؤلفهها

متوسط

خیلی زیاد

میانگین
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فشار کار و خستگی و فشار جسمی و روحی ناشی از آن،
یکی از منابع مهم پایین بودن رضایت کارکنان است .نتایج
حاصل از ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و ابعاد
رضایت شغلی در جدول 7آمده است.

فشار کاری و رضایت شغلی در سطح معنیدار 1/13
معادل  -1/024است .این ضریب نشاندهنده وجود رابطه
معکوس بین فشار کاری و رضایت شغلی است .بدین
معنی که با افزایش فشار کاری ،رضایت شغلی کارکنان
کاهش مییابد و بالعکس .بنابراین میتوان گفت ،باال بودن

جدول  .7ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل و رضایت شغلی
رضایت
شغلی
3
رضایت شغلی
**
1/711
رضایت از امنیت شغلی
**
1/611
رضایت از ماهیت شغل
**
1/211
رضایت از اهمیت شغل
رضایت از ارتقا و پیشرفت **1/411
**1/611
رضایت از مدیران
**
1/612
رضایت از همکاران
**1/774
رضایت از حقوق
**
1/016
شرایط فیزیکی محیط کار
**
-1/024
فشار کار
*معنی دار در سطح 1/11

رضایت از رضایت از رضایت از رضایت از رضایت از رضایت از رضایت از شرایط فیزیکی فشار کار
محیط کار
ارتقا و مدیران همکاران حقوق
ماهیت اهمیت
امنیت
شغل پیشرفت
شغل
شغلی
**1/711
3
**1/017
1/167
**1/040
**1/077
**1/136
**1/711
**1/114
**-1/021

**1/611
**1/017
3
**1/101
**1/161
**1/111
**1/003
**1/131
**1/260
**-1/131

**1/211
1/167
**1/101
3
**1/211
**1/317
*1/314
-1/123
-1/111
1/174

**1/611** 1/411
**1/077** 1/040
**1/111** 1/161
**1/317** 1/211
**1/714
3
3
**1/714
**1/147** 1/106
**1/001** 1/104
**1/112** 1/111
**-1/116** -1/030

**1/612
**1/136
**1/003
*1/314
**1/106
**1/147
3
**1/130
**1/132
**-1/177

**1/016
**1/114
**1/260
-1/111
**1/111
**1/112
**1/132
**1/007
3
**-1/023

**1/774
**1/711
**1/131
-1/23
**1/104
**1/001
**1/130
3
**1/007
**-1/011

**-1/024
**-1/021
**-1/131
1/174
**-1/030
**-1/116
**-1/177
**-1/011
**-1/023
3

** معنی دار در سطح 1/13
کرد.

جدول  ،6نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره ،بر روی
متغیرهای مستقل مؤثر بر رضایت شغلی را نشان میدهد.
همانگونه که مشخص است ،با توجه به این که آماره
دربین -واتسون  2/334میباشد و این ضریب در محدوده
 3/1تا  2/1قرار گرفته و اینکه مقدار آزمون تحلیل
واریانس نیز معنیدار است ،بنابراین فرض نبود همبستگی
بین خطاها رد نشده و فرض خطی بودن مدل نیز تأیید

جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون برای تبیین متغیرهای مستقل از طریق رضایت شغلی (خالصه مدل)
متغیرهای وارد شده
شرایط فیزیکی محیط کار  /فشار کار

R

R2

F

Sig. F

Durbin-Watson

1/017

1/207

07/414

1/111

2/334

جدول  .4میزان ضرایب معادله رگرسیون متغیرهای مستقل بر رضایت شغلی
1/111
1/214
-1/123

1/121
1/173
1/114

1/267
-1/132

نتایج جدول  4نشان میدهد با توجه به سطح
معنیداری و میزان ضریب رگرسیون متغیر شرایط
فیزیکی محیط کار معادل  1/214و متغیر فشار کار
 -1/123در تبیین رضایت شغلی مؤثر است و افزایش

1/111
1/111
1/111

31/211
0/443
-1/121

میزان رضایت شغلی تحت تأثیر بهبود شرایط فیزیکی
محیط کار و همچنین کاهش فشار کار است .به عبارتی
دیگر ،به ازای هر یک واحد افزایش در میزان شرایط
فیزیکی محیط کار ،شاهد  1/214برابری و همچنین به

] [ DOI: 10.18502/tkj.v13i2.7040

متغیرهای وارد شده
عدد ثابت
شرایط فیزیکی محیط کار
فشار کار

B

Std. Error

Beta

Sig

t
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میشود .از این رو میتوان از رگرسیون استفاده
همچنین میزان ضریب تعیین ) (R= 1/017نیز نشان
دهنده آن است که بیش از  01درصد از واریانس رضایت
شغلی توسط متغیرهای شرایط فیزیکی محیط کار و فشار
کار تبیین میشود R2 .که میزان آن  1/207است نیز،
نشاندهنده میزان واریانس متغیر وابسته است که توسط
متغیرهای مستقل تبیین شده است.

 04رابطه شرایط فیزیکی محیط کار و فشار کار با رضایت شغلی

ازای هر یک واحد افزایش در فشار کاری ،شاهد کاهش
 1/123برابری در رضایت شغلی هستیم.
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بحث
رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت به
شغل خویش و به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت
گفته میشود که افراد نسبت به شغل خود و پس از انجام
کار دارند ( .)37از جمله اثرات بارز رضایت کارکنان از
شغل خویش میتوان به افزایش اعتماد به نفس و سالمت
فیزیکی و روانی افراد ،انجام بهتر کارها و از سوی دیگر
بهبود ارتباطات و ایجاد جو سازمانی بسیار مطلوب و
متعاقباً جذب و بقای کارکنان اشاره کرد ( .)36اهمیت
رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه
در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سالمت
نیروی کار دارد و از دیگر سو ،به علت آن است که رضایت
شغلی افزون بر تعاریف و مفهومپردازیهای متعدد و گاه
پیچیده ،محل تالقی و نیز سازه مشترک بسیاری از
حوزههای علمی مانند آموزش و پرورش ،روانشناسی،
مدیریت ،جامعهشناسی ،اقتصاد و حتی سیاست بوده است
(.)1
مطالعه حاضر با هدف بررسی دو متغیر شرایط فیزیکی
محیط کار و همچنین فشار کار بر رضایت شغلی انجام شد
تا با تعیین رابطۀ شرایط فیزیکی محیط کار و همچنین
فشار کار ،بتواند راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی و
به تبع آن رفع یا تعدیل عوامل خطرزا ناشی از پائین بودن
رضایت شغلی پیشنهاد نماید و بدینوسیله در راستای
کاهش هزینههای انسانی و مالی ناشی از نارضایتی شغلی
در کارکنان شرکت تحت مطالعه گام بردارد .نتایج به
دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که میانگین
نمرۀ رضایت شغلی کل در مقیاس فاصلهای ( 1تا )311
برابر  76/10است که باالتر از حد متوسط است .میانگین
نمرۀ شاخص شرایط فیزیکی محیط کار  01/71است که
از حد متوسط پائینتر است .این نتایج نشان دهنده
رضایت اندک کارکنان از شرایط فیزیکی محیط کار است.
میانگین نمرۀ شاخص فشار کار  71/36است که از حد
متوسط باالتر است .این نتایج نشان دهندۀ باال بودن فشار
کاری در کارکنان شرکت تحت مطالعه است .نتایج حاصل
از آزمون فرضیات دو متغیره نشان میدهد که همبستگی
بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار در سطح

معنی داری  1/13معادل  1/016است .این ضریب بیانگر
این است که بین رضایت شغلی و رضایت از شرایط
فیزیکی محیط کار رابطه مستقیم وجود دارد .به نحوی که
با بهبود شرایط فیزیکی محیط کار ،رضایت شغلی کارکنان
نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان میدهد که
همبستگی بین رضایت شغلی و فشار کاری نیز در سطح
معنی دار  1/13معادل  -1/024است .این ضریب نشان
دهنده وجود رابطه معکوس بین رضایت شغلی و فشار
کاری است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،باال بودن فشار
کار و خستگی و فشار جسمی و روحی ناشی از آن ،یکی از
منابع مهم پایین بودن رضایت کارکنان است.
بدون تردید شرایط فیزیکی محیط کار به راحتی قابل
تغییر نیست؛اما امکان بهبود این شرایط از طریق توسعه و
هدفمند کردن امکانات تا اندازهای وجود دارد .با توجه به
این که رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار ،کمتر از حد
متوسط ارزیابی شده است ،به نظر میرسد توجه بیشتر به
شرایط فیزیکی محیط کار و بهبود شرایط میتواند
موجبات رضایت بیشتر کارکنان را فراهم آورد .در این
زمینه پیشنهاد میشود ،شرکت نسبت به کاهش
آالیندههای مواد شیمیایی و گازهای آزاردهنده از طریق
به کارگیری استانداردهای روز دنیا و استفاده از تجهیزات
مربوط ،کاهش شرایط شبه حوادث ،از جمله شرایط
احتمال خطر انفجار و سوختگی ،سنجش دورهای میزان
نور و روشنایی و به تبع آن اصالح موارد مورد نیاز ،اصالح
مکانهایی که احتمال خطر سقوط از ارتفاع در آن وجود
دارد و همچنین استفاده از تجهیزات ایمنی ،ایجاد شرایط
ایمن برای ماشینآالت و ابزارآالت خطرساز ،کاهش شرایط
احتمال پرتاب اشیای ضمن کار و آسیبدیدگی ،سنجش
دورهای صدای محیط و تجهیزات در مجتمع و از بین
بردن صداهای خارج از محدوده استاندارد از طریق تعمیر،
نصب تجهیزات کاهندۀ صدا و همچنین توجه به زیبایی و
شرایط ارگونومی فضای کار اقدام کند .این اقدامات
میتواند باعث افزایش رضایتمندی کارکنان شود .همچنین
شرکت میتواند ،نسبت به گسترش فضای سبز،
رنگآمیزی دیوارها ،نورپردازی مناسب در محیط ،توجه به
استانداردهای موجود ،ارتقای استانداردهای ایمنی کار و
پاسخگویی مناسب و به موقع به درخواستهایی که
میتواند با صرف هزینه اندک شرایط فیزیکی محیط کار
کارکنان را مناسبتر گرداند ،اقدام کند .از دیگر مشکالت

01

، کاستن از ساعات کار،سفرها و مأموریتهای کاری
 فشار کاری کارکنان را کاهش،افزودن تعداد نیروی انسانی
 استمرار نارضایتی از شرایط فیزیکی، بدیهی است.داد
 عالوه بر،محیط کار و عدم توجه به فشار کاری بر کارکنان
اینکه نارضایتی شغلی را افزایش و به تبع آن احتمال بروز
 در درازمدت گرایش به،حوادث را نیز باال خواهد برد
جابجایی و انتقال از شرکت را تشدید کرده موجب از
.دست دادن نیروی متخصص شرکت خواهد شد
با توجه به شرایط تردد کارکنان و شیفتهای متنوع
،کاری از قبیل ساکن و اقماری یا روزکار و شبکار
دسترسی به کارکنان به منظور تکمیل پرسشنامه با
.دشواریها و محدودیتهایی مواجه بود
سپاسگزاری
 از تمام مدیران و کارکنان این،مجریان مطالعه حاضر
شرکت کمال تشکر و قدردانی را دارند و امیدوارند تا نتایج
 در راستای بهبود شرایط موجود و،حاصل از این مطالعه
 هر چند به اندازه اندک مؤثر واقع،افزایش رضایت کارکنان
.شود
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 فقدان، آب نامناسب، آلودگی هوا،زندگی در منطقه
،امکانات رفاهی و تفریحی برای خود و خانوادههای ایشان
 که مستلزم هدفمند کردن،مشکالت روحی و روانی است
 رفع مشکالت،امکانات و منابع تخصیصی برای این منظور
 ایجاد شبکه همکاری و،مربوط به آلودگی آب و هوا
تسهیم امکانات با سایر شرکتها و سازمانهای فعال در
 ایجاد نظام، ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی،منطقه
مشاوره و مددکاری جهت ریشهیابی و حل مشکالت روانی
و عاطفی خانوادهها و کارکنان میتواند در بهبود شرایط
.فیزیکی محیط کار مؤثر باشد
 با توجه به شرایط منطقه و عرف،در رابطه با فشار کار
 پیشنهاد میشود که،موجود در شرکتهای منطقه
سقفکاری میانگین منطقه اطالعرسانی شود و
برنامۀکاهش ساعات کاری تا حد استاندارد صنعت تنظیم
 همچنین با تالش در جهت برقراری توازن،و اجرا گردد
بین زندگی شخصی و شغلی کارکنان از طریق اختصاص
 همدلی و حمایت از،وقت کافی برای گذراندن با خانواده
 صاحب،خانوادهها به هنگام بروز مشکالتی نظیر بیماری
 حمایت از خانوادهها به هنگام،فرزند شدن و فوت بستگان
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Abstract
Introduction: Experts consider the physical condition of the workplace and work pressure as important

variables affecting job satisfaction. This study aims to investigate the relationship between workplace
physical condition and work stress with job satisfaction.
Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose, and according to the nature of the

subject and its objectives, is descriptive-correlational. The statistical population of this survey is all
employees of one of Assaluyeh Petrochemical Companies in 2020. The sample's size is 290 people
who were selected by simple random sampling method. Job Descriptive Index (JDI has been used to
measure the concept of job satisfaction and its components, Minnesota Satisfaction Questionnaire
(MSQ) and the Job Characteristics Model (JCM) were also used. A researcher-made questionnaire
was used to measure the variables of physical conditions of work environment and work pressure
SPSS software was used to analyze the data and descriptive statistical methods such as onedimensional tables, mean and inferential methods such as factor analysis, correlation coefficient, and
regression were used.
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Results: The average score of job satisfaction is 67.04, the physical work environment is 40.69, and
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work pressure is 60.17. The correlation between job satisfaction and physical conditions of the
workplace and work stress, at a significance level of 0.01, is equivalent to 0.407 and -0.428,
respectively. R = 0.496 and R2 = 0.246 were calculated. The regression coefficients are 0.298 and 0.321, respectively.
Conclusion: The results show that the job satisfaction score is above average, the physical condition of

the workplace is below average, and the workload is above average. There is a direct relationship
between job satisfaction and physical conditions of the work environment and an inverse relationship
between job satisfaction and work pressure.
Keywords: Job Satisfaction, physical Work Environment, work Pressure
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