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 چکیده 

ی مجدد و رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرایند های سازمانی می پردازد. بین مهندس این مقاله به بررسی رابطه

 عملکرد در انگیز شگفت پیشرفتی دستیابی به برای فرایندها ای ریشه و نو طراحی بنیادین، مهندسی مجدد بازاندیشی

 ن مهندسی مجدد و عواملسرعت می باشد. در این تحقیق رابطه بی و خدمات کیفیت،، هزینه نظیر معیارهایی اساس بر

هدف از این شغلی )سازمانی، فردی، محیطی و ماهیت کار( مورد بررسی قرار گرفته شده است.  رضایت کننده تعیین

در میان  رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرآیندهای سازمانی ومهندسی مجدد  رابطه بینتحقیق بررسی 

مـی باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از  بزرگشرکت توزیع برق تهران کارکنـان و مدیران 

نوع توصیفی و همبستگی می باشد. یافته های پژوهش نشان دهنده ی وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین مهندسی 

به  سازمان مجدد و رضایت شغلی کارکنان )سازمانی، فردی، محیطی و ماهیت کار( می باشد. بنابراین توجه هرچه بیشتر

 مهندسی مجدد از طریق بهبود فرایندهای سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می گردد. 

 

 .، فرایندهای سازمانی، رضایت شغلی کارکنان مهندسی مجدد کسب و کار  واژگان کلیدی :
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 مقدمه -1

مراتبـی که به طور مجزا از یکدیگــر فعالیت اکثر سازمانهای امروزی ساختار دودکشی دارند دوایر نسبتاً بزرگ با سلسله 

مــی کنند و تداخل فعالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم عمدتاً در سطـوح تحتانـی و 

 (. وجـود شغـل های محدود28، ص2831کلویی،  انـد )ابلنسکـی، ترجمه شریفـیپاییـن تر از هیئت مدیـره اصلی قرار گرفته

و فرهنگ فئودالی باعث گردید که شرکتها برای  و مشخص، ساختار ایستا و خشک، مدیریت پدرانه، نردبان پیشرفت سنتی

در اقتصاد جهانی امروز، در وضعیت خود بازاندیشی کرده و فعالیت هایشان را بر گرد محور  -و حتی بر پا ماندن   -پیروزی 

منظور بهسازی بازده سازمانها آغاز شده بود به بازاندیشی بنیادین در همــه کوششی که به .فرآیندها بازسازماندهی کنند

 .ختم گردید  –از شغلها گرفته تا روشها و ساختار شرکتها   –های کسب و کار جنبــه

در سازمانهای قراردادی کنونی، یک نظام طبقاتی حکمفرماست که آن کارکنان خط مقدم )طبقه کارگر( مدیران میانی 

هستند. طبقه باال نه تنها از امتیاز پاداش های کالن و دریافت سهامی از شرکت  و مدیران ارشد )طبقه اشراف( بورژوا()طبقه 

برخوردارند، که کار تصمیم گیری، آگاهی گسترده از وضع سازمان، و ترسیم آینده نیز ارزانی آنهاست. طبقات پایین از هیچکدام 

را بر می چیند )همر،  ند.  نظام فرایند محور، بساط چنین امتیازهای تیول گرایی )فئودالی(از اینگونه امتیاز ها بهره ای ندار

  (. 18-11، ص2831ترجمه رضایی نژاد، 

هیچ تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد. دست کم مدیران به سه دلیل باید به رضایت شغلی افراد 

ارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می ( مد2و اعضای سازمان اهمیت دهند : 

( رضایت شغلی از کار پدیده 8( ثابت شده است که کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند 1دهند 

فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود  ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی

 ( . 804، ص2831، مترجمان پارساییان، اعرابی، 2498)رابینز 

واقعیت این است که در دنیای امروز آن چه از همه بیشتر دارای اهمیت است نیروی انسانی می باشد )بزاز جزایری ، 

ر جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد ( . از جمله تالشهای مدیریت د84 -93، ص2838( )منجمد، 38، ص2818

همه کارکنان  –در این میان ، کارکنان  ( .49، ص 2813رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنان است  )فرهادیان، 

های  باید فرآیند ها را بشناسند و بدان توجه کنند . این جابجایی که ساده بنظر می رسد تاثیرهای شگرفــی بـر شاخــه –

 ( .13، ص2831گوناگون عملیات و زندگی کارکنان می گذارد )همر، ترجمه رضایی نژاد، 

مجموعه کارهایی که یک سازمان برای تغییر فرایندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد، تا از ساختارهای سنتی 

و ساختار سطحی تبدیل شود ؛ به طوری که در 8ه، مبتنی بر گرو 1، میان فعالیتی2عمودی و سلسله مراتبی به ساختارهای افقی

( . 28، ص2831کلویی،  آن، همه پردازشها و فرایندها برای جلب رضایت مشتریان صورت گیرد )ابلنسکی، ترجمه شریفی

 امروزه در سراسر دنیـا این تغییرات انقالبـی را با نـام مهندسی مجـدد مــی شناسند. مهندسی مجدد روندی است کـه در آن

وظیفـه های فعلی سازمان، جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین سازمان، از حالت وظیفه گرایــی 

به سوی فرایند محوری حرکت می کند همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب و کار و کاهش هزینه ها می گردد 

ی مجدد، بر بهبود مداوم، نوآوری، نوسازی و یا طراحــی مجدد و ریشـــه (. تمام رویکرد مهندس130-183، ص1000)وکوال، 

 (.2831)همر، ترجمه رضایی نژاد،  ای فرایندهای کسب و کار سازمان ها است

                                                           
1 - cross – functional 

2 - team – based 
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  مفهوم مهندسی مجدد  -2

کلین، با کارهای داونپورت و شورت، همر هارینگتون و همر و چمپی، داونپورت، جیسون و دیگران،  2440ابتدا در سال 

 (.424، ص1001داکسون و دیگران، منجلی و کلین و اوان پدید آمد )سنجای و همکاران، 

همر و چمپی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار را اینگونه تعریف می کنند : بازاندیشی بنیادین، طراحی نو و ریشــه ای 

یارهایی نظیر هزینه، کیفیت ، خدمات و سرعت . فرایندها برای دستیابی ، به پیشرفتی شگفت انگیز در عملکرد بر اساس مع

 (.1001(. )سنجای و همکاران، 2831)همر، ترجمه رضایی نژاد، 

در کتاب خود )هندبوک مهندسی مجدد ( به تعریف و توضیح مهندسی مجدد فرایندها و  2449مانجانلی وکلین در سال 

ست از باز طراحی ریشه ای و سریع فرایندهای ارزش افزا و ایجاد تحول در سازمان ها می پردازند : مهندسی مجدد عبارت ا

راهبردی کسب و کار و همچنین سیستم ها ، خط مشی ها و ساختار سازمانی که آنها را پشتیبانی می کند ؛ بمنظور بهینه 

 (.1001سازی جریان های کار و بهره وری در یک سازمان )منگانیلی و همکاران،  

دسی مجدد از منظر مباحث سازمانی و طراحی سازمان و در رابطه با طراحی های نوین و به ریچارد دفت به موضوع مهن 

ویژگی ساختار، فرهنگ و سیستم   8منظور رقابت جهانی همچون سازمانهای افقی می پردازد و اعتقاد دارد در سازمان بر روی 

 (.2830های اطالعاتی تاثیر می گذارد . )دفت، مترجمان پارساییان، اعرابی، 

 شرکت مشاوره بین المللی پروسکی، مهندسی مجدد را چنین تعریف می کند : 

مهندسی مجدد فرایند عبارت است از طراحی دوباره فرایندهای کسب و کار، سیستم های مرتبط با آنها و ساختارهای 

ارجی، کاهش سهم بازار، و یا سازمانی بمنظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان، عملکرد مالی ضعیف، رقابت خ

ایجاد فرصت های جدید در بازار ممکن است از دالیل تصمیم سازمان در بکارگیری این رویکرد باشد )رحمانزاده هروی ،  

2834. ) 

در نگرش نوین مدیریت ، تمرکز بر فرایندها جایگزین رویکرد کالسیک تقسیم وظیفه ای فعالیتهای سازمان گردیده است 

رش کلیه فعالیت های سازمان در چارچوب تعداد معینی فرایند قرار می گیرند فرایندهای مربوط سازمان را در راه در این نگ

 ( .     2834کسب رضایت طرف های ذینفع هدایت می کند )اورعی یزدانی و همکاران،  

ت که مستلزم اقتدار مهندسی مجدد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ سازمانی همه سطوح سازمان همراه اس

بخشیدن به پایینی ها، یعنی اجازه تصمیم گیری به کارکنان سطوح پایین سازمان که به مشتریان نزدیک تر هستند، شکست 

 ( .1001( )منگانیلی و همکاران،  123 -103، ص 1001ساختار سنتی قدرت است )الئونن، 

از رویکرد های بهبود تدریجی و مستمر می دانند که در به طور خالصه مهندسی مجدد را یک فلسفه مدیریتی متفاوت 

مواقع اضطرار و شرایط بحرانی که نیاز به تغییرات گسترده وجود دارد بکار گرفته می شود. از این منظر مهندسی مجدد یک 

سازمانی بوسیله  فلسفه مدیریتی با رویکرد بهبود اساسی و ریشه ای است که هدف آن افزایش با شتاب و قابل توجه در عملکرد

طراحی نو و ابداعی فرایندهای محوری کسب و کار و حذف و کنار گذاشتن فرایندهای کهنه می باشد . شرکت هایی که 

ای درکیفیت و بهره وری، کاهش توانسته اند به صورت موفقیت آمیز آن را اجرا کنند، خبر از منافع بزرگ و بهبود های گسترده

تر، واکنش سریعتر به پیشامدها و دگرگونی ها و در مجموع خدمات بهتر و مناسب تر می دهند. ادوار تجاری، سودآوری بیش

 . (30-33، ص 2441( )کتینگر، 411 -429، ص 1003)گوئل، 

مهندسی مجدد سازمانها یک رویکرد کل نگر است که طی فرایندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و 

 . (2444ی کند )الوریدج، کارکنان آن مرتبط م
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مهندسی مجدد فرایند، یک استراتژی رونده که برای بهبود و طراحی مجدد فرایندهای سازمان را طراحی می کند و 

طراحی مجدد فرایند )اورعی یزدانی و همکاران،   -9ارزیابی فرایند  -8تغییر فرایند  -1معرفی فرآیند  -2مرحله است:  9 شامل

2834)  . 

 دسی مجدد در فرایندها نقش مهن  -3

ارتقای کارایی فرایندها هدف اصلی هر فعالیت بهبود یا مهندسی مجدد فرایندها بشمار میرود.  در ارزیابی عملکرد 

فرایندها، معیار بیشتر کارایی است تا اثر بخشی. کارایی مطلوب هر فرایند در گرو سازگاری و تناسب عناصر درونی و بیرونی 

های اساسی نگرش فرایندی این است که کارایی یک سیستم یا سازمان را نه به عنوان مجموعه های از  است. یکی از ویژگی

اجزای مستقل و منفرد بلکه به عنوان یک کل به هم پیوسته بررسی می کند. توجه به نحوه ارتباط بین فرایندهای درون 

رد و ویژگی هر یک از آنها، از نکات مهم در هر پروژه سازمانی از یک سو و فرایندهای بیرونی از سوی دیگر و تشخیص عملک

 . (2834،  طراحی، بهبود یا مهندسی مجدد فرایندها و سازمان و توجه به کارایی آن به شمار میرود. )رحمانزاده هروی

، شغل  دبایستی در همه زمینه ها بازاندیشی نمود ؛ آنچه کارکنان انجام می دهن 9برای اداره سازمانهای فرایند محور

، و راهبردهای بنیادین  ، نقش مدیران افراد، مهارتهای مورد نیاز آنها، روش ارزیابی و پاداش دهی، مسیر پیشرفت کارکنان

 . (21 -22، ص2831سازمان )همر، ترجمه رضایی نژاد، 

 بهبود فرایندها عموماً شامل مراحل ذیل می باشند : 3-1

 نام و عنوان برگزید فرآیندها را شناسایی کرده و برای آنها -

شناسایی و نامگذاری فرآیندها، گامی بسیار حساس و بنیادین است. پاره ای از شرکت ها خود را گول زده و فعالیت هـای 

وظیفــه ای کنونی را فرآیند به حساب می آورند. فرآیندها از مرزهای سازمانهای موجود گذر می کنند و یک راهنمای 

رگزیدن فرآیندی دست کم سه نفر را خشمگین نکند نباید آنرا فرآیند دانست. در شناسایی فرآیندها سرانگشتی اینست که اگر ب

باید کارهای سازمان را به صورت افقی بررسی کرده و از نگرش باال به پایین خودداری نمود. بسیار مهم است که بدانیم فرآیند 

ها همواره در سازمانها موجود هستند و بروندادهای سازمان نتیجه محوری به معنای ابداع فرآیندها در سازمان نیست. فرآیند

آنهاست ولی شناخته شده و آشکار نیستند. فرآیندها همواره در شکل بخش بخش شده، نامرئی، بی نام و بدون مسئول در 

 سازمان وجود دارند. فرآیندگرایی تنها به آشکارشدن و بها دادن به آنها پرداخته است. 

 رآیندها و اهمیت آنها به همه دست اندرکاران است شناساندن ف -

بسیار مهم است و شامل مدیران، کارکنان و نمایندگان دور و نزدیک می شود که باید فرآیندها ، نام « همه»واژه کلیدی 

را بیدرنگ تغییر نمی  آنها درونداد ، برونداد و ارتباط آنها را با یکدیگر بخوبی بدانند. روی آوردن به فرایند محوری وظیفه افراد

دهد ولی دید آنها را گسترده تر کرده و به کل کار توجه می دهد. اینک واژه کارگر با دیدگاه وظیفه گرای آن، جای خود را به 

 فردیکه می داند با کــار خود به نتیجه بخش شــدن یک فرآیند یــاری مــی رساند.   –)فرآیندگرا ( می دهد 

 بی استبرگزیدن معیار ارزیا -

برای اطمینان یافتن از کارکرد درست فرآیندها، باید بتنوان پیشرفت آنها را اندازه گرفت و در آنصورت به معیارهایی 

نیازمندیم .پاره ایی از این معیارها را می توان بر پایه خواسته های مشتری نهاد. گروه دیگری از معیارها، پای در نیازهای خود 

آیند ، کاربرد مناسب منابع و دیگر موضوع های مالی از اینگونه اند. معیارها نه تنها برای آگاهی از سازمان دارند، هزینه فر

درست انجام یافتن فرآیندها ، که برای پیشرفت و بهبود آنها نیز ضروری هستند.  معیارها ابزار مهمی برای شکل دادن به رفتار 

قانونمند هستند.  در دیدگاه فرآیندگرا )تیم( نقش برجسته ای دارد. افراد و تبدیل آنها از گروههای سرکش به تیم های 
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تیم،گروهی از افراد که با هم کار می کنند، همدیگر را دوست دارند، و یا هم عقیده اند، نیست. تیم به گروهی گفته می شود که 

 هدفی مشترک دارند. 

 داشتن مدیریت فرآیند گرا است -

حل مشکالت شرکتها مرحله مهمی است. باید افزود که این رویکرد ،کاری پیوسته و  روی آوردن به فنون فرآیندی برای

مداوم است. عمده فعالیت مدیریتی اینگونه شرکتها اداره و پیشبرد درست فرآیندهـا در باالترین توان آنها، بهــره گیری از 

یک طرح موقتی نبوده، بلکه راه و روشی در فرصتها دربهسازی فرآیندها و پیگیری در کاربرد فرصت هاست. فرآیند محوری 

 (. 81 -14، ص 2831زندگی اقتصادی است )همر، ترجمه رضایی نژاد، 
 

 
     (. 1331چرخه بهبود فرایندها )اورعی یزدانی و همکاران، : 1شکل 

 
 

 مفهوم رضایت شغلی   -4

ریف مزبور بسیار کلی است. ولی در بطن مفهوم این واژه قرار دارد نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است که تع

 شغل از فرد منفی یا مثبت نگرش معرف شغلی رضایت میزان  ( .149، ص2831، مترجمان پارساییان، اعرابی، 2498)رابینز 

 ( . 2832می باشد)سید جوادین،  متعــــددی عوامل از متأثر و است خود

 -148، ص 1008میکنند )ماسی سی،  بیان شغلش به نسبت فرد احساسات مجموعه را غلیش رضایت همکاران و 2چانگ

 به که عواملی 8هرزبرگ دیدگاه از ( . و2449است )گیلیس،  شغل به مؤثر پاسخ شغلی رضایت است معتقد 1 ( گیلیس 144

، مترجمان پارساییان، اعرابی، 2498نز میانجامد )رابی شغلی نارضایتی به که است آنهایی از متمایز میشود منجر شغلی رضایت

 است درونـی عوامل یا انگیزشی عوامل دوم دسته و بیرونی عوامل یا فرایندها و کنترل های درونی سازمان شامل ( .که2831

 ( 144 -148، ص 1008)ماسی سی، 

 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 4-1

 کارهایی که به اصطالح هماورد طلب باشند  -

غل یا پستهایی را ترجیح می دهند که بتوانند با توجه به فرصت هایی که در آنجا پیش می آیــد از توانایــی ها افراد مشا

و مهارتهای خود استفاده کنند و در نهایت دستاوردهای موفقیت آمیز خود را آزادانه به نمایش بگذارند. در مواردی که کار، از 

 د یا تفریط نداشته باشد ، شادی آفرین و رضایت بخش مـی گردد. نظر چالشگری یا هماوردطلبی ، حالت افرا

 یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی -

 تجزیه و تحلیل 

 طرح ریزی و استمرار  تعیین راهکارهای بهبود

 

 پایش و اندازه گیری
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بسیاری از افراد آگاهانه و از روی میل می پذیرند که پول کمتری بگیرند، ولی می خواهند در جایی کار کنند که باب 

 میلشان باشد. 

 شرایط مناسب کاری -

الت و تسهیالت مناسب برای انجام کارها، محیط کار نقش و اهمیت زیادی دارد. از نظر راحتی شخصی و داشتن تشکی

 نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان محیطی راترجیح می دهند که خالی از خطر و بدون ناراحتی باشد .

 دوستان و همکاران مساعد -

دستاوردهای ملموس است .از نظر بیشتر  ره آورد فرد از کاری که انجام می دهد چیزی بیش از مقداری پول یا سایر

 کارکنان محیط کار باید نیازهای اجتماعی فرد را تامین کند. 

 تناسب شغل با فرد  -

برای انجام وظیفه ای که به کارکنان محول شده، از استعدادها و توانایی های الزم برخوردار باشند موفق تر خواهند بود و 

-141، ص2831، مترجمان پارساییان، اعرابی، 2498ان بیشتر خواهد شد .)رابینز به سبب همین موفقیت، رضایت شغلی آن

144) 

 تاثیر بهبود فرایندها بر رضایت شغلی کارکنان -5

مهندسی مجدد تاثر بسیار شگرفی بر سازمان دارد، زیرا که یک تکنیک صرف ساده نیست بلکه بسیار فراگیر بوده و اغلب  

در راستای  ( .2830ان ، مشتریان را در تالش برای ایجاد مهندسی دخالت می دهد )یحیوی، تمام عوامل مدیریتی ، کارکن

دستیابی به توجه بیشتر به مشتریان و کارکنان در تمامی سطوح باید تفکر سازمانی به کارکنان در راستای تشخیص رضامندی 

که در دنیای حرفه ای و تخصصـی، باید حرفه  (. آشکار است2830مشتری به منظور دستیابی به هدفها تعدیل شود )یحیوی،

 .ژهنگرش وی ،ای عمل کرد. برای پیروزی در هر حرفه ای، به سه چیز نیازمندیم: دانش، شیوه تفکر

هیچکس بدون داشتن زمینه علمی و آگاهی از راهکارهای ابتدایی هر کار، در انجام آن پیروز نخواهد شد. افراد بایستی 

خود را با دلبستگی و کوشش فراوان بیاموزند . ولی منظور از نیاز به دانش چیزی بیش از آگاهیهای جاری مهارتهای مورد نیاز 

شغلی است . افزون بر دستیابی به زمینه ای از دانش، نیازمند به داشتن ) شیوه تفکر ( است. کار افراد حرفه ای دیگر ساده و 

کارهای حرفه ای بخشهای معمولی و روزمره همواره رو به کاهش و  تنها پیروی از روشهای مشخص و جا افتاده نیست .در

کوچکتر شدن دارند. انجام اینگونه بخش ها را می توان حذف کرد، خودکار نمود و یا به مشتری واگذاشت. ارزش افزایی تنها در 

و نتیجه گیری به یاری شیوه  سایه کاربرد خالق دانش به دست می آید و چنین کاری نیازمند به داشتن توان تجزیه و تحلیل

تفکر سنجیده ای است. پیروزی در کارهای حرفه ای در گرو شناخت و برخورداری از یک شیوه تفکر است و این مشکل و 

چالش کوچکی نیست. در سازمانهای سنتی، انجام بیشتر وظیفه ها و مهارتها، به اندیشدن نیاز نداشت .اکنون الزم است که 

، به دانش اندوزی و توانمندی در اندیشیدن کارکنان کمک کنیم تا خود بتوانند به حل مشکالت در افزون بر کارآموزی

 کارهایشان بپردازند .

سومین نیاز یک فرد حرفه ای خوب ، برخورداری از خلق و خو و نگرش ویژه ای است. کارهای تخصصی و حـرفه ای 

ها و نگرش های ویژه نیازمندند. نخست )خودانگیزی و انظباط درونی( صرفنظر از گوناگونی آنها، همگی به دسته ای از رفتار

است .فرد حرفـه ای ممکن است از سازمانی حقوق دریافت کند ولی پاسخگویی نهایی وی به وجدان خویش است. رفتار و 

 نگرش دوم را می توان )هواخواهی و صمیمیت( نامید .

ی بازده فرد است. در نظامهای سنتی، پرداختها ناشی از ارشدیت، در محیط های کاری فرایند محور پرداخت بر مبنا

حضور در محل کار، پیروی از مقررات، محبوب روسا بودن، و شاید انجام درست وظیفه های محوله است. در این میان نتیجه 

توجهش به نتیجه است کار که شایسته ترین موضوع است نمود و نقش چندانی ندارد . نظام پرداخت سازمانهای فرایند محور 
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در سازمانهای سنتی بخش بخش شده، سهم هر فرد در تکمیل یک فرایند مشخص نیست. فرایندها آشکار نیستند و ارزیابی و 

پرداختها نیز بر پایه عوامل جانشین همچون زمان کار، نظر سرپرست، و نحوه انجام وظیفـه ها صورت می گیرند. اما هنگامی که 

حوری باشد، هر کس مستقیماً به نتیجه نهایی پیوند می یابد و در برونداد نظام موثر است. در آن صورت به بنیان بر فرایند م

 آسانی می توان سهم هر فرد را در بازده کار سنجید و جبران نمود.

نه اینکه به او در این نظام، پرداختها بر پایه نظر دیگران نیست بنابراین، حقوق و مزایا چیزی است که فرد بدست می آورد 

پرداخت می شود و تفاوت این دو از دید روانشناختی مهم و چشمگیر است. پرداخت به هر فرد، دست آورد نتیجه کار او و نه 

شخص و شخصیت اوست. قبول رهیافت پرداخت های فرایند محور بدین معنی است که فرد دریافتها متغیر دارد و همواره 

خواهد بود. بنابراین به جای برنامه های کوتاه مدت، بایستی همانند افراد ) خود کارفرما (  بخشی از دریافتها در خطر ریسک

یک برنامه ریزی درآمدی پنجساله تنظیم کرد. سازمانهای فرایند محور با هزینه بس کمتر، ارزشها مشتری پسند بیشتری ایجاد 

ازتر است. در نظام فرایند محور، درآمد باال به راحتی حاصل می کنند و بدینگونه دستشان برای پرداختهای باال به کارکنان ب

نمی شود. باید آنرا ایجاد کرد. در الگوی پرداختهای اینگونه سازمانها، حقوق مبنا از درآمد کارکنان بخشهای سنتی کمتر است. 

که به سود و زیان نشان داده  جالب است که توجه کنیم در سازمانهای سنتی تنها مدیران ارشد در برابر نتیجه های دلخواه )

می شود( پاداش دریافت می کنند. ولی در سازمانهای فرایند محور ) که نتیجه و بازده هر فرایند را می توان اندازه گرفت( به 

 همه کارکنان می توان پاداش مناسب داد. 

نتیجه کار همه افراد یکسان نیست . نباید سازمان فرایند محور را پیرو راستین مکتب مساوات به حساب آورد . بازده و 

آنچه در این نظام مهم است اینکه، نتیجه کار و نه سمت اداری افراد، معیار قرار می گیرد در سازمان فرایند محور ممکنست 

. کارگران از مدیران درآمد بیشتری داشته باشند. )هر چند این عنوانهای سنتی خود نیز دیگر وجود و کاربردی نخواهند داشت(

اطالعات میان همه کارکنان پخش می شود زیرا برای انجام کارها ضروری است. تصمیم گیری نیز چنین است و در نزدیکترین 

محل به انجام فعالیتها به عمل می آید . مهمترین افراد در سازمان کسانی هستند که ارزشهای واالتری بوجود می آورند. و 

 ز اهمیت برخوردار است. بدینگونه، نفس کار و نه سمت اداری، ا

انسانها دوست دارند که سهم آنها در خدمت به سازمان شناخته شود و عنوان یکی از ابزار برآورده شدن چنین نیازی 

است. عنوانها نقش نشانگر و ارزیابی کننده اهمیت فرد در سازمان را بازی می کنند. از سوی دیگر، کج فهمی ها و ایجاد 

عنوانها، هزینه سنگینی را به بار می آورد. ایجاد تعادل در این بخش، یکی از بزرگترین چالشای پیش سدهای مزاحم ناشی از 

 روی سازمانهای فرایند گراست .

نردبان ترقی را به گروهی از دایره های هم مرکز تبدیل می کنیم. بجای ارتقا از یک سمت به سمتی ارشدتر، فرد به رشد 

و بهتر، دست می یابد. کسی که کارگر خط تولید در کارخانه ای است، دیگر به دنبال شخصی، و انجام کارهای بیشتر 

)سرکارگر( شدن نیست بلکه هدفش )کارگری بهتر ( شدن است. کارگران بهتر، بیشتر و دلخواه تر تولید می کنند و در نتیجه 

ارشد سازمان بدانیم، نصیب بیشینه کارکنان  دریافتی آنها نیز افزایش می یابد. چنانچه پیروزی را جای گرفتن در مقامهای

نومیدی و شکست خواهد بود. در برابر، چنانچه پیروزی در دوران خدمت را نه بر پایه فرمان دادن به دیگران، بلکه بر مبنای 

اه رشد شخصی و افزایش بازدهی خود ارزیابی کنیم، این فرصت برای همگان فراهم می شود. ممکنست فرد در سازمان هیچگ

به پست باالیی در سلسله مراتب اداری نرسد، زیرا پیشرفت وی در حالت افقی است. نه باالرفتن از نردبان سازمانی. چنین 

)همر، ترجمه  وضعیتی تنها دلخواه کسانی است که امروز، به کارهای حرفه ای روی آورده و از آن خشنود و اقناع می شوند

 (.30 -44، ص 2831رضایی نژاد، 
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 مفهومی تحقیق  مدل  -6

                                                 

 پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی                           عوامل موثر بر رضایت شغلی        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی مجدد : 

بهبود  -

فرایندهای 

 سازمانی 

 محیط کار : 

 سبک سرپرستی  -

 گروه کاری  -

 شرایط کاری  -

 ماهیت کار : 

 شغل ه محدود -

 تنوع شغل -

 عوامل سازمانی :

 حقوق و دستمزد  -

 ترفیعات -

 خط مشی های -

 سازمانی

 عوامل فردی : 

 نگرش مثبت و منفی -

 قه  سن، ارشدیت و ساب -

صفات مشخصه  -

 شخصیتی

رضایت 

 شغلی

 عدم رضایت

 شغلی

 

 
 افزایش بهروری -

 افزایش روحیه   -

 تعهد سازمانی  -

 سالمت فیزیکی و ذهنی  -

 رضایت از زندگی  -

سرعت در آموزش مهارتهای  -

 جدید شغلی 

 تشویش -

 غیبت -

 تاخیر کاری  -

 ترک خدمت  -

) شکایت ،  فعالیت اتحادیه ای  -

 اعتصاب (

 بازنشستگی زودرس -
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 فرضیه های تحقیق  -7

 .دارد معنادار وجود رابطه رضایت شغلی کارکنان و بین مهندسی مجدد فرضیه اهم : 

 .دارد معنادار وجود رابطه عوامل سازمانی بهبود فرایندهای سازمانی و بین فرضیه اخص اول : 

 دارد. معنادار وجود ماهیت کار رابطه ود فرایندهای سازمانی وبهب بین فرضیه اخص دوم : 

 دارد. معنادار وجود محیط کار رابطه بهبود فرایندهای سازمانی و بین  فرضیه اخص سوم :

 .دارد معنادار وجود رابطه عوامل فردی فرضیه اخص چهارم : بین بهبود فرایندهای سازمانی و

رضایت شغلی  ثیرگذار )عوامل سازمانی، ماهیت کار، محیط کار و عوامل فردی(  وعواملی تا فرضیه اخص پنجم : بین

 دارد. معنادار وجود رابطه کارکنان

 روش تحقیق  -3

این تحقیق از نظر هدف ، از نوع کاربردی است و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی  و از میان انواع تحقیق 

شد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها و اطالعات الزم از یک پرسشنامه محقق های توصیفی، ازنوع همبستگی می با

( استفاده گردید. ضمناً  جهت تدوین وتنظیم پرسشنامه 843، ص 2834)گنون، ترجمه مقیمی،  ساخته و پرسشنامه استاندارد

صاحبنظران( جهت تهیه وتنظیم سئواالت محقق ساخته، ابتدا به بررسی وارزشیابی مقدماتی توسط یک گروه ارزیاب )اساتید و 

پرسشنامه، ارتباط آنها با موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق وتنظیم سئواالت از نظر جمله بندی، واضح بودن، القاء نکردن نظر 

وجه محقق و نحوه بیان اقدام گردید و پس از چندین بار جرح و تعدیل پرسشنامه نهایی تهیه گردید و سئواالت پرسشنامه با ت

بکار گرفته شده در تحقیق  به  متغیر مستقل)مهندسی مجدد از طریق بهبود فرایندهای سازمانی( و وابسته )رضایت شغلی (

 تهیه و تنظیم گردید .

 شرکت توزیع برق تهران بزرگجامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان و مدیران اداره کل  

نفر به عنوان کل  اعضای  جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این  292جه به آمار رسمی موجود دراداره تعداد می باشد و با تو

نوان حجم نمونه در نظر گرفته تحقیق جهت دستیابی به نتایج بهتر کلیه کارکنان با سطوح تحصیالت کارشناسی و باالتر به ع

 شد.

 روایی و پایایی پرسشنامه  -1

هایی از ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پیش از اطمینان ن

پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. به 

مان خصیصه های مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر، پس از تهیه منظور اطمینان از اینکه آیا پرسشنامه تحقیق واقعا ه

پرسشنامه تحقیق، زیر نظر استاد راهنما ،پرسشنامه به تعدادی از اساتید و صاحبنظران ارائه و از آنها خواسته شد تا پس از 

سئواالت موجود در پرسشنامه در  ، نظر خود را در رابطه با نوع سئواالت، تعداد سئواالت  و همبستگی مطالعه پرسشنامه

مقایسه با اهداف و فرضیه های تحقیق ابراز دارند. پس از جمع آوری نظرات تغییراتی در پرسشنامه ایجاد گردید و بدین صورت 

روایی پرسشنامه تحقیق مورد تایید و اطمینان قرار گرفت. در این پرسشنامه به دلیل تایید روایی پرسشنامه توسط اساتید و 

عدد پرسشنامه در میان نمونه جامعه آماری توزیع گردید و با استفاده از  80احبنظران جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد ص

.، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج به شرح ذیل در جدول شماره .23SPSSنرم افزار آماری  

 آمده است :    2
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 ریب اعتماد پرسشنامه محقق یافته: نتایج ض 1جدول 

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 
 الفای کرونباخ

 آمار توصیفی
 خرده مقیاس ها

 میانگین انحراف معیار آماره سطح معناداری

 فرایندهای سازمانی 8922 0944 0943 0939 0948

 رضایت شغلی 8941 0949 0943 2921 0924

 زمانیعوامل سا 8932 0912 0933 0934 0990

ی
شغل

ت 
ضای

ل ر
وام

ع
 

 ماهیت کار 8933 0911 0918 2933 0901

 محیط کار 8943 0944 0913 2901 0919

 عوامل فردی 8948 0913 0914 2991 0909

 

)متوسط( ، رضایت شغلی با  8922شود که طبق مقیاس بندی لیکرد عامل بهبود فرایند سازمانی با میانگین نتیجه می

) خوب( و محیط کار با  8933)متوسط(، ماهیت کار با میانگین 8932سط(، عوامل سازمانی با میانگین )متو 8941میانگین 

اسمیرنوف  -آزمون کولموگروف و طبق نتایج. ) متوسط( میباشد 8948)متوسط( و عوامل فردی با میانگین  8943میانگین 

وامل سازمانی و محیط کار و ماهیت کار و عوامل بهبود فرایندهای سازمانی و رضایت شغلی و عوامل رضایت شغلی چون ع

باشد شرط باشد دارای توزیع نرمال میمی α=0.01ها بیشتر از سطح آزمون یعنی داری آنفردی مقادیری با سطح معنی

 باشد.ی در تحلیل فرضیات دارا میبررسی آزمون فرضیها با آزمونهای پارامتر

 آزمون فرضیه ها  -11

 اول  : بررسی رابطه بین بهبود فرایندهای سازمانی و عوامل سازمانی  آزمون فرضیه  اخص 

 .دارد معناداروجود رابطه عوامل سازمانی بهبود فرایندهای سازمانی و بین :  

 ندارد معناداروجود رابطه عوامل سازمانی بهبود فرایندهای سازمانی و : بین 
 ود فرایندهای سازمانی و عوامل سازمانی: رابطه بین بهب 2جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری سطح خطا عوامل سازمانی

 0901 0911 09004 0902 بهبود فرایندهای سازمانی

 

 –توزیع نرمال بودن متغیرهاست که بنا به آزمون کولموگروف  شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون (، 

دهد که چون مقدار سطح یرنوف  نرمال میباشد، همچنین طبق نتایج جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میاسم

هستند،   α = 0.01معنی داری آزمون به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و  عوامل سازمانی کمتر از سطح خطا 

درصد و مستقیم  11و عوامل سازمانی وجود دارد که میزان این ارتباط  بنابراین رابطه معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی 

 میباشد. بعبارتی هرچه بهبود فرایندهای سازمانی بیشتر باشد رضایت شغلی از عوامل سازمانی  نیز بیشتر و بهتر میشود. 
 

 بهبود فرایندهای سازمانی و ماهیت کار آزمون فرضیه  اخص دوم :  بررسی رابطه بین 

 دارد معناداروجود ماهیت کار رابطه بهبود فرایندهای سازمانی و : بین 

 ندارد معناداروجود ماهیت کار رابطه بهبود فرایندهای سازمانی و : بین 
 بهبود فرایند های سازمانی و ماهیت کار : رابطه بین  3جدول 

 ضریب تعیین پیرسونضریب همبستگی  سطح معناداری سطح خطا ماهیت کار
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 0920 0981 09002 0902 بهبود فرایندهای سازمانی

 –توزیع نرمال بودن متغیرهاست که بنا به آزمون کولموگروف  شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون (، 

ن مقدار سطح دهد که چواسمیرنوف  نرمال میباشد، همچنین طبق نتایج جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

هستند، بنابراین   α = 0.01معنی داری آزمون به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و ماهیت کار کمتر از سطح خطا 

درصد و مستقیم میباشد.  81رابطه معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی و ماهیت کار وجود دارد که میزان این ارتباط 

 یت کار نیز بیشتر و بهتر میشود. دهای سازمانی بیشتر باشد رضایت شغلی از ماهبعبارتی هرچه بهبود فراین

 بهبود فرایندهای سازمانی و محیط کار آزمون فرضیه  اخص سوم :  بررسی رابطه بین 

 دارد معنادار وجود محیط کار رابطه بهبود فرایندهای سازمانی و : بین 

 دارد معنادار وجود محیط کار رابطه ایندهای سازمانی وبهبود فر : بین 
 بهبود فرایندهای سازمانی و محیط کار : بین  4جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری سطح خطا محیط کار

 0903 0914 09008 0902 بهبود فرایندهای سازمانی

 

 –توزیع نرمال بودن متغیرهاست که بنا به آزمون کولموگروف شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون ( ، 

دهد که چون مقدار سطح اسمیرنوف  نرمال میباشد، همچنین طبق نتایج جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

بنابراین  هستند،  α = 0.01معنی داری آزمون به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و محیط کار کمتر از سطح خطا  

درصد و مستقیم میباشد.  14رابطه معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی و محیط کار وجود دارد که میزان این ارتباط 

 یط کار نیز بیشتر و بهتر میشود. بعبارتی هرچه بهبود فرایندهای سازمانی بیشتر باشد رضایت شغلی از مح

 فرایندهای سازمانی و عوامل فردی  آزمون فرضیه  اخص چهارم :  بررسی رابطه بین

 دارد معناداروجود رابطه عوامل فردی بهبود فرایندهای سازمانی و : بین 

 دارد معناداروجود رابطه عوامل فردی بهبود فرایندهای سازمانی و :  بین 

 فرایندهای سازمانی و عوامل فردی : رابطه بین  5جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری سطح خطا عوامل فردی

 0923 0991 09000 0902 بهبود فرایندهای سازمانی

 

 –توزیع نرمال بودن متغیرهاست که بنا به آزمون کولموگروف  شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون( ،

دهد که چون مقدار سطح ب همبستگی پیرسون نشان میاسمیرنوف  نرمال میباشد، همچنین طبق نتایج جدول آزمون ضری

هستند،   α = 0.01معنی داری آزمون به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و عوامــل فردی کمتر از سطح خطــا 

مستقیم  درصد و 91بنابراین رابطه معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی و عوامل فردی وجود دارد که میزان این ارتباط 

 میباشد. بعبارتی هرچه بهبود فرایندهای سازمانی بیشتر باشد رضایت شغلی از عوامل فردی نیز بیشتر و بهتر میشود. 

 مهندسی مجدد و رضایت شغلی آزمون فرضیه اهم : بررسی رابطه بین 

 دارد وجود معنادار رابطه رضایت شغلی مهندسی مجدد و : بین 

 دارد وجود معنادار رابطه رضایت شغلی مهندسی مجدد و :  بین 
 مهندسی مجدد و رضایت شغلی : رابطه بین 6جدول 
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 ضریب تعیین ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری سطح خطا رضایت شغلی

 0928 0984 09000 0902 بهبود فرایندهای سازمانی

 

 –توزیع نرمال بودن متغیرهاست که بنا به آزمون کولموگروف  شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون(،

دهد که چون مقدار سطح اسمیرنوف  نرمال میباشد، همچنین طبق نتایج جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

براین هستند، بنا α = 0.01 معنی داری آزمون به دست آمده بین بهبود مهندسی مجدد و رضایت شغلی کمتر از سطح خطا 

درصد و مستقیم میباشد.  84رابطه معناداری بین بهبود مهندسی مجدد و رضایت شغلی وجود دارد که میزان این ارتباط 

 شغلی  نیز بیشتر و بهتر میشود.  بعبارتی هرچه بهبود فرایندهای سازمانی بیشتر باشد رضایت

 یت شغلی آزمون فرضیه اخص پنجم: بررسی رابطه بین عوامل تاثیر گذار و رضا

 وجود معنادار رابطه رضایت شغلی عواملی تاثیرگذار )عوامل سازمانی، ماهیت کار، محیط کار و عوامل فردی( و : بین 

 دارد

 وجود معنادار رابطه رضایت شغلی عواملی چون )عوامل سازمانی، ماهیت کار، محیط کار و عوامل فردی( و :  بین 

 ندارد
 : ارتباط بین عوامل تاثیرگذار و رضایت شغلی 7ل جدو

 رضایت شغلی
ضرایب 

 پیرسون

)اترات  ضرایب بتا استاندارد

 مستقیم(

 بینی کنندگی شرط برازش مدل پیش

ضریب 

 همبستگی

ضریب تعیین 

 شده
 دوربین واتسون

سطح معناداری 
F 

ی
شغل

ت 
ضای

ل ر
وام

ع
 

 0913* 0941* عوامل سازمانی

0944 0944 2910 *0900 
 0914* 0939* ماهیت کار

 0914* 0942* محیط کار

 0913* 0931* عوامل فردی

 P < 0.01 
توزیع نرمال بودن متغیرها شرط بررسی ارتباط بین متغیرها )آزمون پیرسون (، که این شرط با توجه به آزمون 

چنین طبق نتایج جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون کولموگروف اسمیرنوف در هریک از متغیرها برقرار میباشد. و هم

دهد که چون مقدار سطح معنی داری آزمون به دست آمده بین رضایت شغلی با هریک از عواملی چون عوامل نشان می

هستند، بنابراین رابطه معناداری بین رضایت  α = 0.01سازمانی، واهیت کار، محیط کار و عوامل فردی کمتر از سطح خطا  

درصد با عامل  42درصد با عوامل سازمانی،  41غلی و هریک از عوامل وجود دارد که این ارتباط به ترتیب اولویت بندی با ش

 درصد با عامل محیط کار میباشد 39درصد عوامل فردی و  31محیط کار، 

معنادار بین شرط برازش مدل پیش بینی کنندگی رضایت شغلی تحت هریک از عوامل رضایت شغلی داشتن ارتباط 

 هریک از متغیرهای مستقل )عوامل رضایت شغلی ( با متغیر وابسته )رضایت شغلی ( میباشد 

عامل رضایت شغلی بطور هم زمان در حدود   9باتوجه به جدول نشان میدهد که مقدار ضریب تعیین بیانگر این است که 

 خوبی میباشد. درصد از تغییرات رضایت شغلی توضیح میدهدکه این توضیح درصد  44

( کمتـر از ANOVAبرای مناسب بودن برازش رگرسیون چندگانه یکی از دالیل سطح معنی داری برازش رگرسیون )

 باشد .(  می α =0.01سطـح خطـا)
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( قرار دارد که این نشان میدهد 3/2و  3/1بوده و این مقدار در بازه ) 2910مقدار آماره دوربین واتسون به دست آمده برابر 

ه بین مولفه های خطای مدل رگرسیونی، متغیر وابسته )رضایت شغلی( و متغیر های مستقل  )هریک از عوامل رضایت ک

 باشد و همبستگی بین خطا ها وجود ندارد. شغلی( توزیع نرمال می

 اثرات مستقیم + اثرات غیر مستقیم = ضرایب همبستگی

 شرکت توزیع برق تهران بزرگشغلی در میان کارکنان و مدیران مهمترین  اثرات مستقیم عوامل رضایت شغلی بر رضایت 

درصد  14درصد و محیط کار  13درصد، هر یک از عوامل سازمانی و عوامل فردی  14به ترتیب اولویت بندی عامل ماهیت کار 

سه با سایر متغیرها در میباشد و به بیان دیگر تاثیرات مستقیم در حالت کلی متغیر ماهیت کار به مراتب سهم بیشتری در مقای

پیشگویی متغیر وابسته )رضایت شغلی( دارد. زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث میشود تا انحراف معیار متغیر 

تغییر کند و در حالیکه یک واحد تغییر در انحراف معیار عوامل محیط کار باعث میشود   0914وابسته )رضایت شغلی( به اندازه 

 تغییر کند.  0913معیار متغیر وابسته)رضایت شغلی( به اندازه  تا انحراف
 

 اولویت بندی عوامل رضایت شغلی

است به این نتیجه می رسیم   000/0با توجه به  جدول زیر، سطح معنی داری به دست آمده از آزمون فرید من  که برابر 

 باشد.م داد. همچنین مقدار آماره آزمون فریدمن برابر میکه می توان بین عوامل ارزیابی عملکرد سازمان  اولویت بندی انجا

 
 : آزمون رتبه بندی فرید من عوامل عوامل فرهنگی و اجتماعی 3جدول 

 آماره فرید من درجه آزادی سطح معناداری مقدار خطا متغیر

  8 0900 0903 عوامل رضایت شغلی

 ید پاسخ دهندگان: اولویت بندی عوامل ارزیابی عملکرد سازمان از د 1جدول 

 رتبه بندی میانگین رتبه ای عوامل ارزیابی رضایت شغلی

 2 8901 ماهیت کار

 1 1943 محیط کار

 8 1984 عوامل فردی

 9 2940 عوامل سازمانی

عوامل ماهیت کار و  8901چنین نتیجه میشود که در بین عوامل ارزیابی رضایت شغلی ، بیشترین رتبه با میانگین 

 باشند.  عوامل سازمانی می 2940با میانگین  کمترین رتبه

 نتیجه گیری و پیشنهادات   -11

نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین مهندسی مجدد از طریق بهبود فراینـد 

فرایند های سازمانی  های سازمانی و رضایت شغلی همبستگی مثبت و رابطه ی معناداری وجود دارد. به بیان دیگر ، بهبود

سبب افزایش رضایت شغلی در میان کارکنان می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق در فرضیه 

( به دست آمده بین بهبود فرایندهای 09004اول تحقیق با توجه به نتایج آزمون پیرسون چون مقدار سطح معنی داری آزمون )

می باشد 0. 11هستند و میزان ضریب همبستگی پیرسون برابر با   α = 0.01زمانی کمتر از سطح خطاسازمانی و  عوامل سا

پس بنابراین رابطه مستقیم و معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی و عوامل سازمانی وجود دارد. در فرضیه دوم تحقیق با 

( به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و   09002) توجه به نتایج آزمون پیرسون چون مقدار سطح معنی داری آزمون

می باشد پس بنابراین 0. 81هستند و میزان ضریب همبستگی پیرسون برابر با   α = 0.01ماهیت کار کمتر از سطح خطا 

یق با توجه به رابطه مستقیم و معناداری بین بهبود فرایندهای سازمانی و ماهیت کار وجود دارد و همچنین در فرضیه سوم تحق
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( به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و  محیط کار  09008نتایج آزمون پیرسون چون مقدار سطح معنی داری آزمون )

می باشد پس بنابراین رابطه مستقیم و 0. 14هستند و میزان ضریب همبستگی پیرسون برابر با   α = 0.01کمتر از سطح خطا

دهای سازمانی و محیط کار  وجود دارد . در فرضیه چهارم  تحقیق با توجه به نتایج آزمون پیرسون معناداری بین بهبود فراین

( به دست آمده بین بهبود فرایندهای سازمانی و  عوامل فردی کمتر از سطح 09000چون مقدار سطح معنی داری آزمون )

اشد پس بنابراین رابطه مستقیم و معنادری بین می ب0991هستند و میزان ضریب همبستگی پیرسون برابر با  α = 0.01خطا

بهبود فرایندهای سازمانی و عوامل فردی وجود دارد  و نهایتاً در فرضیه پنجم چون مقدار سطح معناداری آزمون به دست آمده 

سـطح  بین رضایت شغلی با هریک از عواملی چون عوامل سازمانی، ماهیت کــار، محیط کــار و عــوامل فـردی کمتـر از

هستند، بنابراین رابطه معناداری بین رضایت شغلی و و هریک از عوامل وجود دارد که این ارتباط با به  α = 0.01خطـا  

درصد با عامل  39درصد عوامل فردی و  31درصد با عامل محیط کار،  42درصد با عوامل سازمانی،  41ترتیب اولویت بندی با 

یج بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مهندسی مجدد از طریق بهبود فرایند محیط کار میباشد. با توجه به نتا

 های سازمانی باعث  افزایش رضایت شغلی در میان کارکنان می گردد .

باشد به شود هماهنگی اهداف در سازمان مییکی از عواملی که منجر به ارتقای رضایت شغلی در افراد سازمان می -

مدیران تالشی مضاعف در همسو سازی و هماهنگی اهداف  شرکت توزیع برق تهران بزرگگردد در شنهاد میهمین منظور پی

 سازمان و اهداف کارکنان داشته باشند. 

های عملکردی و شود رضایت شغلی افرادارتقاء یابد، اصالح شاخصهمچنین یکی دیگراز عواملی که موجب می -

های شاخص شرکت توزیع برق تهران بزرگگردد مسئولین ه همین منظور پیشنهاد میباشد بکارکردی سازمان و کارکنان می

 عملکردی و کارکردی را در راستای اهداف جدید سازمان اصالح نمایند. 

تواند در تقویت رضایت شغلی کارکنان و همچنین و مشتریان می شرکت توزیع برق تهران بزرگمذاکره موثر بین  -

های مذاکره موثر در به راهبرد شرکت توزیع برق تهران بزرگگردد در د به همین منظور پیشنهاد میرضایت مشتریان موثر باش

 ها توجهی خاص گردد. سازمان

تواند بر رضایت شغلی بسیاری از کارکنان بر این باورند که تدوین مناسب برنامه نیروی کار و برنامه جبران خدمت می -

نسبت به تدوین برنامه  شرکت توزیع برق تهران بزرگگردد در به همین جهت پیشنهاد میکارکنان تاثیر بسزایی داشته باشد 

 مناسب نیروی کار و جبران خدمت توجه بیشتری گردد. 

باشد به های آموزشی ویژه کارکنان و رضایت شغلی میبسیاری از اسناد و مدارک نشان دهنده رابطه قوی بین برنامه -

 های آموزشی ویژه کارکنان تقویت و توسعه یابند. برنامه شرکت توزیع برق تهران بزرگدر  گرددهمین منظور پیشنهاد می

های روز برای توسعه ی خدمات و رضایت شغلی کارکنان توصیه میشود برای با توجه به رابطه مثبت بین فناوری -

 های جدید نماید. اوریای برای ارتقاء کمی و کیفی فنافزایش رضایت شغلی بین کارکنان سازمان توجه ویژه

یکی از عواملی که اغلب نادیده گرفته شده است، آموزش مرتبط همراه با تغییرات در سازمان است در همین راستا  -

های آموزشی کارکنان طوری تنظیم گردد تا با تغییرات آینده برنامه شرکت توزیع برق تهران بزرگگردد در پیشنهاد می

 سازمان سازگار باشد. 
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