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چكیده:
رضایت شغلی در هر سازمانی نيازمند ارکان بسياری است که بررسی آنها و در نهایت رفع عيوب آنها میتواند سازمان
را در به اوج رساندن این واژه یاری رساند .تحقيق حاضر بررسی رضایت شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان استت.
سازمانی با دو مسئوليت بزرگ سازندگی و کشاورزی است .در این تحقيق سعی بر این شده تتا رابهتهای ميتان صيييته هتای
شغلی و رضایت شغلی افراد بنا وبه کاستیها و قوتهای سازمان و اینکه چه حيههای تالش بسيار میطلبد تا ستازمان را در راه
موفقيت پيش ببرد پی برده شود .در این پژوهش از نمونه گيری طبقه ای یا نسبی استفاده شتده و نتتایب بتا بهتره گيتری از
پرسشنامه ای برای ارزیابی رضایت شغلی بهره گرفته شده و پس از محاسبه ميزان و مقادیر درصدی رضایت شغلی کارکنان و
تجزیه و تحليل آنها در چهارده زیر مجموعه و سرانجام تعيين سهح معنا داری رضایت شغلی با هر یک از آیتم هتای مقایسته
کننده از جمله ميزان تحييالت ،پست سازمانی  ،رده سنی ،سابقه کار،نوع صتدمت و جنستيت،پرداصته شتده .در فرجتام کتار
چنين نتيجه می شود که ميان رضایت شغلی ،جنسيت و همچنين نوع صدمت رابهه معنتاداری برقترار استت و ميتان رضتایت
شغلی و دیگر آیتم ها هيچ رابهه معناداری حاکم نيست .و در پایان سعی در یافتن رابهه ای ميان ميزان رضایت شتغلی افتراد و
صيييه های شغلی و شخيی فرد است.
واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،عملکرد شغلی ،پست سازمانی.
مقدمه
محيط زندگی بر دو قسم است یکی محيط زندگی صانوادگی  ،دیگری محيط کاری یا زندگی شغلی و از آن جا کته هتر
دو مکمل یکدیگرند و سرانجام رضایت و کسب آرامش هر دو مسکن روح و روان آدميند و افراد تشکيل دهنده جامعهای بتزرگ
پس آن چه از این واژه رضایت شغلی بر میآید آنست که این واژه میتواند سبب آرامش صيال ،داشتن روحيهای شاد و پر نشاط
و سرانجام بهرهوری کار و در فرجام همه ،جامعهای ایدهآل ،کارآمد ،آرامش بخش رویایی ،ایمن و قدرتمند است.
در تحقيق حاضر مؤلفههای رضایت شغلی که ميزان مهلوبيت و رضایت هر یک در ميزان رضایت شغلی مؤثر است
طبقه بندی و به تفکيک بيان شده اند.و ميانگين همهی آنها با یکدیگر رضایت شغلی کل را میسازند.

2

www.SID.ir

Archive of SID

در این تحقيق با کمک جامعه آماری مربوط و با در نظر داشتن تعداد پرسنل سازمان با رقمی معتادل  0011نفتر  ،و بتا
بسط این آمار به کمک فرمول کوکران این جامعه آماری به  483نفر تعميم یافته و پس از آن ميتزان رضتایت کارکنتان در 03
مورد سازنده و تشکيل دهنده رضایت نهایی بررسی شده و در فرجام نشان میدهد کته شتاصو وفتاداری کارکنتان ستازمان در
حدود  76%است که سهح باالیی از وفاداری و تعلق سازمانی را نشان میدهد .از سوی دیگتر در متورد احستاک کلتی کارکنتان
نسبت به سازمان و شغل واگذار شده به آنها ميانگين %74/43را نشان می دهدکه این نيز سهح مناسبی از حس مثبت نستبت
به سازمان و شغل را در افراد نمایان دارد .امّا کمترین ميزان رضایت در باب منيفانه بودن حقوق و مزایا نسبت به ستازمانهتا و
کارهای مشابه است .مهمی که در زندگی شخيی و در ميزان رفاه و آسایش نقش مهمی را ایفا میکند و بررسی آن امتری الزم
است.
در نهایت از مقایسه ميانگين رضایت شغلی کارکنان در  03مؤلفه قابل بررسی در تحقيق حاضر و از طرفی تعيين مقدار
سهح معنیداری آنها و ميزان صها در هر یک از  7مولفه وابسته رضایت شغلی و ميزان سهح معناداری چنين بر می آید که
چون سهح معناداری رضایت شغلی کارکنان بر اساک پست سازمانی ،سابقه کار ،ميزان تحييالت و گروه سنی همه و همه از
 1/10بزرگترند لذا ميان این سهح از رضایت شغلی و آیتمهای قياکآور تحييالت ،سابقه کار ،گروه سنی و پست سازمانی هيچ
رابهه معناداری وجود ندارد.
امّا از آن جا که سهح معناداری ميزان سهح رضایت شغلی پرسنل بر اساک نوع صدمت (قراردادی یا رسمی) و جنسيت
رقمی معادل  1/13است رقمی که از  1/10کوچکتر است لذا ميان رضایت شغلی و نوع صدمت و جنسيت رابهه معناداری
وجود دارد و با هم در ارتباطاند.
رضایت شغلی:
رضایت شغلی شاید واژهای آشنا ،ساده ،و در نگاه اول بی اهميت باشد امّا واژه ایست که میتواند در بر دارندهی کشتور و
جامعه ای با فرهنگ ،اقتياد ،امنيت ،پيشرفت و آرامشی باور نکردنی باشد هر چه این واژه قتویتتر ،جامعته مستتحکمتتر استت.
رضایت شغلی مهمی است که از مدیریت صحيح و با استراتژی کارآمدی از نيروی انسانی به دست میآیتد .چترا کته در جهتان
مدرن و تفکر مدار امروز نيروی انسانی قویترین و شاید مهمترین رکن هر سازمانی است .در جهانی که می تواند با نظریته ای
متحول شود.
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ارزش نهادن به نيروی انسانی یعنی ارزش نهادن به تفکر ،صالقيت ،استعداد ،هوش و زکاوتی کته زاینتدهی تکنولتوژی و
پيشرفت است .الماسی که میتواند جامعه را به اوج سربلندی یا به زوال بکشاند .مهمی کته وجتود صتارجی نتدارد امّتا قتدرتش
وجودآور است .مهمی که صنعت نيست اما صنعت ساز است و سرانجام فرجام ارزش نهادن به نيروی انسانی استت کته رضتایت
شغلی را در پی دارد.
نظریات و اندیشههای بزرگی از بزرگان در این عرصه علمی بيان گردیده که چنيناند:
 -0یکی از عمدهترین و شاید جنجال بر انگيزترین مفاهيمی که از یک سو تالشهتای نظتری و بنيتادی را بته صتود
معهوف و از دیگر سو در تمامی سهوح مدیریت و منابع نيروی انستانی ستازمانهتا اهميتت زیتادی پيتدا کترده
رضایت شغلی است(.)Nagy,1996
 -2مهالعات نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسبت به ستازمان،
تعلق و دلبستگی آنان به محيط کار و افزا یش کيفيت و کميت کار ،برقراری روابط صوب و انسانی در محيط کار،
ایجاد ارتباطات صحيح ،باال بردن روحيه ،عشق و عالقه به کار است(هومن.)0480،
 -4رضایت شغلی باال ،نشانهی سازمانی است که به صوبی مدیریت میشود و به طتور بنيتادی پيامتدی استت کته از
مدیریت رفتاری کارساز سرچشمه میگيرد(دیویس و نيواستروم )0998
 -3کرینر و کينيکی نيز ادعا کردند که این مهلب کامالً مورد تأیيد قرار گرفته که بر طرف شدن نيازها با رضایت شغلی
ارتباطی تنگاتنگ دارد(کرینر و کينيکی.)2118 ،
 -0اسپکتر در  0996میگوید که رضایت شتغلی یکتی از مهتمتترین و شتایعتترین موضتوعات تحقيقتاتی در زمينتهی
مهالعات رفتار سازمانی است(اسپکتر.)0996 ،
 -7رایت اظهار دارد که بررسی و مهالعه رضایت شتغلی ،دارای تتاریخی طتوالنی در روان شناستی صتنعتی و ستازمانی
است(را.یت.)2119 ،
زمانی که انسان از زندگی صویش احساک رضایت میکند ،احساسی مثبت و زندگی پرانگيتزهای را دنبتال متیکنتد و
ميزان مثبت بودن نگرش او نسبت به زندگی ،ميزان رضایت اوست .نگرش مثبت و رضایت دو واژه همسو و همگرایتی
است که نسبتی مستقيم با یکدیگر دارند و بر عکس ،هر چه احساک فرد نسبت به زنتدگی منفتیتتر ،زنتدگی او بتی
انگيزه تر و بحران روحی او بيشتر و سرانجام نارضایتی او را در پی دارد .همان طور که در زنتدگی صتانوادگی هتر چته
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صميميت ،صداقت ،اعتماد ،احترام و ارزش نهادن به یکدیگر ،همدردی ،هم فکری و جوی سالم و دوستتانه داشتتن و
در کنار آن تأمين مالی بودن با اقتيادی سالم ،بيشتر حکمفرما باشد فرد در زندگی دچتار اعتمتاد بته نفتس بيشتتر،
روحيهای با انگيزهتر ،حسی زیباتر و مثبتتر و افکاری سالمتر دارد و سرانجام فرد به عشق صتانواده استير متیشتود و
برای چارچوب صانواده ارزش مینهد و در چارچوب ارزشها و عواطف به آن پایبند ،مسمم ،متعهد و استوار متیمانتد.
در زندگی شغلی نيز چنين قانونی پا بر جاست و هر چه محيط دوستانهتر ،سالمتر ،صادقتر ،محترمتر ،هم فکرتر باشد
افراد نيز از این محيط رضایتمندتر و در نهایت همه در راه موفقيت آن قدم بر میدارند و سازمانی موفق را پایهریتزی
میکنند .سازمانی که جزئی از اجتماع بزرگ است و سرانجام جامعهای سالم و موفق را از آن صود میکنند.
شرمرهون نيز رضایت شغلی را ميتزان احستاک مثبتت یتا منفتی شتخو نستبت بته شتغلش متیداننتد(شترمرهون و
همکاران .)2118،از سوی دیگر رضایت شغلی عامل مهم نتایب سازمانی تلقتی شتده استت و در گستتره عملکترد شتغلی باعت
سالمت کارمندان و تداوم کار میشود(اسپکتور .) 2119 ،دو نظریه پرداز دیگر بر استاک مهالعته و فراتحليتل  20هتزار و 978
تحقيق طی سالهای  2116-0969در زمينهی پرسشنامهی رضتایت شتغلی(بتر استاک پرستشنامتهی ارزش یتابی ستازمانی
ميشيگان) به ارایهی مدلی پرداصته اند که متغيرهای مربوط بته رضتایت شتغلی در سته دستته اصتلی متغيرهتای پتيش آینتد،
همبستههای رضایت بخش و پس آیندهای رضایت شغلی قابل تقسيم بندی میشوند که با توجه به شرایط سازمانهتای ایتران
میتوان آن را مهابق با محيط بسط داد(باولينگ و هاموند.)2118 ،
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نمودار :1مدل تقسیم بندی متغیر های رضایت شغلی((باولینگ و هاموند.)8002 ،

و سرانجام رضایت شغلی نتيجه حاصل از چندین مورد و وضعيت قابل سنجش است کته در نهایتت در کنتار هتم قترار
گرفتن آنها رضایت شغلی نهایی را حاصل میکنند .مواردی که بسته به موقعيت مکان و زمان متغير است و بستته بته شترایط
موجود متفاوت و در واقع رضایت شغلی متغير وابسته ایستکه به مولفه های بسياری وابسته است .مولفته هتایی چتون حقتوق و
مزایا ،صدمات رفاهی ،ارتقاء و ترفيع ،رضایت از مافوق ،امنيت شغلی ایمنی و بهداشت و آیتمهای دیگری که هر یتک بستته بته
شرایط اضافه یا کم میشوند.
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مدل :1مؤلفههای تاثير گذار بر ميزان رضایت شغلی

ميزان مهلوبيت و رضایت هر یک از مؤلفههای فوق ،در ميزان رضایت کلی مؤثر است و ميانگين همهی آنها با یکدیگر رضتایت
شغلی کل را میسازند .اعداد و ارقامی که میتوانند برای مدیران موفق و آینده نگر جهت ساز باشند و ضعف و قوتهتا را از ایتن
اعداد و ارقام بظاهر ساده ،چنان ماهرانه دریابند که قوتها را قویتر و ضعفها را قوت سازند.
اینست راز این واژه متداول برای مدیران باهوش و کارآمد .آنانی که متمایز از دیگرانند و واژهی نيروی انستانی را چنتان
قوت بخشيدهاند که پا فراتر از تکنولوژی نهاده است .رضایت شغلی صود تحت تأثير عوامل بسياری است کته هتر یتک بته طتور
مستقيم و یا غير مستقيم میتوانند بر این اصل مهم تأثيرگذار باشند.
-0عواملی که بر گرفته از سازمان ،محيط و قوانين متعلق به آن است.
 -2عوامل بر گرفته از صود شخو و صيييه های ذاتی فرد
-4عوامل ناشی از ماهيت شغل و صواسته های آن است
که این عوامل موثر بر رضایت شغلی را به تفکيک در نمودار زیر بيان شده.
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نمودار  :2عوامل موثر بر رضایت شغلی به تفکیک

رضایت شغلی آیتمی است که اگر ميزانش رضایت بخش و مثبت باشد فرد را با انگيزه و مسمم در رستيدن بته کمتال و
ترفيع صود و سازمان می کند و اگر ميزانش منفی و ناصوشایند باشد فرد را از اهداف ستازمان دور متیکنتد و مستير آن دو را از
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یکدیگر جدا می سازد و شاید بتوانند دشمنان صهرناکی برای یکدیگر باشند .امتری کته بایتد از آن دوری کترد و آن را برطترف
ساصت.
روش تحقیق:
روش نمونه گیری:

روش نمونه گيری در این مهالعه پرسشنامه و استفاده ار جامعه آماری است.پرسشنامه به کار رفته برای این نظر
سنجی و در نهایت رسيدن به ميزان رضایت شغلی و فرم نظر سنجی به کار رفته ،دارای  03مؤلفه است .مؤلفههایی از قبيل نوع
شغل ،ارتقا و ترفيع ،رضایت از مافوق ،همکاری و ارتباطات ،امنيت شغلی ،صط مشی ،اهداف و مقررات ،ایمنی و بهداشت،
آموزش ،اداری و کارگزینی ،مشارکت و کار گروهی ،بيمه تکميلی ،تعهد و وفاداری و در نهایت ،حقوق و مزایا.
پس از آن مؤلفهها را در  0رنب بسيار زیاد ،زیاد ،متوسط ،بسيار کم و کم برای ميتزان رضتایت از هتر یتک از مؤلفتههتا،
ارزش گذاری میشود و در نهایت یافتن نتایب اثر بخش
دادهها و یافتههای پژوهش

پژوهش حاضر بررسی ميزان رضایت شغلی در بين کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان است .ایتن ستازمان
دارای  0011پرسنل است که از این تعداد  70%در سازمان استان و  40%در شعب شهرستانهای استان مشغول به کارند.از این
تعداد  04%زن و  86%کارکنان مردند و از کتل کارکنتان  00%قتراردادی و  80%رستمیانتد و امّتا از لحتار پراکنتدگی ميتزان
تحييالت پرسنل ،بيشترین ميزان متعلق به مدرک تحييلی ليستانس بتا  32%استت و پتس از آن فتوق دیتپلم بتا  ،22%فتوق
ليسانس  ، 06%دیپلم  00%و در نهایت تحييالت زیر دیپلم  3%میباشند.
پراکندگی سنی شرکت کنندگان :در فاصلهی سنی  27تا  40ستال  47 ،01%تتا  30ستال  30%و در نهایتت بيشتترین
پراکندگی متعلق به گروه سنی باالی  37سال است که رقمی معادل  39%را دارا است و پراکندگی مهم دیگری کته در رضتایت
شغلی مهم است ميزان سابقه شغلی است که بيشترین آن متعلق به سابقه صدمت بيش از  21سال است که رقمی معتادل 70%
است چرا که این سازمان سازمانی برآمده از انقالب است و اکثر کارکنان و پرسنل آن درسالهای آغازین پس از انقتالب بته ایتن
سازمان پيوسته اند که هنوز زمان بازنشستگی گروهی از آنان فرا نرسيده و یا در شرف بازنشستگی هستند .پس از آن پرسنل بتا
سابقه  07تا  21سال بيشترین رقم را از آن صود دارند که معادل  %22است .پرسنل با سابقه  00تتا  00ستال و  0تتا  01ستال
معادل  7%و کمتر از  0سال معادل  0%پراکندگی است .دیگر پراکندگی مهمی که در ميزان رضایت شغلی افتراد نقتش بستزایی
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دارد .رده شغلی کارکنان و پست سازمانی آنان است و از آنجائيکه کارشناسان با  37%بيشترین ستهم را از آن صتود ستاصتهانتد.
رضایت آنان در رضایت شغلی کل نقش کالنی دارد .پس از آن کارشناک مسئول با  ، 24%تکنسين 04%رئتيس اداره و شتعبات
سازمان 9%و پست معاونت و مدیر 9%میباشد .موقعيتی که آیتم های بسياری از رضایت شغلی را تحت تاثير قرار می دهد.
و امّا از آنجایی که تعداد پرسنل سازمان رقمی معادل  0011نفر بوده و نظر سنجی از تک تک افراد بته ستادگی امکتان
پذیر نيست لذا تعداد جامعهی آماری از فرمول کوکران عددی معادل  483.07که به طور تقریبی  483نفر به دست آمد که آن
را به کل تعميم دادهایم که این عدد با صهای  %0محاسبه گردیده است
با استفاده از ارقام زیر جامعه آماری را بدست می آوریم و داریم:
نوع پرسنل

تعداد

محل صدمت

تعداد

کارکنان مرد

195

سازمان جهاد و کشاورزی در مرکز استان

960

کارکنان زن

1305

جهاد و کشاورزی شعب و شهرستانها

540

مجموع کل

1500

1500

جدول :1طبقه بندی و چیدمان جامعه آماری و پرسنل سازمان جهاد و کشاورزی استان اصفهان

فرمول :0فرمول کوکران

Nt 2 S 2
n
Nd 2  t 2 S 2

پژوهش حاضر سعی در بررسی و مقایسه ارزشهای سازمانی برای مهمترین رکن سازمان که همان نيروی انسانی است
دارد و بررسی ها میتواند این مهم را در کارکنان تقویت و یا تضعيف کند .آن چه میتواند به آنان انگيزهی کار و تالش دهد و
هر آن چه میتواند این انگيزه را از آنان بستاند.
در تحقيق حاضر آن چه می تواند تالش ما را در جهت رسيدن به سازمانی موفق و سرآمد جهت دهد و سوی تالش
برای موفقيت را تعيين کند بررسی می شود .آن چه امری مسلم است آنست که سازمانهای موفق و بنام دریافتهاند که هر
تکنولوژی و فناوری را میتوان به آسانی به صدمت گرفت امّا نيروی انسانی و کارکنانی توانمند ،متفکر و متعهد ،ارکانی صریدنی
نيستند و حال بایستی با توجه به ميزان پراکندگی و مقدار رضایت آنان ميانگين رضایت شغلی کليه پرسنل و در نهایت رضایت
شغلی در سازمان را به مرحله تجزیه و تحليل برسانيم .پرسشهایی از این نظر سنجی در صيوص وفاداری و احساک کلی
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کارکنان در مورد سازمان و شغلی است که به آنان واگذار شده است .این پرسشها به طور مستقل ،برداشت کارکنان در مورد
کيفيت زندگی شغلیشان را نشان میدهد.

یافته ها و نتایج نظرسنجی
مهابق یافتههای این مهالعه ،سهح وفاداری بر پایه و اساک اعتقادی سازمان و مبنای وجودی آن بر میگردد چرا که
آنانی که از ابتدا به این سازمان پيوستند به اهداف آن باور داشتند و سعی در به اوج رساندن آن .از سوی دیگر در مورد احساک
کلی کارکنان نسبت به سازمان و شغل واگذار شده به آنها ميانگين %74/43را نشان می دهدکه این نيز سهح مناسبی از حس
مثبت نسبت به سازمان و شغل را در افراد نمایان دارد .به طور کلی باالترین سهح رضایت در صيوص سهولت ارتباط با مافوق
است مهمی که به اساک و پایه و بنياد این سازمان باز میگردد چرا که بر اساک حسن رفاقت ،همکاری ،هم فکری ،گذشت،
رشادت و صداقت بوده .اصولی که رعایت و وجود آن در هر زمان و هر مکان و هر نهادی ریشهای مثبت بنا میکند و پایههایی
استوار.
امّا کمترین ميزان رضایت در باب منيفانه بودن حقوق و مزایا نسبت به سازمانها و کارهای مشابه است مهمی که در
زندگی شخيی و در ميزان رفاه و آسایش نقش مهمی را ایفا میکند و بررسی آن امری الزم است .نارضایتی در مورد حقوق و
مزایا و غير منيفانه بودن آن امریست که در بين کليه کارکنان عموميت دارد و مختو گروه صاصی نيست.
در باب نارضایتی از ارتقاء و ترفيع نتایب حاکی از تعلق بيشترین سهم به شایسته ساالری در ارتقاها و انتيابات و امکان
رشد و ارتقای شغلی برای همگان باز میگردد و این نارضایتی در ميان پرسنل رسمی بيش از قراردادیها ،مردان بيش از زنان و
تحييل کردگان دانشگاهی ليسانس به باال بيش از سایرین است و مشاغل کارشناک و یا کارشناک مسئول بيشتر از دیگراناند
و این تفاوتها ت ا حدی طبيعی است چرا که دارندگان تحييالت عاليه و پرسنل رسمی بيش از دیگران شایستگی ترفيع و ارتقا
دارند.
در باب بيمه ی تکميلی بيشترین نارضایتی از کيفيت صدمات ارائه شده است و در صيوص نارضایتی از آموزش انتقاد
کارکنان بيشتر به یکسان نبودن فرصتهای سازمان در دورههای آموزشی و عدم عدالت در فرصتهای آموزشی از جانب
نيروهای با تحييالت زیر دیپلم است و امّا در نارضایتی از صدمات رفاهی بيشتر شامل حال تکنسينها و کارشناسان میشود و
آنان اعتقاد بر این دارند که در توزیع صدمات عدالت باید و شاید رعایت نمیشود.
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در نهایت از مقایسه ميانگين رضایت شغلی کارکنان در  03مؤلفه قابل بررسی در تحقيق حاضر و از طرفی تعيين

مقدار سهح معنیداری آنها و ميزان صها در هر یک از  7مقایسه زیر به نتایب مؤثری میتوان رسيد.
جدول :8میزان سطح معناداری  6مولفه رضایت شغلی
رضایت شغلی کارکنان بر اساک

 MSصها

SSصها

سهح معناداری

پست سازمانی

1/102

1/80

1/19

سابقه کار

1/100

1/66

1/188  1/19

نوع صدمت(رسمی یا قراردادی

1/112

1/107

1/13

ميزان تحييالت

1/119

1/76

1/18

جنسيت

1/112

1/107

1/13

گروه سنی

1/27

0/0

1/17

از جدول فوق و ميزان سهح معناداری چنين بر می آید که چون سهح معناداری رضایت شغلی کارکنان بر اساک پست
سازمانی ،سابقه کار ،ميزان تحييالت و گروه سنی همه و همه از  1/10بزرگترند لذا ميان این سهح از رضایت شغلی و
آیتمهای قياکآور تحييالت ،سابقه کار ،گروه سنی و پست سازمانی هيچ رابهه معناداری وجود ندارد.
امّا از آن جا که سهح معناداری ميزان سهح رضایت شغلی پرسنل بر اساک نوع صدمت (قراردادی یا رسمی) و جنسيت
رقمی معادل  1/13است رقمی که از  1/10کوچکتر است لذا ميان رضایت شغلی و نوع صدمت و جنسيت رابهه معناداری
وجود دارد و با هم در ارتباطاند.
رابطه رضایت شغلی افراد با خصیصههای فردی و شغلی
از آنجائيکه رضایت شغلی افراد بسته به شرایط سنی ،ميزان کار فرد در سازمان ،جنسيت ،پست سازمانی ،ميزان
تحييالت و نوع صدمت اوست و هر کس از هر آیتمی یکی از شرایط را داراست وبرای رضایت هر کس تنها مدرک تحييلی و
یا سن و یا  ...مالک ارزش گذاری نيست لذا رضایت نهایی از اجتماع تمام آنها حاصل میشود و از آن جا که ميزان رضایت
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شغلی افراد در نظر سنجی بر اساک درصد بيان شد .ميانگين رضایت شغلی هر فرد را میتوان بر اساک رابهه زیر به دست
آورد.
اگر
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک ميزان تحييالت= x1
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک پست سازمانی=x2
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک جنسيت=x3
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک سابقه شغلی=x4
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک گروه سنی=x5
ميانگين رضایت شغلی در سازمان بر اساک نوع صدمت=x6
در نهایت صواهيم داشت رضایت شغلی نهایی ( )xچنين بدست میآید .
1
n

) X=(x1×x2×x3 x4 x5 x6…xn

نتیجه گیری و پیشنهادات
از آنجا که هدف هر تحقيق یافتن نتيجه و راهکاری مناسب برای پيشبرد اهداف استت لتذا بررستی هتای فتوق چنتين
نتيجه می دهد که :بيشترین رضایت سازمانی از وفاداری کارکنان استت کته ستهح بتاالیی را دارد و پتس از آن احستاک کتل
کارکنان نسبت به سازمان و شغل صویش است و این رضایت بيشتر از آن پرسنلی با گتروه ستنی بتيش از  37استت ،رقمتی
معادل با .00%و همچنين رضایت شغلی افراد با سابقه کار باالی  21سال رقمی معادل  %03که بعد از افراد با سابقه بتين  0تتا
 01سال بيشترین ميزان است دو آیتم و رقمی که رابهه بسيار نزدیک ومهمی با یکتدیگر دارنتد کته هتر دو نشتان از مبنتای
اعتقادی پرسنل اوليه سازمان داردو نشان ميدهد که هر کاری که با رضایت قلبی و اعتقاد درونی پرسنل همتراه باشتد گتامی
مهم در موفقيت سازمان دارد.
و در نهایت سهولت ارتباط با مافوق ميزان باالیی از رضایت را از آن صود دارد .همه اینهتا نشتان از محيهتی ستالم ،دوستتانه ،
محترمانه داردکه نقهه قوت بسيار ارزشمندیست.

13

www.SID.ir

Archive of SID

و اما منيفانه بودن حقوق و م زایا  ،شایسته ساالری و عدالت در فرصت های آموزشی و کسری صدمات بيمته تکميلتی همته و
همه عدم رضایت کارکنان را در پی دارد.نقاط ضعفی که با مدیریت صحيح ،شناصت توانایی ها،مهارت ها و استعدادها و به تبتع
آن برگزیدن شایسته ها و قرار دادن هر کس در جایگاه مناسب و موثر بدور از ارتباطات شخيی .
و به نظر می رسد که شایستگی و قابليت های شغلی افراد رابهه نزدیکی با ميزان تحييالت ندارد هتر چنتد کته وجتود آن تتا
حدی امری الزم و ضروری است .و شاید بتوان با قرار دادن افرادی واجد شرایط در موقعيت مشابه و در سرانجام کتار بتا ارائته
بهترین عملکرد و راهکاراز افراد فرد شایسته را شناسایی کرد .چرا که مهارت ،قدرت ،تفکر در عمل ظاهر شود نه در سخن.
و در فرجام تحقيق یافتيم که از  7آیتم مقایسه رضایت شغلی ،تنها ميان نوع صدمت و جنسيت با رضتایت شتغلی رابهته معنتا
داری برقرار است و آیتم های دیگر ارتباط با مفهومی برقرار نميکنند .و این می تواند با عدم شایسته ساالری ارتباط مستتقيم
و معناداری داشته باشد .که با رفع آن می توان معایب بسياری را رفع کرد.
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