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بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
( استان تهران )
سید اکبر موسوی

مقدم1

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی  -مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد قشم

چکیده
یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی که در این دوره زمانی پیکره و اساس جامعه سازمانی را به
خود متوجه و مشغول نموده تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان می باشد .این موضوع می تواند عوامل و
ریشه های بسیار در ابعاد گسترده و متعددی داشته باشد ،که بر اساس همین تفکر و نگرش در تحقیق
فوق با مطالعه و پژوهش پیرامون رضایت شغلی به اثرات متفاوت و گوناگون آن بر تعهد کارکنان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت دست بافته و آنها را شناسایی می نماییم .در این تحقیق از مدل تعهد آلن و می
یر و از مدل رضایت شغلی اسمیت استفاده نموده ایم زیرا این دو مدل در نوع خود تاکنون به عنوان
مدلهای برجسته ،کاربردی و علمی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
این تحقیق با توجه به نوع توصیفی پیمایشی به شمار می آید و تعداد نمونه های مورد نظر در این
پژوهش در حوزه کارکنان مطابق فرمول کوکران  163نفر استخراج و برآورد شده است .وبا توجه به
فرضیه های پژوهش که از نوع سنجش تاثیر پذیرند ،برای جمع آوری داده ها در بخش استنباط از دو
پرسشنامه استاندارد که روایی بودن آن با نظر نخبگان و پایایی آن با بدست آمدن الفای کرنباخ 19.3
تایید شده ،و از آن بهره گرفته شده است .ضمنا با توجه به اینکه داده ها نا پارامتر یک بوده و با هدف
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فرید من استفاده نموده ایم ،نتایج استخراج از پژوهش فوق بر وجود
تاثیر قوی رضایت شغلی بر تعهد کارکنان سازمان تاکید می نماید .و اینگونه به نظر میرسد که مدیران
تمام سطوح این وزارت می توانند اشراف و آگاهی کافی و دقیقی از چگونگی تفاوتهای فردی در بین
کارکنان شان ،بتوانند آنها بهتر و دقیق تر و کامل تر بشناسند .و در نتیجه آن با انجام اقداماتی که میزان
خواسته های قلبی کارکنان بیشترین تطبیق را دارد و بر میزان میل و رغبت و انگیزه ،رضایت و تعهد آنان
در جهت توسعه و حرکت هوشمندانه در مسیر اهداف سازمان بافزایند.
واژگان کلیدی :تعهد سازمانی  -رضایت شغلی  -تعهد مستمر  -تعهد تکلیفی  -تعهد عاطفی.

 .3نویسنده مسئول ،شماره تماس ،1.31191119. :رایانامهSa.mousavi110@yahoo.com :
این مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد ،سید اکبر موسوی مقدم می باشد.
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مقدمه
در عصرحاضر به دلیل پیچیدگی های عدیده ی موجود در زندگی انسان  ،حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزاینده ای
یافته است .همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع مختلف گردیده است ،تا انسان امروزی را از
مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند .حل این مسایل در هر جامعه ای از طریق به وجود آمدن سازمان های پویا ،نیرومند
و بالنده امکان پذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نیازهای
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
نیازهای اجتماعی به میان می آید ،مدیریت و رهبری محور فعالیت های آن قرار میگیرد ،زیرا تا نیروی انسانی متخصص و
مدیران الیق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادی ،انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمیآید (قرایی مقدم،
.)31،5،33در بین این منابع ،نیروی انسانی مهمترین عاملی است که در بقای سازمانها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر
مسئولین و مدیران سازمانها قرار می گیرد  .مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی
ماهر ،متعهد و دارای رضایت شغلی باال در فرآیند تحول جامعه سنتی به صنعتی تأثیر انکار ناپذیری داشته است  ،به نحوی که
نیروی انسانی را مهمترین و اصلی ترین عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند ( .رضائیان ) 31،3،15 ،
از آنجا که نیروی انسانی عالوه بر نقش برجسته بعنوان بدنه اصلی سازمانهای امروزی  ،بعنوان مهمترین منبع کسب مزیت
رقابتی پایدار نیز محسوب می گردد ،لزوم توجه به مسایل مربوط به آن جزو مقوله های کلیدی و مهم سازمانی است .بی شک
کارکنان متعهد میتوانند موفقیت های آتی سازمانی را رقم بزنند .این نیروها با تکیه بر تعهد قلبی نسبت به حرکت در جهت
اهداف استراتژیک سازمانی همت گمارده و مسیر رشد و تعالی سازمانی را هموار می سازند .امروزه محققین بسیاری در پی
یافتن عناصر تاثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجوی چگونگی تاثیرگذاری ابعاد مختلف رضایت
شغلی کارکنان بر پدیده ی تعهد سازمانهای در عصر حاضر است.
پیشینه تحقیق
تا کنون بررسی نظامند در زمینه تعهد سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی انجام نگرفته است .بنابراین در
بررسی پیشینه تحقیق عالوه بر نظریه ه ای اشاره شده در اینجا به تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در داخل و خارج کشور که تا
کنون انجام شده اشاره می شود:
الف) تحقیقات داخل کشور

سیده مرضیه کاظمی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی تهران ،)31،، -بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تأمین اجتماعی
استان تهران و تأثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی این سازمان.
نتیجه گیری :سبک رهبری استبدادی – خیرخواهانه بیشترین تأثیر و سبک مشارکت کمترین تأثیر را بر کاهش مؤلفه های
عدم رضایت شغلی در سازمان مورد بررسی دارد.
مصطفی ذوالقدر (دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی تهران سال  ،)31،1بررسی تأثیر سبک مدیریت کارمند گرا بر میزان
رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران.
نتیجه گیری :با تأیید همه فرضیه های محقق ،رابطه مثبتی بین اعمال سبک مدیریت کارمند گرا و افزایش سطح رضایت
کارکنان را نشان می دهد .هر چه روابط دوستانه تر ،توأم با احترام ،حفظ شرایط کار مناسب ،سیستم حقوق و مزایای منصفانه
باشد ،رضایت کارکنان بیشتر می شود.
حیدر شجری (مکان تحقیق :استان مازندران ،زمان تحقیق  ،)،.-.1بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی
کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن
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نتیجه گیری :هر چه به طرف سبک مالحظه کار پیش می رویم و مدیران مالحظه کار تر می شوند خشنودی کارکنان افزایش
می یابد.
ب) تحقیقات خارجی

اینینگ 1و هیانگ 1در سال  3..9تحت عنوان”رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبکهای رهبری مدیران
در مدارس فنی -حرفه ای تایوان” انجام دادند.
نتیجه گیری :الف -برداشت معلمین در رابطه ،با سبک رهبری مدیران شان این بود که غالب ًا از نوع آزاد منشا نه است .ب -در
مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته .ج -معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که مدیران
شان بیشتر سبک انتقالی داشته و کمتر سبک آزاد منشا نه ،ولی هیچ اختالف قابل مالحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر
اعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و ستد وجود نداشت.
اسمیت 9تحت عنوان « بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام
داد)3...(.
نتیجه گیری :وجود نوعی همبستگی قوی بین رضایت شغلی معلمین و رفتار مدیران را مورد تأکید قرار داد و نوعی همبستگی
مثبت بین رضایت شغلی معلمین ،پنج جنبه اصلی از رفتارهای رهبری شامل :میزان تأمّل آزادی به توجه به پرسنل امر ،حس
همکاری با دیگران ،مصالحه جویی و تکیه بر روی دستاوردهای افراد و همچین متغیرهایی شش گانه که به آنها اشاره شده
وجود داشت.
کارن و درال 5پایان نامه خود را تحت عنوان «سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان انجام دادند» ()1111
نتیجه گیری :سطح رضایت شغلی معلمان در حیطه سرپرستی ،پاداش های اقتصادی ،شرایط عملکردی ارتباطات و رضایت
شغلی نهایی با سبک رهبری ارتباط دارد .و هرچه سبک رهبری به سمت رابطه مداری حرکت میکند ،رضایت شغلی بیشتری
مشاهده می شود.
یانگ وریکی 6در سال  3...تحقیقی را تحت عنوان« ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران مدارس عالی فنی و حرفه ای می
سی سی پی و رضایت شغلی کارکنان» ،در دانشگاه تگزاس امریکا انجام دادند.
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.
بیان مسأله
از آنجا که منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای
اساسی هر سازمانی به شمار می آید ،یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ،افزایش سطح رضایت
وتعهد کارکنان سازمانها است(تقی پور.)31،1،31،
در دنیای سازمانی امروز که پدیده هایی همچون رقابت شدید ،جو ناپایدار و ریسک فراوان حیات بلند مدت سازمانها را تحت
شعاع قرار داده است ،لزوم توجه به مسایل مهم و تاثیر گذار بر سازمان برای همه ی مدیران کامال آشکار است(احمدی،
.)31،.،11وزارت صنعت  ،معدن و تجارت نیز با توجه به نقش مهم و کلیدی که در بدنه دولت جمهوری اسالمی ایران بر
عهده دارد ،بر آنست تا به حل علمی و ریشه ای مسایل موجود سازمانی همت گمارد تا بتواند فارغ از مشکالت در جهت اهداف
واالی سازمانی و سند چشم انداز بیست ساله قدم بردارد .از مسایل مهم امروز این سازمان ،کمبود تعهد کاری کارکنان این
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سازمان است  .علیرغم تالشهای بسیاری که در جهت کشف علل و حل ریشه ای این مساله برداشته شده است ،همچنان سطح
پایین بهره وری پرسنل این ارگان نشانگر ناکارآمدی راهکارهای بکار رفته است .با ریشه یابی علل این مساله پایین بودن سطح
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 به سازمان و مشاغل مربوطه در محاورات بین پرسنل ،همه و همه نشانگر عدم دلبستگی و بی عالقگی کارکنان این
سازمان برای حرکت در مسیر استراتژی های این وزارت اند .باید توجه داشت که تعهد سازمانی معرف گرایش و حالت وفا داری
کارکنان به سازمان است که منجر به تمایل قوی برای انجام خدمت اثر بخش در راستای هدف سازمان و بقای عضو در آن می
باشد .میتوان نق صان در برخی متغیر ها را موجب کم شدن این گرایش و وفا داری نسبت به سازمان معرفی نمود .در واقع
میتوان گفت عوامل بسیاری موجب کم شدن تعهد پرسنل این سازمان شده است؛ در میان عوامل میتوان ریشه های نارضایتی
شغلی را آشکارا دید .به نظر می رسد از آنجاکه پرسنل این وزار ت رضایت کافی از مشاغل مربوطه را ندارند ،نسبت به سازمان تا
حدی تعهد خود را نسبت به سازمان از دست داده اند ،از آنجا که صحت یا نادرستی این مدعا نیازمندی بهره گیری از روش
های اثبات گرایانه ی علمی است ،این پژوهش در جستجوی یافتن تاثیرات رضایت کارمندان بر تعهد آنان است ،به همین دلیل
سوال اساسی پیش روی این تحقیق ،چگونگی تأثیر رضایت شغلی پرسنل بر تعهد آنان است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
نظر به اینکه افراد دارای نیازها  ،انتظارات  ،انگیزه ها  ،توقعات  ،نگرشها و اهداف متفاوتی می باشند و سازمانها نیز بر حسب
اهداف و وظایف و فعالیتهای جاری خود  ،نیازها  ،انتظارات  ،و توقعات خاصی را ارضاء می نمایند  ،لذا هر چه سازگاری عوامل
فوق با شغل افراد بیشتر باشد رضایت شغلی و وفا داری بیشتری را نسبت به سازمان در پی خواهد داشت (ایران نژاد
پاریزی.)31،1،6،
هر سازمانی به منظور بقاء و کسب موف قیت باید دارای یک رشته اصول منطقی باشد که مبنای تمام سیاستها و اقدامات آن
قرار گیرد .امّا مهم تر از آن ،وفاداری و تعهد صادقانه نسبت به اصول است .زیرا نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان
خود دانسته و در جهت تحقق آنها از هیچ تالش و کوششی مضایقه نخواهد کرد ،نسبت به سازمان خود وابسته شده و از این
طریق سازمان به مأموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر میشود .افراد متعهد منبع انرژی و توان هستند که با قدرت به
سمت هدف خویش می روند و به قوانین و ساختارهای موجود تکیه نکرده و خود را در چارچوب آن محدود نمیکنند .اگر قانون
یا ساختاری را در مقابل هدف خود ببینند سعی در تغییر آن و رفع موانع موجود میکنند .گروهی از انسانهای متعهد میتوانند
نیرویی خلق کنند که هر ناممکن را ممکن سازد .بنابراین سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین
شده و معمولی خود به ک ار و فعالیت بپردازند ،کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف
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
کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف فرد و سازمان خواهد شد .لذا تعهد و پایبندی دو طرز تلقی (نگرش) نزدیک به هم هستند
که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت و بر نگرشهایی خاص چون رضایت شغلی تأثیر میگذارند .کارکنانی که دارای
تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان مانده و کار میکنند و کارایی بیشتری نیز
دارند .عالوه بر این تعهد سازمانی نیاز به هزینههای هنگفت جهت ایجاد سیستمهای نظارت کنترل دقیق و پیچیده را کاهش
میدهد و می تواند باعث کاهش جایگزینی نیروها ،شکایات و اعتراضات ،فشارهای روحی ـ روانی ،دزدی و سرقت گردیده و
باعث افزایش پایبندی به سازمان گردد .بنابراین مدیران باید بتوانند روشهای مختلف تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر کنند
و از راههای گوناگون آن را حفظ نمایند.
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عالوه بر این برای این که کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قویتری برای ماندن در شغل خود داشته باشند باید عالوه بر
رضایت باال از شغل خود ،از دلبستگی شغلی نیز برخودار باشند و احساس تعهد باالیی به انجام وظایف خود نمایند .این کار خود
موجب احساس مسئولیت ،درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی میشود .تعهد را میتوان احساس وفاداری،داشتن هویت و
احساس مسئولیت فردی و شغلی وسازمانی تعریف نمود.مشخص است که وجود این عوامل میتواند با عوامل و شاخصهای
اداری و ساختاری یک رابطه متقابل داشته باشد.این عوامل باعث افزایش کارائی و اثربخشیسازمان میشود که بنوبه خود در
مراحل بعدی افزایش تعهد را بهمراه دارد.
از آنجا که در تحقیق حاضر رضایت شغلی بعنوان یکی از عوامل موثر بر تعهد کارکنان مورد توجه قرار گرفته است ،بر این
اساس میتوان با کشف راهکارهایی که موجب ایجاد رضایت هرچه بیشتر در پرسنل می گردد ،موجبات ایجاد تعهد را برای
کارکنان فراهم نمود .بیگمان اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا نشات می گیرد که بدون وجود تعهد کافی ،بهره وری
پرسنل بشدت کاهش یافته و سازمان محکوم به شکست خواهد بود؛ بنابراین کشف چگونگی تاثیر عواملی مثل رضایت شغلی
که میتوانند موجبات افزایش تعهد کارکنان گردند ،کامال ضروری بنظر می رسد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی -3 :تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان .با بررسی و تعیین چگونگی اثر گذاری رضایت کارکنان بر
تعهد آنان میتوان به تقویت عناصری که بیشترین تاثیرات را بر میزان تعلق خاطر و دلبستگی کارکنان نسبت به سازمانشان
دارند کشف نمود و برای حل مساله و پر کردن شکاف بین وضع موجود و مطلوب سازمان راهکارهایی به مدیران سازمان ارائه
نمود .در این تحقیق در پی بررسی این هدف اصلی ،بمنظور بررسی دقیق تر و موشکافانه ی تحقیق به ابعاد فرعی متغیر ها نیز
توجه گردیده است و به همین دلیل اهداف فرعی زیر نیز مد نظر قرار گرفته است:
اهداف فرعی -3 :تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان -1 .تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان-1 .
تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان.
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
فرضیات فرعی-3 :رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
-1رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد-1 .رضایت شغلی بر تعهد
تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث روش ،یک تحقیق میدانی است .تحقیق حاضر به دلیل ماهیت آن و فرضیه های مزبور ،از جمله تحقیقات
توصیفی -پیمایشی است .این تحقیق به بررسی شرایط موجود و آنچه که هست نیز می پردازد و برای بهبود راه حل ارائه می
دهید عالوه بر این تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا به مسایل مبتال به وزارت صنعت و معدن و تجارت می
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
(دالور .)3119،331،جامعه ی آماری تحقیق حاضر کارکنان ستاد مرکزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که تعداد آنان
 5.،،نفر است.
نمونه آماری :در این تحقیق ،ستاد مرکزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت  ،جامعه آماری تحقیق هستند .براساس فرمول
کوکران از حجم  513،نفری  ،کارکنان ستاد مرکزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت  ،تعداد 163نفر بعنوان نمونه مد نظر قرار
می گیرد..
جامعه آماری 513، = N
عدم احتمال وجود صفت مشترک 1/5 = q
احتمال وجود صفت مشترک 1/5 = P
خطای قابل قبول 1/15 = d
حدود اطمینان در سطح ()Z = 3/.6

با توجه به همگن بودن جامعه ی آماری  ،در بخش نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
ابزار جمع آوری اطالعات :در روش میدانی  ،از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در این تحقیق برای
جمع آوری داده ها ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازمانی آلن ومی یر و پرسشنامه استاندارد  jdiدر
سنجش رضایت شغلی است .عالوه براین در جمع آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای
نیز بهره گیری شده است.
قلمرو تحقیق
الف ) قلمرو موضوعی تحقیق :این تحقیق در مورد رضایت شغلی و تعهد کارکنان می باشد که از مباحث علوم رفتاری و منابع
انسانی است .
ب ) قلمرو مکانی :قلمرو مکانی تحقیق ستاد مرکزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت شهر تهران می باشد .
ج ) قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق زمان توزیع پرسشنامه ی پژوهش یعنی  ،بهمن ماه  31.1می باشد.
تعریف عملیاتی متغیر ها و واژه های تحقیق
الف) رضایت شغلی :یکی از روشهای کسب اطالعات مربوط به کارکنان بوده که نگرش ،احساسات و ترجیحا ت شخصی افراد
در مورد کارشان را توصیف میکند )(Chen, 2007,12
ب) ماهیت کار :به معنای خصوصیات و ویژگیهای که در وظایف شغلی فرد وجود دارد.
ج) حقوق و دستمزد :مقدار اجرت مالی که فرد دریافت مینماید و درجه ای که وی دستمزدش را در مقابل دستمزد دیگران
عادالنه و منصفانه میداند.
چ) فرصت های ارتقاء :فرصت بیشتر در سلسله مراتب سازمانی.
ح) همکاران :درجه ای است که همکاران شغلی از لحاظ فنی کارا میباشند و از بعد اجتماعی حامی فرد به شمار میروند.
خ ) سرپرست :توانایی های سرپرست برای نشان دادن عالقه و توجه به کارکنان.
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د)تعهد سازمانی :معرف گرایش و حالت وفاداری کارکنان به سازمان است که منجر به تمایل قوی برای انجام خدمت اثربخش
در راستای هدف سازمان و بقای عضو در آن می باشد (رضاییان)31،3،،. ،
ذ)تعهد عاطفی :در این تعهد سازمانی از نوع وابستگی عاطفی است که بر اساس آن فرد مستخدم هویت خود را از سازمان
میگیرد و به آن احساس تعلق و وابستگی میکند و از ادامه عضویت در آن لذت میبرد  .عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نوع
عاطفی عبارتند از  :الف :ویژگی های فردی (مانند سن  ،سابقه خدمت  ،سطح تحصیالت  ،جنسیت  ،وضعیت تأهل و  .)...ب:
ویژگی های شغلی (نظیر حیطه شغل  ،تضاد شغل و ابهام شغل) .ج :ویژگی های ساختاری (نظیر رسمیت  ،تمرکز  ،اندازه
سازمان و ..و) .د :تجربیات کاری ( .سارقی )31،5،1،،
ر) تعهد مستمر :بعضی از صاحبنظران معتقدند که وابستگی های عاطفی و روانی در تعهد سازمانی نقش چندانی ندارد و تعهد
سازمان به مثابه تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط به ترک سازمان تعریف شده
است ( .سارقی )31،5،19 ،
ز) تعهد تکلیفی :طبق این تعریف افراد در سازمان می مانند چون احساس تکلیف می کنند که نباید سازمان را ترک کنند ،
تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (مانند اجتماعی شدن فرهنگی  ،خانوادگی ) و بعد از ورود به سازمان (مانند اجتماعی
شدن سازمانی ) از عوامل مؤثر بر آن می باشند ( .سارقی )31،5،56،

مبانی نظری
 -1رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است ،عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می
گردد .رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل ،شرایطی که در آن کار انجام می گیرد .و پاداشی برای آن
دریافت می شود(سعادت)31،1،11،
 -1-1عوامل سازنده رضایت شغلی :وقتی درباره رضایت شغلی صحبت می شود ذکر این نکته بسیار مهم است که افراد با
نیازهای بسیار متفاوتی وارد سازمان می شوند و هر یک از آنها به طور پیوسته به رقابت در رفتار می پردازند .هیچ فردی به
طور کلی آمیزه ها و نیرومندی های یکسانی در این نیازها ندارد .برخی افراد اساساً با پول راضی می شوند و برخی دیگر تنها
به فکر ارضاء حس امنیت خود هستند .با آنکه در نظر گرفتن تفاوتهای فردی مطلب بسیار مهمی است اما بدان معناست که
می توان درباره آنچه باعث رضایت کارکنان است پیش بینی های اساسی به عمل نیاورد .با مطالعات و بررسی هایی که از
سوی جامعه شنا سان و دانشمندان علم مدیریت انجام یافته نشان می دهد که عوامل چندی در فراهم آوردن زمینه رضایت
شغلی در افراد موثرند و در صحنه رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می کنند .این عوامل عبارتند از:
 -1عوامل سازمانی و ساختاری

 -2عوامل محیطی

 -3ماهیت کار

 -1عوامل سازمانی و ساختاری :عوامل سازمانی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت شغل می باشند و بیشتر به وضع
سازمانی ارتباط می یابد و هر چه سازمان مختلف زمینه های ایجاد شغلی را برای کارکنان فراهم سازد ،وضع سازمان بهبود
خواهد یافت .مهمترین این عوامل عبارتند از:
الف -عوامل مادی و رفاهی :منظور عواملی است که معطوف به مزد و مزایای پرداختی به سالمت و ایمنی کارکنان (بهداشت
محیط کار) تشویق و قدردانی از کارکنان از طریق پرداخت پاداش -نوع و میزان پاداش ها و عادالنه بودن پاداش می باشد ،در
پژوهش حاضر ،سایر عوامل ،در نظر گرفته نشده فقط میزان حقوق و دستمزد در مدل تحقیق آورده شده است.
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ب -حقوق و دستمزد :حقوق و دستمزد تقریباً برای همه گروههای شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری به شمار می آید .نتایج
برخی از مطالعات نشان می دهد که برخی از گروههای کارکنان ،دستمزد عامل اصلی رضایت شغلی به حساب نمی آید و پول
برای گروههای مختلف معانی متفاوت دارد .در بیشتر مطالعات ،حقوق و دستمزد حداقل یکی از سه عامل مهم رضایت شغلی
بوده است (رابینز.)1.1 ،311، ،
ج -ارتقاء و پیشرفت :رضایت را می توان کنشی از فراوانی ترفیع ها ،اهمیت ترفیع ها و خواستنی کردن آنها در نظر گرفت
(رابینز .)31،1،1.5 ،ارتقاء و ترفیعات می تواند منافع و مزایای زیادی برای فرد و سازمان داشته باشد ولی تنها عده کمی می
توانند در سازمان به مقامات باال دست پیدا کنند و عواملی مانند جنسیت ،تحصیالت ،نوع نیازهای شخص ،مهارت در کار تأثیر
به سزایی دارند.
د -خطی مشی سازمانی :سومین عامل سازمانی ،خط مشی سازمانی است و عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به
وسیله مدیران رده باالی سازمانی به منظور حفظ منافع سازمان می باشند اتخاذ می گردد در واقع خط مشی سازمانی راهنمای
عمل تصمیم گیرندگان در سازمان و همچنین وسیله ای برای تعیین اولویتها و باید ها و نباید ها در انجام دادن امور و فعالیت
های یک سازم ان است .که این تصمیمات بصورت یک بخشنامه برای اطالع کارکنان صادر می شود (الو انی .)3. ،31،1 ،هر
چه خط مشی سازمانی از روشنی و شفافیت بیشتری برخوردار باشد به همان میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و
همچنین از نقش خود در سازمان افزایش یافته که در روند و اجرای سریع کار تأثیر گذاشته و در نهایت به کارایی سازمان و

رضایت شغلی کارکنان خواهد انجامید (همدانی)16 ،31،، ،
 -2عوامل محیطی :دومین دسته تعیین کننده رضایت شغلی ،عوامل محیطی می باشند که این عوامل عبارتند از:
الف -سبک سرپرستی :سبک سرپرستی از جمله عواملی است که می تواند تشویق کارکنان به نشان دادن شخصیت و بروز
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 برخورد مدیران (سرپرستی) در مواقعی که کارکنان دچار خطر می شوند. توجه به آموزش کارکنان و مشارکت دادن آنها در امور واحد (استفاده از روش مدیریت مشارک تی .از طرف دیگر روابطصحیح و منطقی و دوستانه سرپرست با کارکنان موجب دلپذیر تر شدن کار می شود و در چنین شرایطی اغلب اضافه دستمزد
یا شرایط به داشت کار در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد ،زیرا کمتر چیزی است که بتواند جایگزین احساسات و عواطف
کارمند شود .آنها کارکنان پر تالش و صبور اند ،ولی حاضر نیستند .در اثر ندانم کاری و اشتباه قضاوت مدیر یا سرپرست خود به
آنها بی احترامی شود و یا حقی از حقوق آنها پایمال شود (کور من)131 ،31،6 ،
ب -همکاران و یاوران شغلی :بی شک تأثیر افرادی که با یکدیگر همکاری می کنند بیش از دیگر عوامل در ترغیب آنها به
منظور روش کار مؤثر است .وجود رابطه خوب بین همکاران در یک گروه کاری محیط کار دلپذیر و با نشاط می کند .این روابط
خوب و دوس تانه موجب می شد که افراد با میل و رغبت در محل کار حاضر شوند اما نداشتن سازش با یکدیگر و نبودن
هماهنگی موجب دل گیری ،نارضایتی و دسته بندی افراد در محیط می شود بعضاً این روابط معیوب منجر به ترک بعضی افراد
از محل کار خود می شود (همدانی)11 ،31،، ،
ج -شرایط کاری :شرایط محیط کار از جمله عوامل دیگری است که ایجاد رضایت شغلی در کارگران بسیار مؤثر است.
هنگامیکه از شرایط محیط کار سخن گفته می شود منظور عوامل مختلف محیط کار از جمله محل کار ،میزان روشنایی ،صدا و
گرما و بویژه همکار انی است که در یک محیط با یکدیگر کار و فعالیت می کنند .محیط فیزیکی کار از جمله قرار گرفتن میز یا
وسایل گرمایش و سرمایش در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثر است.
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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
تسهیالت مناسب برای انجام کارها ،محیط کار نقش و اهمیت زیادی دارد.
 -3ماهیت کار :کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد .محتوای شغل دارای دو جنبه است:
الف -تنوع شغلی :اولین جنبه از محتوای شغلی تنوع کاری می باشد .تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاری متوسط ،مؤثرتر
است چون در اینجا مشاغل تا حدی خود مختاری در انجام کار و چگونگی انجام آن را به کارکنان می بخشد و به همین دلیل
رضایت شغلی باالیی را به همراه می آورد .و بر عکس کنترل مدیریت بر روی روش های کار ،منجر به درجه باالیی از عدم
رضایت شغلی می شود .تنوع وسیع کار باعث ابهام و استرس می شود و تنوع کم کار باعث یکنواختی و خشکی می شود که
نهایت منجر به عدم رضایت شغلی می شود( .روحی)59 ،311. ،
ب -محدوده شغل :دومین جنبه از محتوی شغل محدوده شغل است که شامل میزان مسئولیت ،اقدامات کاری و باز خورد
است که هر چه این عوامل وسیع تر باشد باعث افزایش حیطه شغلی می شود و آن نیز به نوبه خود رضایت شغلی را فراهم می
آورد .کارکنان مایلند کارشان مشخص و عاری از ابهام باشد وضوح و روشنی محتوای کاری که یک فرد باید انجام دهد خود
عاملی است که کارمند به پرداختن به آن کار تشویق و تعریض می کند زیرا همگامی که فرد نداند موضوع و محتوای کاری که
باید انجام دهد چیست و منظور از انجام کار مذکور چیست و چه هدفی را دنبال می کند و در اینصورت انجام وظیفه محول
احساس مسئولیت خواهد داشت (همان منبع)59 ،رضایت شغلی بهطور نوعی به نگرشهای کارکنـان اشاره دارد .رضـایت
شغـلی ابعـاد بسیـاری دارد و ممکن است نمایانگر نگرش کلی نسبت به شغل باشد یا فقط به قسمتهایی از شغل بازگردد.
رضایت شغلی بهعنوان مجموعهای از احساسات فرد ،ماهیتی پویا دارد .،یعنی بههمان شدتی که پدید میآید ،از میان میرود
(شاید با شدت بیشتر) .بنابراین برای تداوم آن ،توجه مستمر مدیران ،ضرورت دارد (دیویس و استورم .)3111،از طرفدیگر،
رضایت شغلی بخشی از رضایت از زندگی است ،بهنحوی که سرشت محیط بیرونی ،بر احساسات فرد در کارش اثر میگذارد.
بههمین ترتیب ،چون شغل بخش مهمی از زندگی انسان است ،رضایت از شغل بر رضایت کلی از زندگی تأثیر دارد.
 -2-1ماهیت رضایت شغلی :از رضایت شغلی تعاریف متعددی بعمل آمده که به برخی از آنها اشاره می شود .اغلب گفته می
شود که یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود .اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد
تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری می گذرانند  .رضایت شغلی عبارتست از :حدی از احساسات و نگرشهای
مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی باالیی است این بدان مفهوم است که
او واقعاً شغلش را دوست دارد  .احساسات خوبی درباره کارش دارد وبرای شغلش ارزش زیادی قائل است نتایج تحقیقات نشان
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
گوناگون که باید مجموعه آنها را در نظرگرفت  .ازجمله این عوامل،می توان به صفات کارمند  ،نوع کار  ،محیط کار ،و روابط
انسانی کاراشاره نمود (وودمن .)3..6،51،الفکوئیست و دیویس ( )3.6.براین اعتقادند که رضایت شغلی کنشی ازهماهنگی
میان نیازها و ارزشهای حرفهای فرد ونظام تقویت کننده کار است .هالند ( )3.،5رضایت  ،پیشرفت و ثبات در شغل را
مبتنی بر همگونی شخصیت و محیط فرد می داند  .گرینبرگ ( )3..1رضایت شغلی را احساسات مثبت و منفی  ،اعتقادات و
نگرش های هر فرد نسبت به شغلش یا بعبارتی عکس العملهای شناختی و ادراکی  ،ارزشی افراد نسبت به شغلشان میداند
(میرسپاسی .)311 ،31،5،
 -3-1اهمیت رضایت شغلی در سازمان :مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان
اهمیت بدهند :مدارک زیاد در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند .اما افراد
راضی کمتر در کار غیبت می کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می دهند  .ثابت شده است کارکنان راضی از سالمت
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بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند .افراد ناراضی مستعد انواع بیماریها از سردرد تا بیماری های قلبی هستند  .رضایت
شغلی از کار پدپده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان
مشاهده می شود  .کارمند راضی ،شادابی را از سازمان به خانه و جامعه منتقل میکند .بنابراین میتوان با توجه به
مسئولیتهای اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد ،از این پدپده دفاع کرد.
(فروتن)11 ،311. ،
 -4-1فواید بررسی رضایت شغلی :دیویس و استورم معتقد اند بررسی رضایت شغلی فواید زیر را به همراه دارد:
 -1رضایت شغلی کلی :مدیریت از ترازهای کلی رضایت شغلی آگاه میشود .این بررسیها نشان میدهد که کارکنان در کدام
قسمت مشکل دارند؛
 -2ارتباط :هنگامیکه از یک عضو سازمان خواسته میشود تا آنچه را در ذهن دارد بگوید ،نهتنها پاسﺦهامهماند ،بلکه سبب
میشوند ارتباط نیرومندی بین کارمند و ردههای باالی سازمان برقرار شود؛
 -3بهبود نﮕرش :برای بسیاری از مردم ،این بررسی ،یک دریچﺔ اطمینان ،راهی برای تخلیﺔ عاطفی و وسیلهای برای آرام
ساختن دل است .برای گروه دیگر ،این بررسی ،نشانهای آشکار از دلبستگی مدیر به رفاه کارکنان است؛
 -4تعییﻦ نیازهای آموزشی :بررسیهای شغلی ،روش نافعی برای تعیین پارهای از نیازهای آموزشی است و بهطور معمول به
کارکنان این فرصت را میدهد تا احساس خود را دربارة شیوة کار سرپرستان خود آشکار سازند (جعفری.) 31،3،
 -5-1عوامل موثر بر رضایت شغلی :با توجه به نظریه های یاد شده ،به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص
داده شده است که عبارتند از :الف) رضایت شغلی پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل است .ب) رضایت شغلی اغلب در
ارتباط با حد بر آورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می شود .ج) رضایت شغلی منبعث از چند نگرش وابسته به هم است.
اسمیت کندال و هیولیﻦ پنﺞ بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از :ماهیت شغل ،دستمزد ،فرصت ارتقا ،مدیر و
همکاران .این ابعاد از مهمترین ویژگیهای شغل هستند که افراد به آنها پاسﺦ مثبت نشان میدهند .رضایتشغلی به
جهتگیری کلی و عاطفی فرد نسبت به نقش کاریاش اشاره دارد .این مفهوم باید از رضایتی که فرد ازجنبه های مختلف و
جداگانﺔ شغلش دارد ،متمایز شود .در واقع ،رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش مفهومی کلی است ،اگرچه
این مفهوم خالف این واقعیت نیست که این نگرش کلی ،چند بعدی نیز است.
فرض این است که اشخاص قادرند جنبههای خاص رضایت از شغلشان را در مقابل جنبههای نارضایتی ،تعدیل کنند و به نگرش
مرکبی از شغل به صورت یک کل برسند (اسمیت و همکاران.)3.6.،
از نﻈر فلدمﻦ( ،)1995مهﻢتریﻦ منابع ایجادکنندة رضایت شغلی عبارتند از:

 -1شرایط کاری و دستمزدها که حاصل مطالعات مهندسی صنعت مدیریت علمی است -1 .گروه کاری و سرپرستی که از
نهضت روابط انسانی تأثیر پذیرفته است -1 .خود شغل و فرصتهای شغلی که به ماهیت شغل توجه دارد.
در دستهبندی دیﮕری که از نﮕاهی دیﮕر تدویﻦ شده ،عواملی که بر رضایت شغلی تأثیر میگﺬارند عبارتنداز:

الف) ویژگیهای فردی .ب) عوامل درونی – محتوایی .ج) عوامل بیرونی – زمینه (استوارت از کمﭗ)3111،
بهطور کلی رضایت شغلی را در سه شکل میتوان خالصه کرد:

شکل اول :سیاستهای سازمانی مانند حقوق و مزایا ،ارتقا در سازمان و امنیت شغلی.
شکل دوم :افراد حاضر در محیط کار ،شامل سرپرستان و همکاران.
شکل سوم :خود شغل.
مطالعات مﺨتلف در زمینﺔ رضایت شغلی نشان میدهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که میتوان آنها را
به چهار گروه تقسیﻢ کرد:

 -3عوامل فردی؛  -1عوامل سازمانی؛  -1عوامل محیطی؛  -9ماهیت کار (سپهری)31،1،
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کیمبل وایلز( )1331نیز در شناسایی عوامل مﺆثر بر رضایت افراد از کار ،متغیرهای زیر را مطرح میکند:

 -3خاطر جمعی و آسایش در زندگی؛  -1شرایط مطلوب کار؛ -1احساس عالقه و وابستگی؛  -9رفتار از روی عدل و انصاف؛ -5
احساس موفقیت در کار و رشد صنع؛ -6شرکت در تعیین خطمشی کار؛  -1تشخیص زحمات و خدمات انجامگرفته و
قدرشناسی؛  -،احترام به خود.
دوبریﻦ( )1991عوامل مﺆثر بر خشنودی و رضایت شغلی را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:

 -3موفقیت -1 .به رسمیت شناخته شدن -1 .ترفیع و پیشرفت.
تجزیه و تحلیل آماری اطالعات
پس از آن که با استفاده از ابزارهای پژوهش ،داده های کمی مورد نیاز برای آزمون و پاسﺦ به فرضیه های پژوهش جمع آوری
گردید ،نوبت آن است که با استفاده از روش های مناسب ،داده ها یا اطالعات دسته بندی ،تلخیص و تجزیه و تحلیل شود .در
این فصل با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمند سازی می پردازد ،با استفاده از نرم افزار
 Spssو  Excelداده های پژوهش را در دو سطح توصیفی و ا ستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم .در این پژوهش
سعی گردیده تا نتایج حاصل از پرسشنامهها به صورت خالصه و همراه با جدولها و نمودارهای مربوطه ارائه شود و تحلیل هایی
که به منظور توصیف داده های مذکور انجام گردیده اند ،شاخص هایی همچون درصد ،میانگین ،فراوانی و  ...را شامل می شود.
در سطح استنباطی از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است.
 -1بﺨش توصیفی
 -1-1جنسیت

در خصوص توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت یافته های پژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل 163
نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  131مورد زن و  399مورد مرد بوده اند که مردان 91درصد و زنان 61درصد از کل
افراد مورد مطالعه را شامل می شوند (جدول 3-3؛ نمودار .)3-3
جدول  :3 -3توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت

درصد

درصد

شاخص ها

فراوانی

تراکمی

مرد

399

91

91

زن

131

61

311/1

جمع

361

111/1

جنسیت

فراوانی

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

 -2-1وضعیت تاهل

در خصوص توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر تاهل یافته های پژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل 163نفر
کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  1،.مورد متاهل و  11مورد
درصد
درصد
شاخص ها
مجرد بوده اند که متاهل ،1درصد و مجردان 11درصد از کل افراد
فراوانی
تراکمی
فراوانی
جنسیت
مورد مطالعه را شامل می شوند (جدول 1-3؛ نمودار .)1-3
متاهل

219

11

11

مجرد

32

21

111/1

جمع

361

111/1

جدول  :1 -3توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر تاهل
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نمودار :1 -3توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر تاهل

 -3تحصیالت

-1

خصوص توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر
در
یافته های پژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل 163
تحصیالت
کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  3.1مورد دارای فوق
نفر
پایین تر 359 ،مورد دارای تحصیالت لیسانس و  39مورد
دیپلم و
تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بوده اند که کارکنان دارای
دارای
فوق دیپلم و پایین تر  59درصد ،کارکنان دارای
تحصیالت
تحصیالت لیسانس 91درصد و کارکنان دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر  39درصد از کل افراد مورد مطالعه را شامل می
شوند( .جدول 1-3؛ نمودار .)1-3
جدول  :1 -3توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر تحصیالت

درصد

درصد

شاخص ها

فراوانی

تراکمی

فوق دیپلﻢ و پاییﻦ تر

193

54

54

لیسانس

154

42

96

فوق لیسانس و باالتر

14

4

111/1

جمع

361

111/1

تحصیالت

فراوانی

نمودار  :1 -3توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب تحصیالت

 -4-1سﻦ پاسخ گویان

پاسخهای به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده دربخش کارکنان حاکی از اینست که فراوانی سنی کارکنان که
بعنوان نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند ،شامل  %31زیر 15سال  %19 ،بین  15تا  15سال %11 ،بین  16تا 95سال
 %36،بین 96تا 55سال  %33باالتر از  55سال میباشند(.جدول ) 9-9
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نوع پاسﺦ
کمیت پاسﺦ

بدون پاسﺦ

جمع

زیر15سال  15-15سال

 95-16سال

 55-96سال باالی55سال

فراوانی

99

319

.،

61

15

1

163

درصد

31

19

11

36

33

1

311

جدول  :4-1توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سﻦ

8 5

8

5

1-

نمودار شماره 9-3فراوانی کارکنان برحسب سن

 -5-1نوع استﺨدام

در خصوص توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر نوع استخدام یافته های پژوهش حاکی از آن است که از تعداد کل
 163نفر کارکنان مشارکت کننده در پژوهش  3.1مورد رسمی 319 ،مورد پیمانی و  69مورد قراردادی بوده اند (جدول 5-3؛
نمودار .)5-3
جدول  :5 -9توزیع فراوانی پاسﺦ دهندگان بر حسب متغیر نوع استخدام

درصد

درصد

شاخص ها

فراوانی

تراکمی

رسمی

3.1

51

51

پیمانی

319

1.

،1

قراردادی

69

3،

311/1

استﺨدام

فراوانی

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

 -6-1سابقه خدمت

جدول  6-9و نمودار  6-9توزیع فراوانی و درصد پاسﺦ گویان در مورد
111/1
361
جمع
گویه(سابقه خدمت) را نشان می دهد39 .نفر معادل 9درصد از
کارکنان کمتر از ده سال سابقه دارند و  3.5نفر معادل  56درصد بین  33تا  11سال سابقه و  351نفر معادل 91
درصدبین13تا 11سال سابقه دارند.
گزینه ها

فراوانی

درصد

کمتر از  31سال

39

9

بین  33تا  11سال

3.5

56

بین13تا11

351

91

تعداد

163

311/1
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جدول شماره :6 -3توزیع فراوانی سابقه خدمت

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

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

شاخص های گرایش به مرکز نمرات آزمودنی ها در ابعاد رضایت شغلی به تفکیک در جدول  1-9بیان شده است .در توضیح آن
باید گفت که میانگین نمرات ابعاد ماهیت کار ،حقوق و دستمزد ،ارتقاء ،همکاران ،سرپرست به ترتیب؛ ،1/31 ،9/9 ،1/11
1/11و 1/13است که در این میان بعد حقوق و دستمزد بیشترین میزان و بعد ارتقا کمترین میزان را به خود اختصاص داده
است (جدول  1-3و نمودار.)1-3
تعداد

میانﮕیﻦ

واریانس

انحراف معیار

مینیمﻢ

ماکسیمﻢ

شاخص ها

()N

()Mean

()Variance

()Std.Deviation

()Minimum

()Maximum

ماهیت کار

163

1911

3/35

3/11

3/11

5/11

حقوق ودستمزد

163

999

1/.56

1/.11

3/11

5/11

ارتقاء

163

1931

3/11

3/31

3/11

5/11

همکاران

163

1911

1/6،9

1/،11

3/11

5/11

سرپرست

163

1913

1/1،9

1/،،5

3/11

5/11

متغیرها

جدول  :1 -3شاخص های آمار توصیفی آزمودنی ها در ابعاد رضایت شغلی

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

شاخص های گرایش به مرکز نمرات آزمودنی ها در ابعاد تعهد سازمانی به تفکیک در جدول  ،-9بیان شده است .در توضیح آن
باید گفت که میانگین نمرات ابعاد تعهد عاطفی ،مستمروهنجاری؛1/33 ،1/6.و  1/.،است (جدول  ،-3و نمودار.)،-3
تعداد

میانﮕیﻦ

واریانس

انحراف معیار

مینیمﻢ

ماکسیمﻢ

شاخص ها

()N

()Mean

()Variance

()Std.Deviation

()Minimum

()Maximum

تعهد عاطفی

163

196.

3/11

3/11

3/11

5/11

تعهدمستمر

163

1933

1/515

1/119

3/91

5/11

تعهدتکلیفی

163

19.،

3/11

3/13

3/31

5/11

متغیرها

جدول  :، -3شاخص های آمار توصیفی آزمودنی ها در ابعاد تعهد سازمانی

نمودار  :، -3میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی

 -2بﺨش استتنباط
 -1-2آزمون سنجش نرمال بودن توزیع داده ها
-1

جدول :.-1سنجش نرمال بودن داده ها

متغیر

z

سطح معنی داری

نتیجه

:H0داده های متغیر رضایت شغلی از توزیع نرمالی برخوردارند.
:H1داده های متغیر رضایت شغلی از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.

3951

19111

رد فرضیه
صفر

:H0داده های متغیر تعهد عاطفی از توزیع نرمالی برخوردارند.
:H1داده های متغیر تعهد عاطفی از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.

3911

19111

رد فرضیه
صفر

:H0داده های متغیر تعهد مستمر از توزیع نرمالی برخوردارند.
:H1داده های متغیر تعهد مستمر از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.

3966

19111

رد فرضیه
صفر

:H0داده های متغیر تعهد تکلیفی از توزیع نرمالی برخوردارند.
:H1داده های متغیر تعهد تکلیفی از توزیع نرمالی برخوردار نیستند.

3953

19111

رد فرضیه
صفر

از آنجا که معیار تصمیم در همه ی متغیر ها ،کمتر از  1915است(در سطح اطمینان  )19.5در نتیجه فرضیه ی صفر که مبنی
بر نرمال بودن داده هاست ،رد میشود (.جدول) .-1
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با توجه به اینکه هر دو متغیر مورد نظر در هر فرضیه از توزیع غیر نرمال برخوردار هستند و با در نظر گرفتن هدف از آزمون،
در مورد فرضیات که از نوع سنجش تاثیر اند از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.
 -2-2فرضیه اصلی

رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
H0: ρ = 0
رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر ندارد.
رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد.

H1 : ρ≠ 0

همان گونه که مشاهده می شود برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) r= 1/111است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
کارکنان .،در سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان
رضایت شغلی در این سازمان بیشتر باشد تعهد نیز باالتر خواهد رفت (جدول  31-1و نمودار .).-1
جدول  :31 -1همبستگی بین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی

شاخص ها
متغیرها
رضایت شغلی بر تعهد سازمانی

نوع همبستﮕی

میزان همبستﮕی

جهت همبستﮕی

اسپیرمن

**1/111

مثبت
**

P< 1/13

نمودار  :. -1نمودار پراکندگی رضایت شغلی بر تعهد سازمانی

از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب
 1/951 ،/5،5 ،1/6،5 ،1/661 ،1/666است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد سازمانی و تمامی
مؤلفه های رضایت شغلی در سطح  P> 1/13وجود دارد .پس می توان گفت که هر چه تعهد سازمانی بیشتر گردد ،سطح ابعاد
رضایت شغلی نیز باالتر خواهد رفت (جدول .)33-1
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جدول  :33 -1همبستگی بین تعهد سازمانی و مؤلفه های رضایت شغلی

متغیرها

ماهیت کار

تعهد سازمانی

**1/666

حقوق و دستمزد

همکاران

ارتقاء

سرپرست

**

1/661

تعهد سازمانی

**1/6،5

تعهد سازمانی

**

1/5،5

تعهد سازمانی

**1/951

تعهد سازمانی

**

P< 1/13
 -3-2فرضیه فرعی اول :

رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
H0: ρ = 0
رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر ندارد.
H1: ρ≠ 0
رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر دارد.
همان گونه که مشاهده می شود برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) r= 1/611است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی در
سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی
بیشتر باشد تعهد عاطفی کارکنان باالتر خواهد رفت (جدول .)31-1
جدول  :31 -1همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی

شاخص ها

نوع
همبستگی

رضایت شغلی و تعهد عاطفی

اسپیرمن

متغیرها

میزان همبستگی
**

1/611

جهت همبستگی
مثبت

**

P< 1/13

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

از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد عاطفی به ترتیب
/911 ،1/9،1 ،1/9،1 ،1/591و  1/931است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های
رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح  P> 1/13وجود دارد( .جدول .)31-1
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متغیرها
تعهد عاطفی

ماهیت کار

حقوق و دستمزد

همکاران

ارتقاء

سرپرست

**

1/591
**

1/9،1

تعهد عاطفی

**

1/9،1

تعهد عاطفی

**1/911

تعهد عاطفی

**

1/931

تعهد عاطفی
 -4-2فرضیه فرعی:2

رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
H0: ρ = 0
رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان تاثیر ندارد.
H1 : ρ≠ 0
رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان تاثیر دارد
همان گونه که مشاهده می شود برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی
اسپیرمن ( )r= 1/،99است و این نشان دهند ه آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد مستمر در
سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی
بیشتر باشد تعهد مستمر باالتر خواهد رفت (جدول .)39-1
جدول  :39 -1همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر

شاخص ها
متغیرها
رضایت شغلی و تعهد مستمر

نوع همبستﮕی

میزان همبستﮕی

جهت همبستﮕی

اسپیرمن

**1/،99

مثبت

نمودار  :33 -1نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر
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از طرف دیگر همبستگی بین مولفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد مستمر به ترتیب
 1/51. ،/651 ،1/155 ،1/151 ،1/19،است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های رضایت
شغلی وتعهد مستمر در سطح  P> 1/13وجود دارد( .جدول .)35-1
جدول  :35 -1همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر

متغیرها

ماهیت کار

تعهد مستمر

**1/19،

حقوق و دستمزد

همکاران

ارتقاء

سرپرست

**

1/151

تعهد مستمر

**1/155

تعهد مستمر

**

1/651

تعهد مستمر

**1/51.

تعهد مستمر

**

P< 1/13
 -5-2فرضیه فرعی:3

رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
H0: ρ = 0
رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان تاثیر ندارد.
H1 : ρ≠ 0
رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان تاثیر دارد.
همان گونه که مشاهده می شود برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی
اسپیرمن ( ) r= 1/631است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی
کارکنان  ،در سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان
رضایت شغلی بیشترشود ،تعهد تکلیفی کارکنان باالتر خواهد رفت ( .جدول .)36-1
جدول  :36 -1همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی

شاخص ها
متغیرها
رضایت شغلی و تعهد تکلیفی

نوع همبستﮕی
اسپیرمن

میزان همبستﮕی
**

1/631

جهت همبستﮕی
مثبت
**

P< 1/13

5228

www.SID.ir

Archive of SID

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

از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد تکلیفی به ترتیب
 /131 ،1/111 ،1/151 ،1/163و  1/191است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های
رضایت شغلی و تعهد تکلیفی در سطح  P> 1/13وجود دارد( .جدول .)31-1
جدول  :31 -1همبستگی بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد تکلیفی

متغیرها
تعهد تکلیفی
تعهد تکلیفی

ماهیت کار

حقوق و دستمزد

ارتقاء

همکاران

سرپرست

**

1/163
**

1/151
**1/111

تعهد تکلیفی

**

1/131

تعهد تکلیفی

**

1/191

تعهد تکلیفی

 -3نتایﺞ آزمون فریدمﻦ در رتبه بندی ابعاد متغیر ها
از آنجا که داده های تحقیق از نوع نا پارامتر یک اند میتوان با کمک آزمون فریدمن درجه اهمیت هریک از ابعاد متغیر ها را
سنجید و ترتیب اهمیت هریک از عوامل را در این تحقیق بدست آورد.
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 -1-3نتیجه ی رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی
5
85.211
9
.000

تعداد
Chi-Square
درجه آزادی
معیارتصمیم

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

نتایج آزمون (مقدار معیارآزمون برابربا صفرکه کمتر از  1915است) ودر سطح اطمینان  19.5محاسبه شده است ،نشانگر آنست
که بین مقادیر میانگین های ابعاد رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد(.جدول  )3،-1برهمین اساس میزان تاثیر هریک
از این ابعاد در جدول شماره  3.-1اولویت بندی شده است.
بعد

رضایت شغلی

مولفه

میانگین

رتبه

حقوق و مزایا

999

3

ماهیت کار

191

1

همکاران

1911

1

سرپرست

1913

9

ارتقا

1931

5

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

نمودار:31-9رتبه بندی ابعاد رضایت شغلی

همچنانکه در جدول و نمودار حاصل از آزمون فریدمن میتوان مشاهده نمود در بین ابعاد رضایت شغلی حقوق و مزایا بعنوان
مهمترین عامل شناسایی شده است(.جدول 3.-1و نمودار )31-1
 -2-3نتیجه ی رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی

1
85.208
1
.000

تعداد
Chi-Square
درجه آزادی
معیارتصمیم
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جدول :11-1آزمون فریدمن درمورد تعهد سازمانی

نتایج آزمون (مقدار معیارآزمون برابربا صفرکه کمتر از  1915است) ودر سطح اطمینان  19.5محاسبه شده است ،نشانگر آنست
که بین مقادیر میانگین ابعاد ابعاد تعهد سازمانی تفاوت معنا داری وجود دارد(.جدول  )11-1برهمین اساس میزان تاثیر هریک
از این ابعاد در جدول شماره  13-1اولویت بندی شده است.
بعد

مولفه

تعهدسازمانی

رتبه

تعهد عاطفی

Mean
196.

3

تعهد مستمر

1933

1

تعهد هنجاری

19.،

1

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

نمودار :39-1رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی

همچنانکه در جدول و نمودار حاصل از آزم ون فریدمن میتوان مشاهده نمود در بین ابعاد تعهد  ،نوع عاطفی آن دارای
بیشترین رتبه می باشد(.جدول 3.-1و نمودار )39-1

نتیجه گیری
 -1نتیجه گیری از فرضیه اصلی

رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن ( )r= 1/111است و این
نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان .،در سطح  P> 1/13وجود
دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی در این سازمان بیشتر
باشد تعهد نیز باالتر خواهد رفت.
از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب
 1/951 ،/5،5 ،1/6،5 ،1/661 ،1/666است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد سازمانی و تمامی
مؤلفه های رضایت شغلی در سطح  P> 1/13وجود دارد .پس می توان گفت که هر چه تعهد سازمانی بیشتر گردد ،سطح ابعاد
رضایت شغلی نیز باالتر خواهد رفت .
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نتایج تحقیقات خدادادی ( ،)1119مرعشیان ( ،)31.3اردهیم و همکاران ( ،)1116ماتزلر ( )1111و وهرا ( )1131نیز نشان
دهنده این موضوع است که رضایت شغلی میتواند یکی از تاثیر گذار ترین عوامل سازمانی باشد که بر تعهد پرسنل یک سازمان
تاثیر میگذارد.
 -2نتیجه گیری از فرعی اول

رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن ( )r= 1/611است و این
نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه
صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی بیشتر باشد تعهد عاطفی کارکنان باالتر
خواهد رفت.
از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد عاطفی به ترتیب
/911 ،1/9،1 ،1/9،1 ،1/591و  1/931است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های
رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح  P> 1/13وجود دارد.
نتایج تحقیقات کوچر ( )3..9و جادج و همکاران ( )3...و مصطفایی ( )31،،نیز نشان دهنده این موضوع اند که مولفه
های رضایت شغلی خصوصا پرداخت منصفانه واصولی میتواند موجب ایجاد دلبستگی شغلی گردد و این دلبستگی خود معرف
گونهی عاطفی تعهد است که در این فرضیه به اثبات رسیده است.
 -3نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم

رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن ( )r= 1/،99است و این
نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد مستمر در سطح  P> 1/13وجود دارد و فرضیه
صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی بیشتر باشد تعهد مستمر باالتر خواهد
رفت
از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد مستمر به ترتیب
 1/51. ،/651 ،1/155 ،1/151 ،1/19،است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های رضایت
شغلی وتعهد مستمر در سطح  P> 1/13وجود دارد.
 -4نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم

رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اثر دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن ( )r= 1/631است و این
نشان ده نده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی کارکنان  ،در سطح  P> 1/13وجود
دارد و فرضیه صفر رد می شود .پس می توان گفت که با اطمینان  1/..هر چه میزان رضایت شغلی بیشترشود ،تعهد تکلیفی
کارکنان باالتر خواهد رفت .
از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار ،حقوق و دستمزد  ،ارتقا  ،همکاران ،سرپرست و تعهد تکلیفی به ترتیب
 /131 ،1/111 ،1/151 ،1/163و  1/191است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های
رضایت شغلی و تعهد تکلیفی در سطح  P> 1/13وجود دارد.
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تشکر و قدردانی
به مصداق « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از پژوهشگر فرهیخته و فرزانه جناب آقای مهندس
احسان حسین پور که با کرامتی چون خورشید  ،سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی
های کار ساز و سازنده بارور ساختند ،تقدیر و تشکر نمایم.
منابع فارسی
 .3اتکینسون ،ریتال و همکاران ،31،3،زمینه روانشناسی ،ترجمه محمد قتی براهنی ،تهران ،انتشارات رشد.
 .1اسدی ،شیرین ، 31،1 ،بررسی رابطه میان رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت در بین پژوهشگران برخی از مراکز تحقیقات ستادی وزارت
جهاد کشاورزی ،پایان نامه ک ارشناسی ارشد آموزش و ترویج کشاورزی ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.
 .1اسماعیلی ،کوروش ،31،3 ،تعهد سازمانی  ،نشریه تدبیر ،شماره  ،331ص.3-9
 .9امیر زاده ،یحیی ،31.1 ،شناخت عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه  1تهران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.
 .5آذر ،عادل و مومنی ،منصور ،311. ،آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل آماری) ،تهران ،انتشارات سمت ،جلد دوم.
 .6آیزنک ،اچ.جی.ویلسون ،گلن ،316. ،خودشناسی ،ترجمه شهاب الدین قهرمان ،تهران ،انتشارات شباویز.
 .1بودالیی ،حسن و کوشکی جهرمی  ،علیرضا ،31،. ،یادگیری و اعتماد سازمانی ،حلقه های میانجی بین توانمند سازی روانشناختی و
تعهد سازمانی ،شماره  ،15بهار .31.1
 .،پروین ،الرنس ای و جان ،اولیور پی ( .)31،3شخصیت :نظریه و پژوهش ،ترجمه :محمد جعفر جوادی و پروین کدیور ،چاپ اول ،تهـران،
آییژ.
 ..جعفری ،محمد ، 31،3 ،بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پلیس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربیت مدرس.
 .31حسینی زاده ،علی اکبر ، 311. ،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .33حسینی ،آسیه ، 31،1 ،بررسی رابطه تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه ی بهداشت شهرستان مبارکه ،پایان نامه
دانشجویی جهت مدرک کارشناسی رشته ی روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان.
 .31حسینیان ،سیمین و یزدی ،منور ،3111 ،کاربرد پذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه ها و بازار کار ایران ،چاپ
اول ،تهران ،دانشگاه الزهرا ،ص .311
 .31دانیلز ،مایکل ،31،6،خودشناسی با روش یونگ ،ترجمه اسماعیل فصیح ،چاپ چهارم ،تهران ،آسونه.
 .39دسلر ،گری ،3113 ،مبانی مدیریت ،ترجمه داوود مدنی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات آرین.
 .35دیویس ،کیت و نیو استورم ،جان ،3111 ،رفتار انسانی در کار ،ترجمه :محمدعلی طوسی ،چاپ اول ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت
دولتی ،تهران.
 .36رابینز ،استیفن ،پی ،311. ،رفتار سازمانی ،ترجمه محمد اعرابی و علی پارساییان ،چاپ سوم ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .31راس ،آلن اُ ( .)3111روان شنا سی شخصیت (نظریه ها و فرآیندها) ،ترجمه :سیاوش جمالفر ،چاپ دوم ،تهران :بعثت.
 .3،رنجبران ،بهرام ،3115 ،تعهد سازمانی ،مجله دانشکده اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،شماره ی  3و.1
 .3.زمینی ،سهیال و حسینی نسب ،داوود ،31،. ،بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان
دانشگاه تبریز ،فصلنامه سالمت کار ایران ،دوره  ،،شماره  ، 3بهار .31.1
 .11سپهری ،محمدرضا ،31،1 ،نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی ،روزنامه همشهری.
 .13ستوده ،هدایت ا ،31،1 ،...آسیب شنا سی اجتماعی ،تهران ،انتشارات آوای نور.
 .11شرتوز ،ئی یروس ،بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی و شغلی ،ترجمه زندی پور ،طیبه  ،تهران ،نشر فردوش.3113 ،
 .11شفیع آبادی ،عبداهلل ،31،6،راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل ،چاپ شانزدهم ،تهران :انتشارات رشد.
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 .19شکلتون ،ویویان .فلچر ،کلیو ، 31،1 ،تفاوت های فردی ،ترجمه دکتر یوسف کریمی و فرهاد جمهری ،تهران ،انتشارات موسسه فرهنگی
فاطمی.
 .15شولتز ،دوان پی و شولتز ،سیدنی الن .31،6،نظریه های شخصیت ،ترجمه ی یحیی سید محمدی ،چاپ یازدهم ،تهران :نشر ویرایش.
 .16ضیایی ،محمدحسین ،نرگسیان ،عباس و آیباغی اصفهانی ،سعید ،31،1 ،نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان دانشگاه
تهران ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره  ،3شماره  ،3ص .61-،6
 .11عیسی پره ،فاطمه ،31،1 ،بررسی رابطه تیﭗ های شخصیتی درون گرا و برون گرا با فرسودگی شغلی در بین کارکنان شرکت فوالد
سابان در شهرک صنعتی اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ،رشته روانشناسی صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان.
 .1،فتح آبادی ،جلیل و دکتر عابدین ،علیرضا، 31،، ،رابطه بین تیﭗ های شخصیت با سبک هایحل مساله در کارکنان دانشگاه ،فصل نامه
روان شنا سی کاربردی ،سال  ،1شماره . )31( 9
 .1.ک ،کورمن ،ابراهام، 3111،روانشناسی صنعتی و سازمانی ،ترجمه دکتر حسین شکرکن ،تهران ،انتشارات رسا ،فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .11کریمی ،یوسف  ،31،9،روان شنا سی شخصیت ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
 .13کریمی ،یوسف ،3115 ،روانشناسی شخصیت ،تهران ،نشر ویرایش.
 .11کنز ،هرلد ، 3111 ،اصول مدیریت ،ترجمه فرهنگی ،علی اکبر و طوسی ،محمدعلی ،مرکزی آموزش مدیریت دولتی ،جلد دوم.
 .11مقیمی ،محمد ،31،1 ،سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،چاپ سوم ،تهران ،نشر ترمه.
 .19مقیمی ،سید محمد« ،31،6 ،سازمان و مدیریت با رویکردی پژوهشی» ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر ترمه.
 .15مورهد ،گریفین ،31.1،رفتار سازمانی ،ترجمه دکتر الوانی و دکتر معمار زاده ،تهران ،انتشارات مروارید.
 .16مهداد ،علی ،31،1،روان شنا سی صنعتی و سازمانی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات جنگل.
 .11هوشنگی ،هاجر ،31،1 ،بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ،پایان نامه
کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
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