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 تجارت ستادی وزارت صنعت، معدن و کارکنانبررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد 
  ( استان تهران)  

 
  1سید اکبر موسوی مقدم

 دانشگاه آزاد قشم ،اریابیمدیریت باز -مدیریت بازرگانی  دانشجوی دکتری

 

 
 چکیده 

را به  سازمانیجامعه  و اساس پیکره زمانیدوره  ایندر  که موضوعاتی ترین کلیدییکی از مهمترین و 

تواند عوامل و  میموضوع  اینباشد.  میسازمان  یک کارکنان سازمانیخود متوجه و مشغول نموده تعهد 

 تحقیقو نگرش در  تفکر همینبر اساس  کهداشته باشد،  متعددیدر ابعاد گسترده و  بسیار های ریشه

وزارت  کارکنانت و گوناگون آن بر تعهد به اثرات متفاو شغلی رضایت پیرامونفوق با مطالعه و پژوهش 

 میو  آلناز مدل تعهد  تحقیق این م. دریینما می ییو آنها را شناسا بافتهصنعت، معدن و تجارت دست 

به عنوان  تاکنوندو مدل در نوع خود  این زیرا ایماستفاده نموده  اسمیت شغلی رضایتو از مدل  یر

 قرار گرفته است. یره بردارمورد به علمیو  کاربردیبرجسته،  مدلهای

 اینمورد نظر در  هایو تعداد نمونه  می آیدبه شمار  پیمایشی توصیفیبا توجه به نوع  تحقیق این

نفر استخراج و برآورد شده است. وبا توجه به  163کوکران مطابق فرمول  کارکنانپژوهش در حوزه 

از دو  استنباطداده ها در بخش  آوریجمع  برای، پذیرند تاثیراز نوع سنجش  کهپژوهش  هایفرضیه 

 19.3رنباخ ک الفایآن با بدست آمدن  پایاییو  نظر نخبگانبودن آن با  ییروا کهپرسشنامه استاندارد 

بوده و با هدف  پارامتر یکداده ها نا  اینکهشده، و از آن بهره گرفته شده است. ضمنا با توجه به  تایید

از پژوهش فوق بر وجود  استخراج نتایجم، یاستفاده نموده ا رید منفداده ها از آزمون  تحلیلو  تجزیه

 مدیران که میرسدبه نظر  اینگونه. و نماید می تاکیدسازمان  کارکنانبر تعهد  شغلی رضایت قوی تاثیر

 بیندر  فردی تفاوتهای چگونگیاز  دقیقیو  کافی آگاهیتوانند اشراف و  میوزارت  اینتمام سطوح 

 میزان که اقداماتیآن با انجام  نتیجهتر بشناسند. و در  کاملتر و  دقیقتوانند آنها بهتر و شان، ب کارکنان

و تعهد آنان  رضایت، انگیزهو رغبت و  میل میزانرا دارد و بر  تطبیق بیشترین کارکنان قلبی هایخواسته 

 .بافزاینداهداف سازمان  مسیرهوشمندانه در  حرکتدر جهت توسعه و 

 

 تعهد عاطفی. - تعهد تکلیفی - تعهد مستمر - رضایت شغلی - تعهد سازمانیی: واژگان کلید

 

 
 

 

                                                           
 Sa.mousavi110@yahoo.com: انامهیرا ،.1.31191119: تماس شماره مسئول، سندهینو. 3 

 .باشد یم سید اکبر موسوی مقدم ارشد، یکارشناس نامه انیپا از شده استخراج مقاله نیا
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 مقدمه

ی موجود در زندگی انسان ، حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزاینده ای در عصرحاضر به دلیل پیچیدگی های عدیده

مختلف گردیده است، تا انسان امروزی را از  یافته است. همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع

مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند. حل این مسایل در هر جامعه ای از طریق به وجود آمدن سازمان های پویا، نیرومند 

یازهای پذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نو بالنده امکان

اجتماعی گام های مؤثری را بردارد و هر کجا که سخن از سازمان و گروه های کاری در قالب رسمی و غیر رسمی برای تحقق 

گیرد، زیرا تا نیروی انسانی متخصص و نیازهای اجتماعی به میان می آید، مدیریت و رهبری محور فعالیت های آن قرار می

آید )قرایی مقدم، باشند از منابع مادی، انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمی مدیران الیق و کارآمد وجود نداشته

مؤثر است و همواره مدنظر  بسیارسازمانها  بقایدر  کهدر بین این منابع، نیروی انسانی مهمترین عاملی است .(31،5،33

 انسانی نیروی کهدهد  مینشان  صنعتیو تحول توسعه  تاریخچه بررسی. مطالعه و  گیرد میسازمانها قرار  مدیرانو  مسئولین

 که نحویداشته است ، به  انکار ناپذیری تأثیر صنعتیبه  یتحول جامعه سنت فرآینددارای رضایت شغلی باال در  ماهر، متعهد و

 ( 31،3،15ان ، ئیسازمان قلمداد نموده اند . )رضاعامل توسعه جوامع و  ترین و اصلی مهمترینرا  انسانی نیروی

نقش برجسته بعنوان بدنه اصلی سازمانهای امروزی ، بعنوان مهمترین منبع کسب مزیت  که نیروی انسانی عالوه بر آنجا از

شک  مهم سازمانی است. بی نیز محسوب می گردد، لزوم توجه به مسایل مربوط به آن جزو مقوله های کلیدی و رقابتی پایدار

سازمانی را رقم بزنند. این نیروها با تکیه بر تعهد قلبی نسبت به حرکت در جهت  موفقیت های آتی میتوانندکارکنان متعهد 

تعالی سازمانی را هموار می سازند. امروزه محققین بسیاری در پی  مسیر رشد و اهداف استراتژیک سازمانی همت گمارده و

ی چگونگی تاثیرگذاری  ابعاد مختلف رضایت یافتن عناصر تاثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجو

 است. شغلی کارکنان  بر پدیده ی تعهد سازمانهای در عصر حاضر

 
 پیشینه تحقیق

در زمینه تعهد سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی انجام نگرفته است. بنابراین در  نظامندتا کنون بررسی 

ای اشاره شده در اینجا به تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در داخل و خارج کشور که تا بررسی پیشینه تحقیق عالوه بر نظریه ه

 کنون انجام شده اشاره می شود:

  تحقیقات داخل کشورالف( 

بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تأمین اجتماعی  (،،،31 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی تهران) سیده مرضیه کاظمی

 یر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی این سازمان. استان تهران و تأث

 های مؤلفه کاهش بر را تأثیر کمترین مشارکت سبک و تأثیر بیشترین خیرخواهانه –گیری: سبک رهبری استبدادی  نتیجه

 .دارد بررسی مورد سازمان در شغلی رضایت عدم

بررسی تأثیر سبک مدیریت کارمند گرا بر میزان (، 31،1دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی تهران سال )مصطفی ذوالقدر 

 .رضایت شغلی  کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران

و افزایش سطح رضایت  اکارمند گرنتیجه گیری: با تأیید همه فرضیه های محقق، رابطه مثبتی بین اعمال سبک مدیریت 

، حفظ شرایط کار مناسب، سیستم حقوق و مزایای منصفانه کارکنان را نشان می دهد. هر چه روابط دوستانه تر، توأم با احترام

 باشد، رضایت کارکنان بیشتر می شود. 

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی  (،.،-1.زمان تحقیق ، مکان تحقیق: استان مازندران)ی حیدر شجر

 کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن
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می شوند خشنودی کارکنان افزایش  رکار ته طرف سبک مالحظه کار پیش می رویم و مدیران مالحظه هر چه ب نتیجه گیری:

 می یابد.

 تحقیقات خارجیب( 

رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبکهای رهبری مدیران ”تحت عنوان 9..3در سال  1و هیانگ  1اینینگ

 م دادند. انجا ”حرفه ای تایوان -در مدارس فنی

در  -ب. است همنشا ناین بود که غالبًا از نوع آزاد  نمدیران شابرداشت معلمین در رابطه، با سبک رهبری  -الف نتیجه گیری:

مدیران معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که  -ج مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته.

، ولی هیچ اختالف قابل مالحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر همنشا نی داشته و کمتر سبک آزاد بیشتر سبک انتقال نشا

 وجود نداشت. ستداعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و 

بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام »تحت عنوان  9اسمیت

 (...3داد.)

وجود نوعی همبستگی قوی بین رضایت شغلی معلمین و رفتار مدیران را مورد تأکید قرار داد و نوعی همبستگی  یجه گیری:نت

آزادی به توجه به پرسنل امر، حس  تأمّلمثبت بین رضایت شغلی معلمین، پنج جنبه اصلی از رفتارهای رهبری شامل: میزان 

شش گانه که به آنها اشاره شده  متغیرهاییروی دستاوردهای افراد و همچین همکاری با دیگران، مصالحه جویی و تکیه بر 

 وجود داشت.

 (1111« )سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان انجام دادند»پایان نامه خود را تحت عنوان  5کارن و درال

ردی ارتباطات و رضایت نتیجه گیری: سطح رضایت شغلی معلمان در حیطه سرپرستی، پاداش های اقتصادی، شرایط عملک

شغلی نهایی با سبک رهبری ارتباط دارد. و هرچه سبک رهبری به سمت رابطه مداری حرکت میکند، رضایت شغلی بیشتری 

 مشاهده می شود.

دارس عالی فنی و حرفه ای می ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران م» تحقیقی را تحت عنوان ...3در سال  6یانگ وریکی

 ، در دانشگاه تگزاس امریکا انجام دادند. «ایت شغلی کارکنانپی و رض یسی س

نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشانگر نوعی همبستگی معنی دار بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی 

 مدارس عالی بود. همچنین بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی نیز همبستگی معنا داری مشاهده گردید. 

 سأله بیان م

ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای از آنجا که منابع انسانی باارزش 

، افزایش سطح رضایت آید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلیاساسی هر سازمانی به شمار می

 (.31،1،31)تقی پور،توتعهد کارکنان سازمانها اس

فراوان حیات بلند مدت سازمانها را تحت  کو ریسدر دنیای سازمانی امروز که پدیده هایی همچون رقابت شدید، جو ناپایدار 

برای همه ی مدیران کامال آشکار است)احمدی،  نبر سازماگذار  رو تاثیقرار داده است، لزوم توجه به مسایل مهم  شعاع

 دولت جمهوری اسالمی ایران بر که در بدنه  یکلید به نقش مهم و هبا توجنیز  تو تجارت ، معدن (.وزارت صنع11،.،31

ای مسایل موجود سازمانی همت گمارد تا بتواند فارغ از مشکالت در جهت اهداف  هو ریشتا به حل علمی  تبر آنسعهده دارد، 

ایل مهم امروز این سازمان، کمبود تعهد کاری کارکنان این مس زبردارد. اچشم انداز بیست ساله قدم  دو سنواالی سازمانی 

                                                           
1. Ining 
3. Hsiung 
4. Smit 
5. Karen & Deral 
6. Yung & Ricky 
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ه است، همچنان سطح حل ریشه ای این مساله برداشته شد تالشهای بسیاری که در جهت کشف علل و علیرغمسازمان است . 

ه پایین بودن سطح پرسنل این ارگان نشانگر ناکارآمدی راهکارهای بکار رفته است. با ریشه یابی علل این مسال یور پایین بهره

 رضایت شغلی کارکنان این سازمان رخ می نمایاند. 
شواهدی همچون استفاده از مرخصی های استعالجی پیاپی، بهره گیری از اموال اداری برای استفاده های شخصی، اظهار بی 

عالقگی  کارکنان این  یو بنشانگر عدم دلبستگی  هو همهمه  بین پرسنل، محاورات مربوطه در لو مشاغعالقگی به سازمان 

 وفا داریسازمان برای حرکت در مسیر استراتژی های این وزارت اند. باید توجه داشت که تعهد سازمانی معرف گرایش و حالت 

در راستای هدف سازمان و بقای عضو در آن می  شاثر بخکارکنان به سازمان است که منجر به تمایل قوی برای انجام خدمت 

نسبت به سازمان معرفی نمود. در واقع  وفا داریصان در برخی متغیر ها را موجب کم شدن این گرایش و باشد. میتوان نق

میتوان گفت عوامل بسیاری موجب کم شدن تعهد پرسنل این سازمان شده است؛ در میان عوامل میتوان ریشه های نارضایتی 

تا ت رضایت کافی از مشاغل مربوطه را ندارند، نسبت به سازمان نظر می رسد از آنجاکه پرسنل این وزار هدید. بشغلی را آشکارا 

تعهد خود را نسبت به سازمان از دست داده اند، از آنجا که صحت یا نادرستی این مدعا نیازمندی بهره گیری از روش  حدی

ان است، به همین دلیل های اثبات گرایانه ی علمی است، این پژوهش در جستجوی یافتن تاثیرات رضایت کارمندان بر تعهد آن

 سوال  اساسی پیش روی این تحقیق، چگونگی تأثیر رضایت شغلی پرسنل بر تعهد آنان است.

 
 ضرورت تحقیق  اهمیت و

بر حسب  نیزباشند و سازمانها  می متفاوتیها ، توقعات ، نگرشها و اهداف  انگیزه، انتظارات ،  نیازها دارایافراد  اینکهنظر به 

عوامل  سازگاری، لذا هر چه  نمایند میرا ارضاء  خاصی، انتظارات ، و توقعات  نیازهاخود ،  جاری فعالیتهایو  وظایفاهداف و 

خواهد داشت )ایران نژاد  پیرا نسبت به سازمان در  بیشتری یدار و وفا شغلی رضایتباشد  بیشترفوق با شغل افراد 

 (.31،1،6پاریزی،

ها و اقدامات آن قیت باید دارای یک رشته اصول منطقی باشد که مبنای تمام سیاستهر سازمانی به منظور بقاء و کسب موف

تر از آن، وفاداری و تعهد صادقانه نسبت به اصول است. زیرا نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان قرار گیرد. امّا مهم

د کرد، نسبت به سازمان خود وابسته شده و از این خود دانسته و در جهت تحقق آنها از هیچ تالش و کوششی مضایقه نخواه

افراد متعهد منبع انرژی و توان هستند که با قدرت به  شود.تر میطریق سازمان به مأموریت و فلسفه وجودی خود نزدیک

ر قانون کنند. اگروند و به قوانین و ساختارهای موجود تکیه نکرده و خود را در چارچوب آن محدود نمیسمت هدف خویش می

توانند های متعهد میگروهی از انسان کنند.یا ساختاری را در مقابل هدف خود ببینند سعی در تغییر آن و رفع موانع موجود می

نیرویی خلق کنند که هر ناممکن را ممکن سازد. بنابراین سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین 

ار و فعالیت بپردازند، کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف شده و معمولی خود به ک

 سازمانی به انجام وظیفه بپردازند.

وجود چنین نیرویی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابجایی و غیبت باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی 

بهتر اهداف فرد و سازمان خواهد شد. لذا تعهد و پایبندی دو طرز تلقی )نگرش( نزدیک به هم هستند کارکنان و تجلی هر چه 

کارکنانی که دارای  گذارند.هایی خاص چون رضایت شغلی تأثیر میکه بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت و بر نگرش

کنند و کارایی بیشتری نیز شتری در سازمان مانده و کار میتعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بی

های هنگفت جهت ایجاد سیستمهای نظارت کنترل دقیق و پیچیده را کاهش دارند. عالوه بر این تعهد سازمانی نیاز به هزینه

و سرقت گردیده و تواند باعث کاهش جایگزینی نیروها، شکایات و اعتراضات، فشارهای روحی ـ روانی، دزدی دهد و میمی

های مختلف تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر کنند باعث افزایش پایبندی به سازمان گردد. بنابراین مدیران باید بتوانند روش

 های گوناگون آن را حفظ نمایند.و از راه
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غل خود داشته باشند باید عالوه بر تری برای ماندن در شعالوه بر این برای این که کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی

رضایت باال از شغل خود، از دلبستگی شغلی نیز برخودار باشند و احساس تعهد باالیی به انجام وظایف خود نمایند. این کار خود 

وفاداری،داشتن هویت و  توان احساستعهد را می شود.موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می

 هایتواند با عوامل و شاخصعوامل می تعریف نمود.مشخص است که وجود این مسئولیت فردی و شغلی وسازمانی اساحس

بنوبه خود در  شود کهسازمان میکارائی و اثربخشی داشته باشد.این عوامل باعث افزایش اداری و ساختاری یک رابطه متقابل

 مراحل بعدی افزایش تعهد را بهمراه دارد.

این  بر یکی از عوامل موثر بر تعهد کارکنان مورد توجه قرار گرفته است، نبعنواجا که در تحقیق حاضر رضایت شغلی آناز 

با کشف راهکارهایی که موجب ایجاد رضایت هرچه بیشتر در پرسنل می گردد، موجبات ایجاد تعهد را برای  میتواناساس 

 وریاین پژوهش از آنجا نشات می گیرد که بدون وجود تعهد کافی، بهره  تو ضروراهمیت  بیگمان کارکنان فراهم نمود.

مثل رضایت شغلی  تاثیر عواملیمحکوم به شکست خواهد بود؛ بنابراین کشف چگونگی  نو سازماپرسنل بشدت کاهش یافته 

 که میتوانند موجبات افزایش تعهد کارکنان گردند، کامال ضروری بنظر می رسد.

 

 اهداف تحقیق

تعیین چگونگی اثر گذاری رضایت کارکنان بر  و تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان. با بررسی -3 اصلی: هدف

به تقویت عناصری که بیشترین تاثیرات را بر میزان تعلق خاطر و دلبستگی کارکنان نسبت به سازمانشان  میتوانتعهد آنان 

سازمان راهکارهایی به مدیران سازمان ارائه  بو مطلودن شکاف بین وضع موجود دارند کشف نمود و برای حل مساله و پر کر

موشکافانه ی تحقیق به ابعاد فرعی متغیر ها نیز  تر و نمود. در این تحقیق در پی بررسی این هدف اصلی، بمنظور بررسی دقیق

 گرفته است: قرار نظر به همین دلیل اهداف فرعی زیر نیز مد توجه گردیده است و
 -1 تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان. -1 تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان. -3 اهداف فرعی:

 تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان.
     

 فرضیه های تحقیق 

 استان تهران اثر دارد. تجارت سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و رضایت شغلی بر تعهد فرضیه اصلی:
 .تجارت استان تهران اثر دارد رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و-3 فرضیات فرعی:

تعهد  رضایت شغلی بر-1 تجارت استان تهران اثر دارد. معدن و رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت،-1

 تجارت استان تهران اثر دارد. معدن و ارت صنعت،تکلیفی کارکنان ستادی وز

 
 روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث روش، یک تحقیق میدانی است. تحقیق حاضر به دلیل ماهیت آن و فرضیه های مزبور، از جمله تحقیقات 

اه حل ارائه می پیمایشی است. این تحقیق به بررسی شرایط موجود و آنچه که هست نیز می پردازد و برای بهبود ر-توصیفی

می  تو تجار نو معدوزارت صنعت  همبتال بدهید عالوه بر این تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا به مسایل 

 پردازد.
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 جامعه آماری 

جامعه آماری عبارت است از همه اعضای فرضی یا واقعی که عالقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد 

 آنان تجارت است که تعداد جامعه ی آماری تحقیق حاضر کارکنان  ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و(. 3119،331)دالور،

 نفر است.  ،،.5

براساس فرمول ، جامعه آماری تحقیق هستند.  تو تجارستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  در این تحقیق، : نمونه آماری

نظر قرار  نفر بعنوان نمونه مد 163تجارت ، تعداد کزی وزارت صنعت، معدن  وستاد مر، کارکنان نفری  ،513 کوکران از حجم

 می گیرد..

  ،N  =513جامعه آماری  

 q  =5/1عدم احتمال وجود صفت مشترک                         P  =5/1احتمال وجود صفت مشترک 

 d    =15/1ل قبول (                            خطای قابZ=  6/3.حدود اطمینان در سطح )
 

 
 به همگن بودن جامعه ی آماری ، در بخش نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده  استفاده شده است. هبا توج

در روش میدانی ، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در این تحقیق برای : ابزار جمع آوری اطالعات

در   jdiابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازمانی  آلن ومی یر و پرسشنامه استاندارد جمع آوری داده ها 

کتابخانه ای  نظری و پیشینه تحقیق از مطالعه عالوه براین در جمع آوری اطالعات مربوط به مبانی سنجش رضایت شغلی است.

 نیز بهره گیری شده است.

 
 قلمرو تحقیق

منابع  این تحقیق در مورد رضایت شغلی و تعهد کارکنان می باشد که از مباحث علوم رفتاری و موضوعی تحقیق: الف ( قلمرو

 انسانی است .

 شهر تهران می باشد .  تو تجارمکانی تحقیق ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن   قلمرو مکانی: ب ( قلمرو

 می باشد. 31.1مه ی پژوهش یعنی ، بهمن ماه قلمرو زمانی تحقیق زمان توزیع پرسشنا زمانی: ج ( قلمرو

 

 و واژه های تحقیق امتغیر هتعریف عملیاتی 

شخصی افراد  تترجیحا های کسب اطالعات مربوط به کارکنان بوده که نگرش، احساسات و یکی از روش: الف( رضایت شغلی

 (Chen, 2007,12)کند در مورد کارشان را توصیف می
 های که در وظایف شغلی فرد وجود دارد. خصوصیات و ویژگی به معنای: ب( ماهیت کار

که وی دستمزدش را در مقابل دستمزد دیگران  درجه اینماید و مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می: ج( حقوق و دستمزد

 داند. عادالنه و منصفانه می

 فرصت بیشتر در سلسله مراتب سازمانی.: ارتقاء فرصت هایچ( 

 روند.باشند و از بعد اجتماعی حامی فرد به شمار میاست که همکاران شغلی از لحاظ فنی کارا می درجه ای: ح( همکاران

 .   کارکناننشان دادن عالقه و توجه به  برایسرپرست  یها ییتوانا: خ ( سرپرست
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برای انجام خدمت اثربخش معرف گرایش و حالت وفاداری کارکنان به سازمان است که منجر به تمایل قوی : د(تعهد سازمانی

 (.،،31،3در راستای هدف سازمان و بقای عضو در آن می باشد )رضاییان، 

خود را از سازمان  هویتبر اساس آن فرد مستخدم  کهاست  عاطفی وابستگیاز نوع  سازمانیتعهد  ایندر  :عاطفیذ(تعهد 

از نوع  سازمانی. عوامل مؤثر بر تعهد  میبردآن لذت در  عضویتو از ادامه  میکند وابستگیو به آن احساس تعلق و  میگیرد

: ب .تأهل و ...( وضعیت،  جنسیت،  تحصیالت)مانند سن ، سابقه خدمت ، سطح  فردی یها : ویژگیعبارتند از : الف عاطفی

ندازه ، ا تمرکز،  رسمیت نظیر) ساختاری های ویژگی :ج .شغل ، تضاد شغل و ابهام شغل( حیطه نظیر) شغلی های ویژگی

 ( ،31،5،1، سارقی. )  کاری تجربیات :د .ن و ..و(سازما

ندارد و تعهد  چندانینقش  سازمانیدر تعهد  روانیو  عاطفی های وابستگی کهاز صاحبنظران معتقدند  بعضی :ر( تعهد مستمر

شده  تعریفسازمان  کرمرتبط به ت های هزینهفرد از  تشخیصمستمر بر اساس  فعالیتهایبه انجام  تمایلسازمان به مثابه 

 (31،5،19،  سارقیاست . )

،  کنند ترکسازمان را  نباید که ی کنندم تکلیفمانند چون احساس  میافراد در سازمان  تعریف اینطبق  :تکلیفیز( تعهد 

 اجتماعی و بعد از ورود به سازمان )مانند ( خانوادگی،  فرهنگیشدن  اجتماعیفرد قبل از ورود به سازمان )مانند  تجربیات

 (31،5،56، سارقیباشند . ) یاز عوامل مؤثر بر آن م ( سازمانیشدن 

 

 

 مبانی نظری 
 شغلی رضایت -1

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می 

شرایطی که در آن کار انجام می گیرد. و پاداشی برای آن گردد. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، 

 (31،1،11دریافت می شود)سعادت،

رضایت شغلی صحبت می شود ذکر این نکته بسیار مهم است که افراد با  دربارهوقتی : عوامل سازنده رضایت شغلی -1-1

فردی به  چپردازند. هیبه رقابت در رفتار می  نیازهای بسیار متفاوتی وارد سازمان می شوند و هر یک از آنها به طور پیوسته

یکسانی در این نیازها ندارد. برخی افراد اساساً با پول راضی می شوند و برخی دیگر تنها  نیرومندی هایطور کلی آمیزه ها و 

عناست که حس امنیت خود هستند. با آنکه در نظر گرفتن تفاوتهای فردی مطلب بسیار مهمی است اما بدان م ارضاءبه فکر 

آنچه باعث رضایت کارکنان است پیش بینی های اساسی به عمل نیاورد. با مطالعات و بررسی هایی که از  دربارهمی توان 

و دانشمندان علم مدیریت انجام یافته نشان می دهد که عوامل چندی در فراهم آوردن زمینه رضایت  نشنا ساسوی جامعه 

      یت شغلی نقش مهمی ایفا می کنند. این عوامل عبارتند از:و در صحنه رضا موثرندشغلی در افراد 
 ماهیت کار -3عوامل محیطی                    -2ساختاری                عوامل سازمانی و -1                           

 

باشند و بیشتر به وضع  عوامل سازمانی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت شغل می: عوامل سازمانی و ساختاری -1

سازمانی ارتباط می یابد و هر چه سازمان مختلف زمینه های ایجاد شغلی را برای کارکنان فراهم سازد، وضع سازمان بهبود 

 مهمترین این عوامل عبارتند از: خواهد یافت.

ت و ایمنی کارکنان )بهداشت منظور عواملی است که معطوف به مزد و مزایای پرداختی به سالم :عوامل مادی و رفاهی -الف

نوع و میزان پاداش ها و عادالنه بودن پاداش می باشد، در  -محیط کار( تشویق و قدردانی از کارکنان از طریق پرداخت پاداش

 پژوهش حاضر، سایر عوامل، در نظر گرفته نشده فقط میزان حقوق و دستمزد در مدل تحقیق آورده شده است.
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و دستمزد تقریباً برای همه گروههای شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری به شمار می آید. نتایج حقوق  :حقوق و دستمزد -ب

برخی از مطالعات نشان می دهد که برخی از گروههای کارکنان، دستمزد عامل اصلی رضایت شغلی به حساب نمی آید و پول 

دستمزد حداقل یکی از سه عامل مهم رضایت شغلی برای گروههای مختلف معانی متفاوت دارد. در بیشتر مطالعات، حقوق و 

 (.1.1، ،311بوده است )رابینز، 

رضایت را می توان کنشی از فراوانی ترفیع ها، اهمیت ترفیع ها و خواستنی کردن آنها در نظر گرفت  :ارتقاء و پیشرفت -ج

رد و سازمان داشته باشد ولی تنها عده کمی می ارتقاء و ترفیعات می تواند منافع و مزایای زیادی برای ف (.31،1،1.5)رابینز، 

توانند در سازمان به مقامات باال دست پیدا کنند و عواملی مانند جنسیت، تحصیالت، نوع نیازهای شخص، مهارت در کار تأثیر 

 به سزایی دارند.

سیاست هایی که به  سومین عامل سازمانی، خط مشی سازمانی است و عبارت است از تصمیم ها و :خطی مشی سازمانی -د

وسیله مدیران رده باالی سازمانی به منظور حفظ منافع سازمان می باشند اتخاذ می گردد در واقع خط مشی سازمانی راهنمای 

و نباید ها در انجام دادن امور و فعالیت  اباید هعمل تصمیم گیرندگان در سازمان و همچنین وسیله ای برای تعیین اولویتها و 

هر . (.3، 31،1، الو انیان است. که این تصمیمات بصورت یک بخشنامه برای اطالع کارکنان صادر می شود )های یک سازم

چه خط مشی سازمانی از روشنی و شفافیت بیشتری برخوردار باشد به همان میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و 

ی سریع کار تأثیر گذاشته و در نهایت به کارایی سازمان و همچنین از نقش خود در سازمان افزایش یافته که در روند و اجرا

 (16، ،،31رضایت شغلی کارکنان خواهد انجامید )همدانی، 

 دومین دسته تعیین کننده رضایت شغلی، عوامل محیطی می باشند که این عوامل عبارتند از:: عوامل محیطی -2

ی تواند تشویق کارکنان به نشان دادن شخصیت و بروز سبک سرپرستی از جمله عواملی است که م سبک سرپرستی: -الف

خالقیت ها نقش مهمی داشته باشد. این عوامل مربوط به روش مدیریت و چگونگی اعمال مدیریت و برخورد مدیریت با 

 کارکنان می باشد که این عوامل عبارتند از:

 نحوه برخورد مدیران با کارکنان -

 عی که کارکنان دچار خطر می شوند.برخورد مدیران )سرپرستی( در مواق -

. از طرف دیگر روابط مشارک تیتوجه به آموزش کارکنان و مشارکت دادن آنها در امور واحد )استفاده از روش مدیریت  -

شدن کار می شود و در چنین شرایطی اغلب اضافه دستمزد  ردلپذیر تصحیح و منطقی و دوستانه سرپرست با کارکنان موجب 

داشت کار در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد، زیرا کمتر چیزی است که بتواند جایگزین احساسات و عواطف یا شرایط به

ند، ولی حاضر نیستند. در اثر ندانم کاری و اشتباه قضاوت مدیر یا سرپرست خود به ا کارمند شود. آنها کارکنان پر تالش و صبور

 (131، 31،6، نکور ممال شود )آنها بی احترامی شود و یا حقی از حقوق آنها پای

بی شک تأثیر افرادی که با یکدیگر همکاری می کنند بیش از دیگر عوامل در ترغیب آنها به  شغلی: یاورانهمکاران و  -ب

منظور روش کار مؤثر است. وجود رابطه خوب بین همکاران در یک گروه کاری محیط کار دلپذیر و با نشاط می کند. این روابط 

تانه موجب می شد که افراد با میل و رغبت در محل کار حاضر شوند اما نداشتن سازش با یکدیگر و نبودن خوب و دوس

این روابط معیوب منجر به ترک بعضی افراد  بعضاً، نارضایتی و دسته بندی افراد در محیط می شود دل گیریهماهنگی موجب 

 (11، ،،31از محل کار خود می شود )همدانی، 
شرایط محیط کار از جمله عوامل دیگری است که ایجاد رضایت شغلی در کارگران بسیار مؤثر است.  ی:شرایط کار -ج

هنگامیکه از شرایط محیط کار سخن گفته می شود منظور عوامل مختلف محیط کار از جمله محل کار، میزان روشنایی، صدا و 

الیت می کنند. محیط فیزیکی کار از جمله قرار گرفتن میز یا است که در یک محیط با یکدیگر کار و فع همکار انیگرما و بویژه 

 در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثر است. شسرمایو  شگرمایوسایل 
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کارکنان محیطی را ترجیح می دهند که خالی از خطر و بدون ناراحتی، باشد و از نظر راحتی شخص و داشتن تشکیالت 

 ار نقش و اهمیت زیادی دارد.تسهیالت مناسب برای انجام کارها، محیط ک

 کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است:: ماهیت کار -3

از محتوای شغلی تنوع کاری می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاری متوسط، مؤثرتر  جنبهاولین : تنوع شغلی -الف

تا حدی خود مختاری در انجام کار و چگونگی انجام آن را به کارکنان می بخشد و به همین دلیل  است چون در اینجا مشاغل

رضایت شغلی باالیی را به همراه می آورد. و بر عکس کنترل مدیریت بر روی روش های کار، منجر به درجه باالیی از عدم 

تنوع کم کار باعث یکنواختی و خشکی می شود که رضایت شغلی می شود. تنوع وسیع کار باعث ابهام و استرس می شود و 

 (59، .311نهایت منجر به عدم رضایت شغلی می شود. )روحی، 

، اقدامات کاری و باز خورد مسئولیتدومین جنبه از محتوی شغل محدوده شغل است که شامل میزان : محدوده شغل -ب

می شود و آن نیز به نوبه خود رضایت شغلی را فراهم می است که هر چه این عوامل وسیع تر باشد باعث افزایش حیطه شغلی 

یک فرد باید انجام دهد خود  هکاری کآورد. کارکنان مایلند کارشان مشخص و عاری از ابهام باشد وضوح و روشنی محتوای 

توای کاری که فرد نداند موضوع و مح ههمگامی کمی کند زیرا  تعریضعاملی است که کارمند به پرداختن به آن کار تشویق و 

باید انجام دهد چیست و منظور از انجام کار مذکور چیست و چه هدفی را دنبال می کند و در اینصورت انجام وظیفه محول 

ایت ـضره دارد. رشان ااـکنرکای هاشنوعی به نگرر ضایت شغلی بهطور(59احساس مسئولیت خواهد داشت )همان منبع، 

. ددگرزبا شغل از قسمتهایی به فقط یا باشد شغل به نسبت کلی شنگر نمایانگر ستا ممکنری دارد و اـبسید اـبعالی ـشغ

 رودمی نمیا از ،یدآمی پدید که شدتی نبههما یعنی. دارد، پویا ماهیتی د،فر تحساساا از ایمجموعه انبهعنو شغلی ضایتر

 ،یگردفطر(. از 3111رم،ستوو ایویس ارد )دورت دضران، توجه مستمر مدیراوم آن، تدای ین براابربن(. بیشتر تشد با شاید)

. اردمیگذ ثرا رشکا در دفر تحساساا بر ،نیوبیر محیط سرشت که یبهنحو ،ستا ندگیز از ضایتر از بخشی شغلی ضایتر

 .دارد تأثیر ندگیز از کلی ضایتربر  شغل از ضایتر ،ستا ننساا ندگیز از مهمی بخش شغل نچو ،ترتیب بههمین

 می از رضایت شغلی تعاریف متعددی بعمل آمده که به برخی از آنها اشاره می شود. اغلب گفته: ضایت شغلیماهیت ر -1-2

 افراد بیشتر که شود می ناشی آنجا از شغلی رضایت اهمیت. شود ارضا شغلش با بایستی خوشحال کارمند یک که شود

نگرشهای  و احساسات از حدی: از عبارتست شغلی رضایت . گذرانند می کاری محیط در را خود بیداری ساعات از نیمی  تقریباً

مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی باالیی است این بدان مفهوم است که 

قیقات نشان او واقعاً شغلش را دوست دارد . احساسات خوبی درباره کارش دارد وبرای شغلش ارزش زیادی قائل است نتایج تح

 می دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالتر ، از نظر فیزیک بدنی و توانایی ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.
رضایت شغلی حالتی مطبوع ، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی و یا تجارب شغلی است ، مفهومی دارای ابعاد ،جنبه ها و عوامل 

نظرگرفت . ازجمله این عوامل،می توان به صفات کارمند ، نوع کار ، محیط کار، و روابط گوناگون که باید مجموعه آنها را در

 ازهماهنگی براین اعتقادند که رضایت شغلی کنشی (.3.6) دیویس و الفکوئیست (.6،51..3انسانی کاراشاره نمود )وودمن،

 را شغل در ثبات و پیشرفت ، رضایت  (5،.3) هالند .کار است کننده تقویت ونظام فرد ایحرفه هایارزش  و  زهانیا میان

 و اعتقادات ، منفی و مثبت احساسات را شغلی رضایت (1..3) گرینبرگ.  داند می فرد محیط و شخصیت همگونی بر مبتنی

ای شناختی و ادراکی ، ارزشی افراد نسبت به شغلشان میداند العمله عکس بعبارتی یا شغلش به نسبت فرد هر های نگرش

 (.311، 31،5پاسی ،)میرس

 

سازمان  اعضایافراد و  شغلی رضایتبه  دلیلبه سه  باید کمدست  مدیران :در سازمان شغلی رضایت اهمیت -1-3

دهند. اما افراد می  استعفا بیشترو  می کنند ترکسازمان را  ناراضیافراد  کهدر دست است  زیاد مدارک :بدهند اهمیت

از سالمت  راضی کارکنانثابت شده است   .دهندمی  انجام دقیقرا منظم و  کارشان و می کنند غیبت کاردر  کمتر راضی
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 رضایت  .هستند یقلب یهای ماریسردرد تا باز  بیماریهامستعد انواع  ناراضیافراد  .کنندمی عمر  بیشتربرخوردارند و  بهتری

فرد و خارج از سازمان  خصوصی زندگیآن در  اثراترود و ی ر مفرات شرکتاز مرز سازمان و  کهاست  یاپدپده  کاراز  شغلی

توان با توجه به می بنابراین میکند.را از سازمان به خانه و جامعه منتقل  شادابی، راضی کارمند  .شودمی مشاهده 

. کرددفاع  پدپده اینجامعه خواهد شد، از  نصیب شغلی رضایتوجود  سایهدر  که پولیو مقدار  اجتماعی مسئولیتهای

 (11، .311فروتن، )

 دارد: همراه بهرا  زیر فواید شغلی رضایت بررسی معتقد اند استورمو  دیویس: شغلی رضایت بررسی فواید -1-4

ام کدن در کنارکه کا هددمین سیها نشارین برد. امیشوه گاآضایت شغلی رکلی ی هاازتراز مدیریت  ضایت شغلی کلی:ر -1

 ؛نددارقسمت مشکل 

 سبب بلکه ،ندامهمنهتنها پاسخها، بگویددارد هن را در ذنچه آتا د سته میشواخون مازیک عضو سااز گامیکه هن ط:تباار -2

 د؛شوار برقرن مازسای باالی هاهرد و مندرکا بین یمندونیر طتباار میشوند

ای آرام برای سیلهو وتخلیة عاطفی ای هی برن، راطمیناایچة دریک ، سیرین بردم، امرری از بسیاای بر ش:نگرد بهبو -3

 ؛ستن اکنارکاه فارلبستگی مدیر به ر از دشکاای آنشانه، سیرین بر، ایگروه دگرای ست. بردل اساختن 

 به لمعمو ربهطو وست اشی زموی آهازنیارهای از تعیین پاای نافعی بر، روش شغلیی سیهاربرشی: زموی آهازتعیین نیا -4

 (. 31،3ی،جعفر)  ندزسا رشکاآ دخو نسرپرستا رکا ةشیو رةبادر را دخو سحساا تا هددمی را فرصت ینا نکنارکا

 تشخیص رضایت شغلیدر  مهم بعد سه کلی طور به، شده یاد های نظریه به توجه با: شغلی رضایت بر موثر عوامل -1-5

در  اغلب شغلی ضایتر. ب( است شغل وضعیت یا شرایط به عاطفی پاسخی شغلی رضایتالف(  از: عبارتند که است شدهداده 

 . است هم به وابسته نگرش چنداز  شغلی منبعث رضایت. ج( می شود تعیین انتظاراتو  نیازها شدنآورده بر  حد با ارتباط

 و مدیر ،تقاارفرصت د، ستمز، د: ماهیت شغلازتند رند که عباا دهکرد هیولین پنج بعد شغلی پیشنهاال و سمیت کندا

 به شغلیضایتر. هنددمی ننشا مثبت پاسخ نهاآ به ادفرا که هستند شغل ییژگیهاو مترینمه از دبعاا ینا. رانهمکا

 و مختلف یجنبه هاد ازضایتی که فرر از باید ممفهو ینا. دارد رهشاا ریاشکا نقش به نسبت دفر عاطفی و کلی یجهتگیر

 گرچها ،ستا کلی مفهومی شغلش به نسبت دفر کلی شنگر انبه عنو شغلی ضایتر ،قعوا در. دشو متمایز دارد، شغلش گانةاجد

 .ستا نیز یچند بعد ،کلی شنگر ینا که نیست قعیتوا ینا فخال ممفهو ینا

 شنگر به و کنند تعدیل ،ضایتیرنای مقابل جنبههان را در شغلشااز ضایت ص رخای ند جنبههادرقاص شخااست که این ض افر

 (..3.6ران،همکا و سمیتا) برسند کل یک رتبه صو شغل از مرکبی

 از:تند رضایت شغلی عباة رکننددیجاامهمترین منابع (، 1995نظر فلدمن)از 

از سرپرستی که ری و کاوه گر -1. ستامهندسی صنعت مدیریت علمی ت ها که حاصل مطالعادستمزری و دیط کااشر -1

 دارد.یت شغل توجه شغلی که به ماهی فرصتهاو شغل د خو -1. ستانسانی تأثیر پذیرفته ابط روانهضت 

 :ازتندرند عباارضایت شغلی تأثیر میگذرملی که بر اعوه، ین شدویگر تددنگاهی از که ی یگری دستهبنددر د

 (3111،کمپ از ارتستوا) مینهز –نی ومل بیراعوج( یی. امحتو –نی درومل اعو.  ب( دیفری یژگیهاوالف( 

 د:کرخالصه ان سه شکل میتورا در ضایت شغلی رکلی ر بهطو

 .منیت شغلین و امازسادر تقا ، اریاامزق و مانی مانند حقوزسای سیاستهااول: شکل 

 .رانهمکان و شامل سرپرستار، محیط کادر حاضر اد فرادوم: شکل 

 شغل.د خو :مشکل سو

را نها ان آند که میتوط دارتباارضایت شغلی ربا دی یای زهد که متغیرهادمین ضایت شغلی نشارمینة در زمختلف ت مطالعا

 د:تقسیم کروه گرر به چها

 (31،1ی،سپهر) رکا ماهیت -9 ؛محیطی ملاعو -1 ؛مانیزمل سااعو -1دی؛ مل فراعو -3 
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 میکند:ح مطررا یر ی زمتغیرهار، کااد از فراضایت رمل مؤثر بر اشناسایی عودر ( نیز 1331یلز)واکیمبل 

 -5 ف؛نصاا و لعد روی از رفتار -9 ؛بستگیوا و عالقه سحساا -1ر؛کاب یط مطلواشر -1؛ ندگیدر زسایش و آخاطر جمعی  -3

 و گرفتهمنجاا تخدما و تحماز تشخیص -1 ر؛کا خطمشی تعیین در شرکت -6؛صنع شدر و رکا در موفقیت سحساا

                       .دخو به امحترا -،  ؛شناسیرقد

 ست:ده اکری بند یر طبقهح زبه شررا ی ضایت شغلدی و رمل مؤثر بر خشنوا( عو1991برین)دو

 . پیشرفت و ترفیع -1  ن.شد شناخته سمیتر به -1    .موفقیت -3

 

 تجزیه و تحلیل آماری اطالعات

که با استفاده از ابزارهای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون و پاسخ به فرضیه های پژوهش جمع آوری  پس از آن

که با استفاده از روش های مناسب، داده ها یا اطالعات دسته بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل شود. در گردید، نوبت آن است 

می پردازد، با استفاده از نرم افزار  سازی  مدیریت دانش بر توانمنداین فصل با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر 

Spss  وExcel ستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این پژوهش داده های پژوهش را در دو سطح توصیفی و ا

ها و نمودارهای مربوطه ارائه شود و تحلیل هایی ها به صورت خالصه و همراه با جدولسعی گردیده تا نتایج حاصل از پرسشنامه

انی و ... را شامل می شود. که به منظور توصیف داده های مذکور انجام گردیده اند، شاخص هایی همچون درصد، میانگین، فراو

 رمن  برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است.سپیادر سطح استنباطی از آزمون 

 بخش توصیفی  -1

 جنسیت -1-1

 163از تعداد کل  ژوهش حاکی از آن است کهدر خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت یافته های پ

درصد از کل 61درصد و زنان 91مورد مرد بوده اند که مردان  399مورد زن و  131در پژوهش  نفر کارکنان مشارکت کننده

 (.3-3؛ نمودار 3-3)جدول افراد مورد مطالعه را شامل می شوند 
 جنسیت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: 3 -3 جدول

 

 جنسیت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: 3 -3 نمودار

 وضعیت تاهل -1-2

نفر 163از تعداد کل  از آن است که ژوهش حاکییافته های پ تاهلدر خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر 

مورد  11مورد متاهل و  .،1کارکنان مشارکت کننده در پژوهش 

درصد از کل افراد 11درصد و مجردان 1، متاهلمجرد بوده اند که 

 (.1-3؛ نمودار 1-3)جدول مورد مطالعه را شامل می شوند 
 

           : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تاهل1 -3جدول 

 شاخص ها              

 جنسیت
 انیفراو

 درصد

 فراوانی

درصد 

 تراکمی

 91 91 399 مرد

 1/311 61 131 زن

  1/111 361 جمع

 شاخص ها    

 جنسیت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 تراکمی

 11 11 219 متاهل

 1/111 21 32 مجرد

  1/111 361 جمع
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 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تاهل1 -3نمودار

-1 تحصیالت -3

غیر خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مت در 

تحصیالت  163از تعداد کل  ژوهش حاکی از آن است کهیافته های پ

مورد دارای فوق  3.1کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  نفر 

مورد  39مورد دارای تحصیالت لیسانس و  359پایین تر،  دیپلم و 

تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بوده اند که کارکنان دارای  دارای 

درصد، کارکنان دارای  59یین تر فوق دیپلم و پا تحصیالت 

درصد از کل افراد مورد مطالعه را شامل می  39درصد و کارکنان دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 91تحصیالت لیسانس 

 (.1-3؛ نمودار 1-3)جدول شوند. 
                           تحصیالت متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: 1 -3 جدول

 

 شاخص ها                 

 تحصیالت
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد 

 تراکمی

 54 54 193 فوق دیپلم و پایین تر

 96 42 154 لیسانس

 1/111 4 14 فوق لیسانس و باالتر

  1/111 361 جمع
 تحصیالت حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: 1 -3 نمودار

 نپاسخ گویاسن  -1-4

که  کارکنانحاکی از اینست که فراوانی سنی  کارکنانده از پرسشنامه های جمع آوری شده دربخش پاسخهای به دست آم

سال  95تا 16بین  %11سال،  15تا  15بین  %19سال ، 15زیر  %31بعنوان نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند، شامل 

 ( 9-9سال میباشند.)جدول  55باالتر از  %33سال  55تا96بین  36%،
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 نوع پاسخ            

 کمیت پاسخ
 جمع بدون پاسخ سال55باالی سال 55-96 سال 95-16 سال 15-15 سال15زیر

 163 1 15 61 ،. 319 99 فراوانی

 311 1 33 36 11 19 31 درصد

 کارکنان بر حسب سن فراوانیتوزیع  :4-1جدول 

 

   5 5   8 8                 
  

 
ان برحسب سنفراوانی کارکن 9-3نمودار شماره -1  

 نوع استخدام -1-5

از تعداد کل  ژوهش حاکی از آن است کهیافته های پ نوع استخدامدر خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر 

؛ 5-3)جدول مورد قراردادی بوده اند  69مورد پیمانی و  319مورد رسمی،  3.1نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  163

 (.5-3نمودار 
 نوع استخدام متغیر حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع: 5 -9 جدول

 

                  

       

 
 نوع استخدام حسب بر گاندهند پاسخ فراوانی توزیع: 5 -3 نمودار

 

 سابقه خدمت  -1-6      

در مورد  نپاسخ گویاتوزیع فراوانی و درصد  6-9و نمودار  6-9جدول 

درصد از  9نفر معادل39( را نشان   می دهد. سابقه خدمتگویه)

 91فر معادل ن 351سابقه و  سال 11تا  33بین درصد  56نفر معادل   3.5کارکنان کمتر از ده سال  سابقه دارند و 

 سال سابقه دارند. 11تا13بیندرصد

 گزینه ها فراوانی درصد

 سال 31کمتر از  39 9

 سال 11تا  33بین  3.5 56

 11تا13بین 351 91

 تعداد 163 1/311

 شاخص ها    

 استخدام
 فراوانی

 درصد

 فراوانی

درصد 

 تراکمی

 51 51 3.1 رسمی

 1، .1 319 پیمانی

 1/311 ،3 69 قراردادی

  1/111 361 جمع
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 : توزیع فراوانی سابقه خدمت6 -3جدول شماره
 

                          

     

 
 سابقه حسب بر ندهندگا پاسخ فراوانی توزیع: 6 -3 نمودار

 

 بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد رضایت شغلی-1-3         

آن  توضیحبیان شده است. در  1-9در جدول  تفکیکها در ابعاد رضایت شغلی به  آزمودنیبه مرکز نمرات  گرایش هایشاخص 

، 31/1، 9/9، 11/1سرپرست به ترتیب؛ ، ارتقاء، همکاران، دو دستمزگفت که میانگین نمرات ابعاد ماهیت کار، حقوق  باید

بیشترین میزان و بعد ارتقا کمترین میزان را به خود اختصاص داده  دو دستمزاست که در این میان بعد حقوق  13/1و11/1

 (.1-3نمودار و 1-3است )جدول 

 شاخص ها          

 متغیرها

 تعداد 

)N( 

 میانگین

)Mean( 

واریانس 

)Variance( 

انحراف معیار 

)Std.Deviation( 

مینیمم 

)Minimum( 

ماکسیمم 

)Maximum( 

 11/5 11/3 11/3 35/3 1911 163 ماهیت کار

 11/5 11/3 11/1. 56/1. 999 163 حقوق ودستمزد

 11/5 11/3 31/3 11/3 1931 163 ارتقاء

 11/5 11/3 11/1، 6،9/1 1911 163 همکاران

 11/5 11/3 5/1،، 1،9/1 1913 163 سرپرست
 شغلیها در ابعاد رضایت  آزمودنیآمار توصیفی  های: شاخص 1 -3جدول 

 

 
 :میانگین داده های ابعاد رضایت شغلی 1-3نمودار
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 بررسی توصیفی نمرات به تفکیک ابعاد تعهد سازمانی -1-1          

آن  توضیحبیان شده است. در  ،-9در جدول  تفکیکبه  ها در ابعاد تعهد سازمانی آزمودنیبه مرکز نمرات  های گرایششاخص 

 (.،-3نمودار و ،-3است )جدول  1/،.و 33/1، 1/.6گفت که میانگین نمرات ابعاد تعهد عاطفی، مستمروهنجاری؛ باید

 شاخص ها               

 متغیرها

 تعداد 

)N( 

میانگین 

)Mean( 

واریانس 

)Variance( 

انحراف معیار 

)Std.Deviation( 

ینیمم م

)Minimum( 

ماکسیمم 

)Maximum( 

 11/5 11/3 11/3 11/3 .196 163 تعهد عاطفی

 11/5 91/3 119/1 515/1 1933 163 تعهدمستمر

 11/5 31/3 13/3 11/3 ،.19 163 تعهدتکلیفی
 ها در ابعاد تعهد سازمانی آزمودنیآمار توصیفی های : شاخص ، -3جدول 

 

 
 : میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی، -3ودار نم

 
 استتنباطبخش  -2       

 آزمون سنجش نرمال بودن توزیع داده ها -2-1 
 سنجش نرمال بودن داده ها: .-1جدول -1

 متغیر z سطح معنی داری نتیجه

فرضیه  رد

 صفر

19111 3951 H0 از توزیع نرمالی برخوردارند.  رضایت شغلی:داده های متغیر 

H1 از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.  رضایت شغلی:داده های متغیر 

فرضیه  رد

 صفر

19111 3911 H0 از توزیع نرمالی برخوردارند.  تعهد عاطفی:داده های متغیر 

H1 از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.  تعهد عاطفی:داده های  متغیر 

فرضیه  رد

 صفر

19111 3966 H0 از توزیع نرمالی برخوردارند.  عهد مستمرت:داده های  متغیر 

H1 از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.  تعهد مستمر:داده های  متغیر 

فرضیه  رد

 صفر

19111 3953 H0 از توزیع نرمالی برخوردارند.  تعهد تکلیفی:داده های متغیر 

H1 از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.تعهد تکلیفی :داده های متغیر 

 
( در نتیجه فرضیه ی صفر که مبنی 19.5است)در سطح اطمینان  1915نجا که معیار تصمیم  در همه ی متغیر ها، کمتر از از آ

 ( .-1جدول میشود.) ردبر نرمال بودن داده هاست، 
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 ف از آزمون،نظر گرفتن هد دو متغیر مورد نظر در هر فرضیه از توزیع غیر نرمال برخوردار هستند و با در با توجه به اینکه هر

 آزمون اسپیرمن استفاده شده است.  ند ازا مورد فرضیات که از نوع سنجش تاثیر در

 

 فرضیه اصلی -2-2      

 تجارت استان تهران اثر دارد. سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و رضایت شغلی بر تعهد

 H0: ρ = 0  ندارد.            سازمانی کارکنان تاثیر رضایت شغلی بر تعهد

 ρ≠ 0 1H :              .دارد سازمانی کارکنان تاثیر رضایت شغلی بر تعهد

 همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برایشود  میهمان گونه که مشاهده 

سازمانی  ی بین رضایت شغلی بر تعهد( است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی دارr= 111/1اسپیرمن )

هر چه میزان  1/..اطمینان پس می توان گفت که با وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود.  P< 13/1کارکنان ،.در سطح 

 (. .-1و نمودار  31-1)جدول  باالتر خواهد رفتتعهد نیز بیشتر باشد  رضایت شغلی در این سازمان
 سازمانی شغلی بر تعهد رضایت  بین همبستگی: 31 -1 جدول

 شاخص ها                             

 متغیرها              
 جهت همبستگی میزان   همبستگی نوع همبستگی

 مثبت 111/1** اسپیرمن سازمانی رضایت شغلی بر تعهد 

13/1 P<** 

 
 رضایت شغلی بر تعهد سازمانینمودار پراکندگی : . -1 نمودار

های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب  مؤلفهتگی بین از طرف دیگر همبس

سازمانی و تمامی  است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد 951/1/، 5،5، 6،5/1، 661/1، 666/1

گردد، سطح ابعاد  بیشتران گفت که هر چه تعهد سازمانی وجود دارد. پس می تو P< 13/1های رضایت شغلی در سطح  مؤلفه

 (. 33-1رضایت شغلی نیز باالتر خواهد رفت )جدول 
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 های رضایت شغلی مؤلفهو  تعهد سازمانی بین همبستگی: 33 -1 جدول

 سرپرست همکاران ارتقاء دو دستمزحقوق  ماهیت کار متغیرها

     666/1** تعهد سازمانی

    166/1**  تعهد سازمانی

   6،5/1**   تعهد سازمانی

  5،5/1**    تعهد سازمانی

 951/1**     تعهد سازمانی

13/1 P<** 

 فرضیه فرعی اول :  -2-3      

 تجارت استان تهران اثر دارد. معدن و عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، تعهد رضایت شغلی بر

 H0: ρ = 0       .ندارد رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر

 ρ≠ 01H :دارد.            رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر
 همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برایشود  میهمان گونه که مشاهده 

بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی در  ( است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داریr= 611/1اسپیرمن )

 رضایت شغلیهر چه میزان  1/..اطمینان پس می توان گفت که با وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود.  P< 13/1سطح 

 (. 31-1)جدول  باالتر خواهد رفت تعهد عاطفی کارکنان بیشتر باشد 

 
 رضایت شغلی و تعهد عاطفی بین همبستگی: 31 -1 جدول

 شاخص ها

 یرهامتغ

 نوع

 همبستگی 
 جهت همبستگی میزان همبستگی

 مثبت 611/1** اسپیرمن رضایت شغلی و تعهد عاطفی

13/1 P<** 

 رضایت شغلی و تعهد عاطفی بین نمودار پراکندگی: 31 -1 نمودار

 
 همکاران، سرپرست و تعهد عاطفی به ترتیب های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، مؤلفهاز طرف دیگر همبستگی بین 

بین تمامی مولفه های رابطه مثبت و معنی داری است و نشان دهنده آن است که   931/1/و 911، 9،1/1، 9،1/1، 591/1

 (. 31-1وجود دارد. )جدول  P< 13/1در سطح  و تعهد عاطفی رضایت شغلی
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 سرپرست همکاران ارتقاء دو دستمزحقوق  ماهیت کار متغیرها

     591/1** تعهد عاطفی

    9،1/1**  تعهد عاطفی

   9،1/1**   تعهد عاطفی

  911/1**    تعهد عاطفی

 931/1**     تعهد عاطفی

 
 :2فرضیه فرعی -2-4       

 تجارت استان تهران اثر دارد. تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و رضایت شغلی بر

 H0: ρ = 0         ندارد.  هد مستمر کارکنان تاثیررضایت شغلی بر تع

 ρ≠ 0 1H :             دارد رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان تاثیر

 همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برایشود  میهمان گونه که مشاهده 

ه آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد مستمر در ( است و این نشان دهندr= 99/1،اسپیرمن )

 رضایت شغلیهر چه میزان  1/..اطمینان پس می توان گفت که با وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود.  P< 13/1سطح 

 (. 39-1)جدول  باالتر خواهد رفت تعهد مستمربیشتر باشد 
 و تعهد مستمررضایت شغلی  بین همبستگی: 39 -1 جدول

 شاخص ها

 متغیرها
 جهت همبستگی میزان همبستگی نوع همبستگی

 مثبت 99/1،** اسپیرمن رضایت شغلی و تعهد مستمر

 
 رضایت شغلی و تعهد مستمر بین نمودار پراکندگی: 33 -1 نمودار
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 ست و تعهد مستمر به ترتیبمولفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپراز طرف دیگر همبستگی بین 

بین مولفه های رضایت رابطه مثبت و معنی داری است و نشان دهنده آن است که  1/.51/، 651، 155/1، 151/1، 1/،19

 (. 35-1وجود دارد. )جدول  P< 13/1شغلی وتعهد مستمر  در سطح 
 رضایت شغلی و تعهد مستمر بین همبستگی: 35 -1 جدول

 سرپرست همکاران ارتقاء دستمزد و حقوق ماهیت کار متغیرها

     1/،19** تعهد مستمر

    151/1**  تعهد مستمر

   155/1**   تعهد مستمر

  651/1**    تعهد مستمر

 1/.51**     تعهد مستمر

13/1 P<** 

 : 3فرضیه فرعی -2-5       

 ستان تهران اثر دارد.تجارت ا و تعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن رضایت شغلی بر

 H0: ρ = 0          ندارد. رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان تاثیر

 H1 : ρ≠ 0دارد.              رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان تاثیر
 یهمبستگ ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برایشود  میهمان گونه که مشاهده 

( است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی r= 631/1اسپیرمن )

هر چه میزان  1/..اطمینان پس می توان گفت که با وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود.  P< 13/1کارکنان ، در سطح 

 (. 36-1. )جدول  خواهد رفتباالتر  تعهد تکلیفی کارکنان شود،بیشتررضایت شغلی 
 رضایت شغلی و تعهد تکلیفی بین همبستگی: 36 -1 جدول

 شاخص ها

 متغیرها
 جهت همبستگی میزان همبستگی نوع همبستگی

 مثبت 631/1** اسپیرمن رضایت شغلی و تعهد تکلیفی

13/1 P<** 
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 شغلی و تعهد تکلیفی: نمودار پراکندگی بین رضایت 31 -1نمودار 

های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد تکلیفی به ترتیب  مؤلفهاز طرف دیگر همبستگی بین 

بین تمامی مولفه های رابطه مثبت و معنی داری است و نشان دهنده آن است که  191/1/ و 131، 111/1، 151/1، 163/1

 (. 31-1وجود دارد. )جدول  P< 13/1در سطح  و تعهد تکلیفی رضایت شغلی
 تعهد تکلیفی های رضایت شغلی و مولفه بین همبستگی: 31 -1 جدول

 سرپرست همکاران ارتقاء دستمزد حقوق و ماهیت کار متغیرها

     163/1** تعهد تکلیفی

    151/1**  تعهد تکلیفی

   111/1**   تعهد تکلیفی

  131/1**    تعهد تکلیفی

 191/1**     هد تکلیفیتع

 
 متغیر هادر رتبه بندی ابعاد  فریدمننتایج آزمون  -3

را درجه اهمیت هریک از ابعاد متغیر ها  فریدمنآزمون  با کمکاند میتوان  پارامتر یک از آنجا که داده های تحقیق از نوع نا

 اهمیت هریک از عوامل را در این تحقیق بدست آورد. و ترتیب سنجید
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 نتیجه ی رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی -3-1         

 5 تعداد

Chi-Square 85.211 

 9 درجه آزادی

 000. معیارتصمیم

 : آزمون فریدمن در مورد رضایت شغلی،3-1جدول

  محاسبه شده است، نشانگر آنست 19.5است( ودر سطح اطمینان  1915نتایج آزمون )مقدار معیارآزمون برابربا صفرکه کمتر از 

( برهمین اساس میزان تاثیر هریک ،3-1که بین مقادیر میانگین های ابعاد رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد.)جدول 

 اولویت بندی شده است. .3-1از این ابعاد در جدول شماره  

 رتبه میانگین مولفه بعد

 رضایت شغلی
 

 3 999 مزایا حقوق و

 1 191 ماهیت کار

 1 1911 همکاران

 9 1913 سرپرست

 5 1931 ارتقا

 :نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی.3-1جدول

 
 :رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی31-9نمودار

بعنوان  و مزایاحاصل از آزمون فریدمن میتوان مشاهده نمود در بین ابعاد رضایت شغلی حقوق  و نمودارهمچنانکه در جدول 

 (31-1و نمودار .3-1مهمترین عامل شناسایی شده است.)جدول 

 
 سازمانی نتیجه ی رتبه بندی ابعاد تعهد -3-2    

 1 تعداد

Chi-Square 85.208 
 1 درجه آزادی

 000. معیارتصمیم
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 : آزمون فریدمن درمورد تعهد سازمانی11-1جدول

محاسبه شده است، نشانگر آنست   19.5است( ودر سطح اطمینان  1915صفرکه کمتر از نتایج آزمون )مقدار معیارآزمون برابربا 

( برهمین اساس میزان تاثیر هریک 11-1نا داری وجود دارد.)جدول عکه بین مقادیر میانگین ابعاد ابعاد تعهد سازمانی تفاوت م

 اولویت بندی شده است. 13-1از این ابعاد در جدول شماره 

 رتبه Mean مولفه بعد

 تعهدسازمانی
 

 3 .196 عاطفی تعهد

 1 1933 مستمر تعهد

 1 ،.19 هنجاری تعهد

 نتیجه آزمون فریدمن در مورد  رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی :13-1جدول
 

 
 : رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی39-1نمودار

 
ون فریدمن میتوان مشاهده نمود در بین ابعاد تعهد ، نوع عاطفی آن دارای نمودار حاصل  از آزم همچنانکه در جدول و

 (39-1و نمودار .3-1بیشترین رتبه می باشد.)جدول 
 

 

 

 

 نتیجه گیری

 نتیجه گیری از فرضیه اصلی -1

 تجارت استان تهران اثر دارد. سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و رضایت شغلی بر تعهد

( است و این r= 111/1اسپیرمن ) همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برای

وجود  P< 13/1سازمانی کارکنان ،.در سطح  نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی بر تعهد

 بیشتررضایت شغلی در این سازمان  میزانهر چه  1/..دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان 

 باشد تعهد نیز باالتر خواهد رفت.

های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب  مؤلفهاز طرف دیگر همبستگی بین 

سازمانی و تمامی  و معنی داری بین تعهد است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت 951/1/، 5،5، 6،5/1، 661/1، 666/1

گردد، سطح ابعاد  بیشتروجود دارد. پس می توان گفت که هر چه تعهد سازمانی  P< 13/1های رضایت شغلی در سطح  مؤلفه

 رضایت شغلی نیز باالتر خواهد رفت .

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5222 

 

( نیز نشان 1131( و وهرا )1111)(، ماتزلر 1116(، اردهیم و همکاران )31.3(، مرعشیان )1119) خدادادینتایج تحقیقات 

عوامل سازمانی باشد که بر تعهد پرسنل یک سازمان  نگذار تریدهنده این موضوع  است که رضایت شغلی میتواند یکی از تاثیر 

 .میگذاردتاثیر 

 نتیجه گیری  از فرعی اول -2

 اثر دارد. تجارت استان تهران رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و

( است و این r= 611/1اسپیرمن ) همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برای

وجود دارد و فرضیه  P< 13/1نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح 

باشد تعهد عاطفی کارکنان  باالتر  بیشتررضایت شغلی  میزانهر چه  1/..اطمینان  صفر رد می شود. پس می توان گفت که با

 خواهد رفت.

های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد عاطفی به ترتیب  مؤلفهاز طرف دیگر همبستگی بین 

بین تمامی مولفه های بطه مثبت و معنی داری رااست و نشان دهنده آن است که   931/1 /و911، 9،1/1، 9،1/1، 591/1

 وجود دارد.  P< 13/1در سطح  و تعهد عاطفی رضایت شغلی

( نیز نشان دهنده این موضوع اند که مولفه ،،31( و مصطفایی )...3( و جادج  و همکاران )9..3نتایج تحقیقات کوچر )

یجاد دلبستگی شغلی گردد و این دلبستگی خود معرف تواند موجب اهای رضایت شغلی خصوصا پرداخت منصفانه واصولی می

 ی عاطفی تعهد است که در این فرضیه به اثبات رسیده است.گونه

 نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم -3

 استان تهران اثر دارد. تو تجاررضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن 

( است و این r= 99/1،اسپیرمن ) همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برای

وجود دارد و فرضیه  P< 13/1نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد مستمر در سطح 

تعهد مستمر باالتر خواهد باشد  بیشتررضایت شغلی  میزانهر چه  1/..صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان 

 رفت 

 های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد مستمر به ترتیب مؤلفهاز طرف دیگر همبستگی بین 

بین مولفه های رضایت رابطه مثبت و معنی داری است و نشان دهنده آن است که  1/.51/، 651، 155/1، 151/1، 1/،19

 وجود دارد.  P< 13/1در سطح  شغلی وتعهد مستمر 

 نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم -4

 استان تهران اثر دارد. تو تجاررضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن 

( است و این r= 631/1اسپیرمن ) همبستگی ضریباسپیرمن استفاده شده است و  همبستگی ضریبفرضیه از  این بررسی برای

وجود  P< 13/1نده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی کارکنان ، در سطح نشان ده

تعهد تکلیفی  شود،بیشتررضایت شغلی چه میزان  هر 1/..دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان 

 .  باالتر خواهد رفت کارکنان

های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد تکلیفی به ترتیب  ؤلفهماز طرف دیگر همبستگی بین 

بین تمامی مولفه های رابطه مثبت و معنی داری است و نشان دهنده آن است که  191/1/ و 131، 111/1، 151/1، 163/1

 وجود دارد.  P< 13/1در سطح  و تعهد تکلیفی رضایت شغلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5223 

 

 تشکر و قدردانی

ی مهندس و فرزانه جناب آقا ختهیفرهپژوهشگر است از  ستهیشا یبس« الخالق  شکریالمخلوق لم  شکریمن لم  »ه مصداق ب

 ییرا با راهنما دانش علم و یو گلشن سرا دندیبخش یدل را روشن نی، سرزم دیچون خورش یبا کرامت کهاحسان حسین پور 

 .میکر نماو تش ریتقد ،کار ساز و سازنده بارور ساختند یها
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