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مقدمه
عامل انسانی در سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است و
موقعیت افراد به روحیات ،تالش ،انگیزه و رضایت آنان
بستگی دارد و نیروی انسانی یکی از با ارزشترین منابع برای
رسیدن به اهداف سازمان میباشد .بنابراین سرمایهگذاری
جهت افزایش کارآیی آنها و افزایش رضایتشان میتواند به
بهبود عملکرد سازمان کمک به سزایی نماید ) .(6رضایت
شغلی به مجموعه نگرش مثبت ومنفی فرد از شغل خود
اطالق میشود که متأثر ازعوامل متعددی مانند حقوق و
دستمزد ،ارتباطات ،سیاستها ،رویهها ،ابعاد شغلی ،نظم کار و
ویژگیهای شخصیتی کارکنان است ( .)2رضایت شغلی یک
احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا
تجربه فرد است .همچنین رضایت شغلی باعث میشود که
بهرهوری افزایش یافته و فرد نسبت به سازمان متعهد شود،
سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین گردد ،روحیه او افزایش
یابد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت بیاموزد(.)1
رضایت شغلی موجب افزایش تعهد سازمانی ،خالقیت ،کارآیی
و بهبود سطح کیفیت خدمات گردیده و سالمت روحی و
جسمی فرد را تضمین مینماید .عدم رضایت نیز موجب
تشویش ،کمکاری ،غیبت و ناراحتیهای جسمی و روحی
گردیده و تهدیدکننده سالمت روحی ,جسمی و کیفیت زندگی
فرد خواهد بود ( .)5از دیدگاه کلی ،موفقیت هر سازمان،
بستگی به تالش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد.
رضایت شغلی نشان میدهد که افراد تا چه اندازه به شغل
خود عالقهمند هستند .از ارزیابی محیط کاری ،که در آن به
کارکنان پاداش و کار ارضاکننده ارایه میشود ،رضایت شغلی
به وجود میآید ( .)4مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی
نشان دادهاند که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط
دارند که مهمترین آنها عوامل سازمانی ،عوامل محیطی،
ماهیت کار و عوامل فردی است ( .)5به عنوان مثال
درگزارش نظرسنجی هیأت علمی آمریکا ( )2000عنوان
گردیده است که  50درصد اعضای هیأت علمی دانشگاههای
آمریکا در پارهای از موارد از حقوق و مزایای ناکافی و

پژوهش در علوم توانبخشی /سال /9شماره  /4مهر و آبان 2991

عباس رحیمیفروشانی و همکار
رویههای دست و پاگیر ناراضیاند و به شدت در پی آنند که
شغل خود را تغییر دهند ( .)1اما در تحقیقی بر پرستاران
تهران مشخص گردید که بیش از نیمی از پرستاران از حقوق
و مزایای خود رضایت نسبی داشتند و عواملی همانند
فشارهای کاری و کمبود نیروی انسانی بر ترک خدمت و
نارضایتیهای آنان اثر داشته است ( .)6با این وصف در
رضایت شغلی هر فرد بسته به سازمان و وضعیت کاری وی
نقش عوامل دخیل فرق مینماید .نکته حائز اهمیت این است
که در سازمانهای بهداشتی توجه به نیروی انسانی اهمیت
دو چندانی مییابد .در واقع با تالشهای سازمانهای
بهداشتی  -درمانی است که سالمت نیروی فعال و کارآمد
سایر سازمانها نیز تضمین میشود .لذا ایجاد رضایت در
نیروی درون سازمانی سبب ایجاد رضایت در کل سازمان
میشود که منجر به تسهیل دسترسی به هدف سازمان یعنی
ارتقاء سطح سالمت جامعه میگردد ( .)0بخشی از این نیروها
کادر توانبخشی میباشند .بررسی رضایت شغلی و مشکالت
این بخش از درمانگران ،کمتر مورد توجه برنامهریزان قرار
گرفته است  .در صورتیکه فعالیت مثمر ثمر در این بخش به
روحیه خوب درمانگر و میزان رضایتش از سازمان متبوع
بستگی دارد .در این مطالعه سعی شده است به بررسی میزان
رضایت شغلی گفتار درمانگران و کار درمانگران پرداخته
شود .بررسی که به نظر میرسد تا زمان انجام آن فعالیت
مشابهی در این گروه از درمانگران صورت نگرفته است.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در بین
کاردرمانگران و گفتار درمانگران شهرستان کرج انجام شده
است 61 .نفر از هر گروه به طور تصادفی در این پژوهش
شرکت نمودهاند .برای شرکت در این پژوهش ،داشتن مدرک
دانشگاهی گفتاردرمانی و کاردرمانی و اشتغال داشتن به این
مشاغل حداقل در یک شیفت کاری در مراکز دارای پروانه کار
به صورت دولتی یا خصوصی الزامی بود .در این بررسی
پرسشنامه دموگرافیک حاوی ویژگیهای فردی و پرسشنامه
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و

رضایت شغلی ( )Job Discrimination Indexتوسط
افراد تکمیل گردید .این پرسشنامه استاندارد دارای  4خرده
مقیاس ماهیت کار ( 20سوال) ،سرپرستی ( 60سوال)،
همکاران ( 60سوال) ،حقوق ( 3سوال) ،ترفیع ( 60سؤال)
میباشد .ضریب پایایی این خرده مقیاسها به ترتیب ،0/65
 0/01 ،0/64 ،0/03 ،0/04در ایران به دست آمده است.
همچنین پایایی کل پرسشنامه  0/01برآورد شده است .در
تمام تحقیقات مشابه در کشور ،روایی و پایایی این پرسشنامه
مورد تأیید بوده است .این پرسشنامه استاندارد بوده و در
ایران در گروههای مختلف شغلی مورد استفاده قرار گرفته
است (66و60و .)3از این پرسشنامه چهت سنجش رضایت
شغلی در کارکنان بخشهای مختلف علوم پزشکی استفاده
گردیده است (5و .)6سیستم نمرهگذاری این پرسشنامه
براساس سیستم لیکرت (بین صفر تا دو) میباشد.
پرسشنامهها حضوری به مصاحبهشوندگان ارائه گردیده و به
صورت محرمانه توسط کاردرمانگران و گفتاردرمانگران
تکمیل گردید .سپس از طریق پست جواب قبول ،برگشت داده
شده و با استفاده از نرم افزار  SPSS16اطالعات مورد
بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل دادهها از
Kruskal Wallis,
آزمونهای ناپارامتری
 Spearman, Kolmogroveاستفاده گردید .جهت
حفظ موازین اخالقی ،این پرسشنامهها بینام بوده و
مصاحبهشوندگان برای تکمیل آن اجبار نداشتند .از مشکالت
موجود در حین تحقیق میتوان به عدم تمایل درمانگران
شاغل در بخش دولتی به شرکت در تحقیق اشاره نمود که
ابعاد رضايت شغلی
ماهيت كار
سرپرست
حقوق
ترفيع
همكاران
كل

پس از جلب اطمینان آنان از محرمانه بودن پاسخها با استفاده
از پست جواب قبول ،مشکل رفع گردید .الزم به ذکر است
این تحقیق با بودچه شخصی انجام گرفته است.
يافتهها
در این پژوهش  61گفتاردرمانگر  25تا  14سال و61
کاردرمانگر  26تا  11سال شرکت داشتهاند .سابقه کاری
گفتاردرمانگران 6تا  65سال و کاردرمانگران  1تا  62سال
بوده است .در این بین  62گفتاردرمانگر با مدرک کارشناسی
و  2نفر کارشناس ارشد بودهاند .اما همه کاردرمانگران
شرکتکننده در این بررسی کارشناس بودند .در بین
گفتاردرمانگران  2نفر به صورت قراردادی و  65نفر خصوصی
فعالیت داشتند .کاردرمانگران نیز  5نفر قراردادی و بقیه به
صورت خصوصی به درمان اشتغال داشتند .در بین
گفتاردرمانگران  0نفر ازبیماریهای عصبی -عضالنی و
اختالالت صوت شکایت داشتند و این تعداد در کاردرمانگران
به  60نفر میرسید .نمرات آزمون رضایت شغلی در
گفتاردرمانگران به ترتیب نمرات به این شرح است :ماهیت
کار> همکاران> حقوق> سرپرست>ترفیع .در کاردرمانگران
نمرات به ترتیب عبارتند از :سرپرست> ماهیت کار >
همکاران> ترفیع> حقوق .میانگین نمره رضایت شغلی در
کاردرمانگران بیشتر از گفتاردرمانگرها به دست آمد (جدول
.)6

جدول .1نمرات ابعاد رضايت شغلی در گفتاردرمانگران و كاردرمانگران كرج
كاردرمانی
گفتاردرمانی
حداقل نمره
حداكثر نمره
ميانگين
حداكثر نمره حداقل نمره
0/46
0/04
0/42
0/30
0/00±0/23
0/15
0/32
0/20
0/03
*0/45±0/20
0/22
0/03
0/13
0/30
*0/44±/20
0/20
0/30
0/20
0/40
*0/14±0/60
0/4
0/36
0/11
0/16
0/41±0/24
2/61
5/41
6/15
1/01
2/00±0/54

ميانگين
*0/65±0/00
0/06±0/00
*0/46±0/24
*0/43±0/10
*0/11±0/60
1/16±0/61

*در سطح α>0/04معنی دار است.
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نمودار پراکندگی نمرات رضایت شغلی نرمال بوده و آزمون در
هر دو گروه بین وجود بیماری در درمانگر و رضایت شغلی
ارتباط معکوس ( ،)r=-0.76, p<0.05درآمد و رضایت
شغلی ( )r=0.72, p<0.05رابطه مستقیم معنیدار نشان داد.
در این آزمون افرادی که درآمد باالتری داشتند ،نمره بهتری
کسب کردند .در گفتاردرمانگران بین تحصیل و رضایت
شغلی رابطه معنیدار دیده نشد .در گروه گفتاردرمانگران بین
رضایت شغلی و سرپرستی ( ،)r=0.76, p<0.01حقوق
( ،)r=0.74, p<0.01ترفیع ( )r=0.79, p<0.01رابطه
معنیدار به دست آمد .اما در کاردرمانگران رضایت شغلی با
ماهیت کار ( ،)r=0.81, p<0.01حقوق ( r=0.92,
 ،)p<0.01ترفیع ( ،)r=0.93, p<0.01همکاران
( )r=0.89, p<0.01رابطه معنیدار نشان داد .در این
بررسی رابطه نوع استخدام در دو گروه با رضایت شغلی
معنیدار نبود.
بحث
براساس این پژوهش مشخص گردید که میزان درآمد در هر
دو گروه بر رضایت شغلی تأثیرگذار است .مشابه این نتیجه نیز
در بررسی سایر گروههای بهداشتی  -درمانی به دست آمده
است (3و60و66و .)62دستمزد تقریباً برای همه گروههای
شغلی از مهمترین ویژگیهای کار به شمار میرود .در مطالعه
 Shakirو همکاران نیز پزشکان به علت میزان حقوق کم از
شغلشان رضایت نداشتند ( .)61اما عظیمی و همکاران بیان
نمودند که حقوق با میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی
رابطهای ندارد ( .)65در گفتاردرمانگران بین ماهیت کار و
رضایت شغلی رابطه معنیدار نشد اما در کاردرمانگران این
رابطه معنیدار بود .شاید این مسئله به علت شناخت بیشتر
جامعه و تیمهای درمانی از رشته کاردرمانی باشد .میانگین
رضایت شغلی نیز در کاردرمانگران باالتر به دست آمده است.
نمرات به دست آمده هر دو گروه در این پرسشنامه حاکی از
رضایت کم این دو گروه میباشد .شناخت اندک جامعه و
متخصصین مرتبط از این مشاغل ،نداشتن امنیت شغلی ،بروز
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بیماریهای ناشی از فرسودگی شغلی از قبیل انواع آرتروز در
کاردرمانگران و اختالالت صوتی در گفتاردرمانگران ،عدم
پوشش بیمه برای مراجعین این مراکز و در نتیجه قطع درمان
بسیاری از آنها به علت بار اقتصادی آن و  ...میتواند از
دالیل این مسئله باشد .وضعیت استخدامی و کاری دو گروه با
رضایت شغلی رابطه معنیداری نشان نداد .اما در سایر
مطالعات این رابطه تأیید شده است ( .)64احتمال دارد نتیجه
حاصل از این مطالعه به علت عدم وجود درمانگر استخدام
شده رسمی یا پیمانی در بین مصاحبهشوندگان به دست آمده
باشد .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی درمانگران استخدام
شده در بخشهای توانبخشی نیز مورد بررسی قرار گیرند .در
گروه گفتاردرمانگران بین رضایت شغلی و سرپرستی رابطه
معنیدار شده اما در گروه کاردرمانگران این رابطه معنیدار
نیست .همچنین کمترین نمره در بین مولفههای رضایت
شغلی گفتاردرمانگران در این بعد به دست آمد .اما در بررسی
سلطانی و تذهیبی عامل سرپرستی یک فاکتور مهم در
پیشبینی رضایت شغلی به دست آمده است (3و .)66این
رضایت از دو جنبه با سرپرستی ارتباط دارد-6 :حمایت بین
فردی که اشاره به عالقه سرپرست به رفاه کارکنان دارد-2 .
حمایت فنی که اشاره به زمینهای دارد که سرپرست برای
راهنمایی در زمینه فنی و انجام وظایف فراهم میآورد .با توجه
به اینکه گفتاردرمانی در بین افراد و سرپرستانشان کامالً
شناخته شده نبوده و نیازهای محیطی و ابزارهای آنها برای
سرپرستان شناخته شده نیست و همچنین نداشتن پوشش
بیمه برای خدمات آن احتمال میرود این نتیجه به این دالیل
حاصل شده باشد .معیارهای اشتباه ارزشیابی عملکرد این افراد
از جمله مقایسه تعداد مراجعین روزانه این گروه با سایر
حرفههای توانبخشی میتواند از عوامل مشکلساز بین
گفتاردرمانگر و سرپرستان باشد .همچنین عدم دسترسی این
افراد به آخرین دستاوردهای علمی ،فعالیت بیشتر انجمنهای
علمی و حرفهای این گروه را میطلبد .در این بررسی ترفیع و
رضایت شغلی در هر دو گروه رابطه معنیداری را نشان داده
است .در بررسی سلطانی نیز علت پایین بودن رضایت شغلی،
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نارضایتی از حقوق و ارتقای شغلی به دست آمد .این ارتباط در
مطالعه رفیعی و همکاران نیز به دست آمد (61و .)66
غنای شغلی و توسعه شغلی از راههای افزایش انگیزه افراد به
شمار میرود .بنابراین در نظر گرفتن این مسئله توسط مدیران
و سرپرستان میتواند به افزایش رضایت شغلی درمانگران و
در نتیجه افزایش کارآیی مرکز درمانی منجر شود.
همچنین رابطه همکاران نیز در دو گروه با رضایت شغلی
رابطه معنیدار به دست آمد  .این مسئله به خصوص در
گروههای توانبخشی که به صورت تیمی فعالیت میکنند ،از
اهمیت باالیی برخوردار است .مطالعه دیگری در دانشگاه
الزهرا در تهران نشان داد که مدیران و همکاران خوب در
زمان انجام کار و نیز داشتن اختیارات حرفهای ،در رضایت
شغلی پزشکان نقش مهمی ایفا کردهاند(.)66
وجود بیماریهای عضالنی  -اسکلتی در درمانگران هر دو
گروه و رضایت شغلی رابطه معنیداری نشان میدهد .بروز
این بیماریها میتواند نشانگر نامساعد بودن شرایط
ارگونومی محیط کار ،فشار زیاد کار ،عدم آموزش درمانگران
برای مقابله با استرس و  ...بوده و نیاز درمانگران به حمایت
بیشتر را طلب میکند .با توجه به اهمیت درمان و
زیرمجموعههای آن از جمله توانبخشی ،ایجاد بستری جهت
افزایش کارایی این حرفه اهمیت دارد .به علت عدم وجود
تحقیقات مشابه در این حوزه در کشور امکان مقایسه با
تحقیقات داخلی وجود ندارد.
نتيجهگيري
با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی به نظر میرسدد
که برنامهریزی جهت افزایش رضایت شغلی در ایدن دسدته از
درمددانگددران اهمیددت داشددته و بایددد مدددنظر مسددؤولین و
برنامهریزان قرار گیرد .به نظر میرسد استفاده از راهکارهدایی
جهت افزایش امنیدت شدغلی ،شناسدایی رشدتههدای مختلدف
توانبخشی به عموم جامعه و متخصصین ،تحت پوشدش بیمده
قددرار دادن خدددمات گفتاردرمددانی و کاردرمددانی ،برقددراری
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کالسهای آموزش مدداوم و ایجداد مراکدز جدامع توانبخشدی
جهت انجام کار تیمی .به بهبود رضایت شغلی این گروه کمک
نماید .همچنین جهت رسیدن به اطالعدات دقیدقتدر در ایدن
زمینه انجام پژوهشهای مشابه برای این گروه از درمانگدران
در سایر نقاط کشور نیز مفید به نظر میرسد.
محدوديتها
با توجه به تحقیقات محدود در این زمینه امکان مقایسده ایدن
پژوهش با موارد مشابه محدود میباشد.
پيشنهادها
پیشنهاد میشود بررسی رضایت شغلی در گروههای مختلف
توانبخشی نیز مدنظر پژوهشگران قرار گرفته تا به کمک نتایج
به دست آمده ،بهرهوری این قشر از همکاران افزایش یابد .به
نظر میرسد استفاده از راهکارهایی جهت افزایش امنیت
شغلی ،شناسایی رشتههای مختلف توانبخشی به عموم جامعه
و متخصصین ،تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات
گفتاردرمانی و کاردرمانی ،برقراری کالسهای آموزش مداوم
و ایجاد مراکز جامع توانبخشی جهت انجام کار تیمی .به بهبود
رضایت شغلی این گروه کمک نماید .همچنین جهت رسیدن
به اطالعات دقیقتر در این زمینه انجام پژوهشهای مشابه
برای این گروه از درمانگران در سایر نقاط کشور نیز مفید به
نظر میرسد.
تشكر و قدردانی
در اینجا از کلیه همکاران گرامی گفتاردرمانگر و کاردرمانگر
که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند ،کمال قدردانی را
داریم.
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Comparison job satisfaction between occupational therapists and
speech therapists in Karaj
Abbas Rahimi Foroushani1, Homa Nasseh*
Original Article

Abstract
Introduction: Job satisfaction considered as an important factor in increasing
productivity, Workers belonging and attachment to the work environment and
improving the quantity and quality of work. Therefore this factor is important in
various careers.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic study. It was done between
Occupational therapists and speech therapists in the Karaj. In each group 16
individuals were randomly collected demographic and job satisfaction (JDI)
questionnaires completed. Reliability and validity of questionnaire was approved by
similar internal articles. Data analyzing has done by nonparametric tests and SPSS
software.
Results: Scores for job satisfaction in occupational therapists (76/0 ± 31/3) were
higher than the speech therapists (45/0 ± 80/2. In Speech therapists group between job
satisfaction with supervision, salary and promotion was a significant correlation. In
occupational therapist be found a significant relationship between job satisfaction
with nature of job, salary, promotion and colleagues.
Conclusion: Scores in both groups indicates that corrective actions are necessary.
Actions for increase job security, improved ergonomics, workplace conditions, career
development and job enrichment can help to increase job satisfaction in these two
groups.
Keywords: Speech therapist, Occupational therapists, Job satisfaction, Karaj,
Rehabilitation, JDI questionnaire
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