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 یا و شرایط فیسیکی بر رضایت شغلیامل همکاران، حقوق و مساوع یت بندیوو اول اثر بررسی

 دبیران زن تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر شیراز

2اسماعیل شریفیان ،2کوروش قهرمان تبریسی ،1میالد شجاعی ،1الهه صابری
 

 ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ ضْیذ ثبٌّر ورهبى. 2؛ اًطگبُ ضْیذ ثبٌّر ورهبىدداًطجَی وبرضٌبسی ارضذ هذیریت ٍرزضی . 1

 : Elahe_saberi_5331@yahoo.com ایویل ًَیسٌذُ هسئَلآدرس 

فؼبلیت هؼلوبى هؤثر است. یىی از اٍلیي لذم در جْت رسیذى ثِ وبدر آهَزضی هَفك درن ػَاهلی است وِ ثر ویفیت مقدمه: 

. از آًبى ٍجَد داردهَفمیت ضغلی  ٍ ایي ػَاهل، رضبیت ضغلی است، چرا وِ راثطِ هستمیوی ثیي رضبیت ضغلی افراد ثب ػولىرد

ضَد. هَرد تَجِ لرار گرفتِ ثیطتر دٌّذ جب دارد وِ ایي ثخص از ًیرٍی اًسبًی آًجب وِ ًیوی از ًیرٍی وبر را زًبى تطىیل هی

، جٌسیت، ػَاهل َدگی ضغلی، اًگیسش، ارزش ّبػَاهلی از لجیل ضخصیت، فرس هحممبى هتؼذدی (.1333)ارلٌذ ٍ ّوىبراى، 

 ػٌَاى وردُ اًذیت ضغلی را هْن تریي ػَاهل در رضبیت ضغلی در هطبغل هختلف ؼل، اهٌیت ضغلی، حمَق ٍ هسایب ٍ هَرٍاًی

ّوىبراى، حمَق ٍ هسایب ٍ ضرایط  ،ثٌذی سِ ػَاهل ٍ اٍلَیت  تبثیر حبضر ثررسیّذف از تحمیك  (.1311)لبئذی ٍ ّوىبراى، 

  ثبضذ.هیثر رضبیت ضغلی دثیراى زى ترثیت ثذًی ضْر ضیراز  فیسیىی

جبهؼِ آهبری ایي رٍش تحمیك از ًَع پیوبیطی ٍ از ًظر ّذف وبرثردی ثَد وِ ثِ صَرت هیذاًی اًجبم گردیذ. روش شناسی: 

ًفر ثَد، در ًظر  263پژٍّص، ضبهل ولیِ دثیراى زى ترثیت ثذًی توبم همبطغ تحصیلی ضْر ضیراز، وِ طجك آهبر ثذست آهذُ 

دادُ ّبی هَرد ًیبز ثب استفبدُ از دٍ پرسطٌبهِ هحمك سبختِ گردآٍری ضذ. ثرای سٌجص پبیبیی پرسطٌبهِ از رٍش . ضذگرفتِ 

آزهَى آلفبی ورًٍجبخ ٍ ّوجستگی  ّبیگردیذ. ثرای سٌجص سبزگبری درًٍی از طریك تؼییي هبتریس پبیبیی درًٍی استفبدُ

ّب از لجیل سي، ضریت آلفبی ورًٍجبخ هحبسجِ ضذ. اطالػبت دهَگرافیه آزهَدًی دُ ضذ. ثرای هحبسجِ پبیبیی ًْبییاستفب

از رٍش تی ته ًوًَِ ای ٍ ثب استفبدُ از  ًرم افسار  ّبی پژٍّصثرای آزهَى فرضیِذ. جٌسیت، ٍضؼیت تأّل ٍ غیرُ ثررسی ض

 استفبدُ ضذ. Expert Choiceاز ًرم افسار  AHPٍ جْت اٍلَیت ثٌذی ػَاهل ثِ رٍش  SPSS20آهبری 

ًفر از اسبتیذ هذیریت ٍرزضی تأییذ گردیذ. پبیبیی درًٍی ولی  10رٍایی صَری ٍ هحتَایی پرسطٌبهِ ثب استفبدُ از ًظر نتایج: 

سٌجص رٍایی ٍ پبیبیی ًطبى هی دّذ پرسطٌبهِ از رٍایی ٍ ًتبیج ( ثِ دست آهذ. α=13/0پرسطٌبهِ از طریك آلفبی ورًٍجبخ )

اری ثر رضبیت ضغلی تأثیر هؼٌبد هَرد ثررسی ًتبیج آزهَى تی ته ًوًَِ ای ًطبى داد ػَاهل پبیبیی ثسیبر خَة ثرخَردار است.

  .َدًذ از: حمَق ٍ هسایب، ّوىبراى ٍ ضرایط فیسیىیاًجبم ضذ وِ ثِ ترتیت ػجبرت ث AHPاٍلَیت ثٌذی ػَاهل ثِ رٍش  داضتٌذ.

ایي ریسی ٍ توروس رٍی ثب ثرًبهِتَاى هیتَاى چٌیي ًتیجِ گرفت وِ هی ّبی پژٍّصِ یبفتِث ثب تَجِ بحث و نتیجه گیری:

وبّص ػَاهلی  جْتّبیی را در ضغلی هؼلوبى گبمػَاهل هؤثر ثر رضبیت ضغلی در سبزهبى آهَزش ٍ پرٍرش ثب افسایص رضبیت 

 چَى غیجت وبری، ترن خذهت ٍ دیگر هطىالت ثرداضت.
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