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 یده کچ

 

بررسي روابط بین رضايت و اشتیاق شغلي بر مشاركت داشتن كاركنان با نقش میانجي تناسب بین شخص هدف پژوهش حاضر، 

هدف  بستگي بود و از نظرمد. روش تحقیق از نوع هبو زنجیره ای افق كوروش استان خوزستانفروشگاه های  كاركنان و شغل

 روش از نظری مباحث و ادبیات با مرتبط اطالعات گردآوری رایباست.  هشد اني انجامیده شکل مكاربردی است كه ب

)فرهنگي و  است استفاده شده پرسش نامه از پژوهش متغیرهای به مربوط اطالعات و هاداده گردآوری و برای ایكتابخانه

ش در استان خوزستان كوروه ای افق یرهای زنجشامل كلیه پرسنل فروشگاه آماری پژوهش  معهجا (.32، ص 2010همکاران،

 جمع آوری برای استفاده شد.از روش سرشماری باشند، تعداد كل جامعه آماری مورد مطالعه محدود مي كه آنجاز . اباشدمي

 رشد و پیشرفت ازن شخص و شغل و داشتن فرصت مشاركت داشتن، روشن بودن، منطقي بودن، تناسب بی به مربوط داده های

 5گويه طرح شده و نمره گذاری آن براساس طیف  18و  شاخص 4است. اين پرسشنامه در  ه شدهگالوپ استفاد پرسشنامه

رضايت شغلي از  به مربوط داده های جمع آوری ( مي باشد. برای5( تا كامال موافقم )1گزينه ای لیکرت از كامال مخالفم )

گزينه ای لیکرت  5براساس طیف  ين پرسشنامهه گذاری انمر است. شده استفاده( MSQمینه سوتا )شنامه رضايت شغلي پرس

اشتیاق شغلي از پرسشنامه شوفلي و  به مربوط داده های جمع آوری برایو  ( مي باشد5( تا كامال موافقم )1از كامال مخالفم )

ه گزين 5اس طیف ی آن براسگويه طرح شده و نمره گذار 28 شاخص و 6در  اين پرسشنامه است. استفاده شده (2003باكر)

 زمینه اين در نظر صاحب اساتید تايید مورد پژوهش اين روايي ( مي باشد.5( تا كامال موافقم )1از كامال مخالفم )ای لیکرت 

ي و های آمار توصیف و از روش spss افزار نرم زابرای تجزيه و تحلیل داده ها ( گزارش شده است. 0.77و پايايي آن ) گرفته قرار

كت داشتن و تناسب بین شخص و شغل ، مشاراشتیاق شغلي ،رضايت شغلي نتايج نشان داد كه بین .اده شداطي استفاستنبآمار 

يت شان مي دهد كه رضانتايج رضايت شغلي با روش میانگین حسابي نبراين،  ی مثبت و معناداری وجود دارد. عالوه رابطه

نل مي باشد و رضايت پرس 3ه طیف لیکرت، متوسط جه با توتان بستان خوزسا 16پرسنل فروشگاه های فرانچايز منطقه 

اعي و شرايط ا باتوجه به اهمیتي كه عوامل مختلف همانند درآمد، جايگاه اجتممي باشد. بدين معن 4فروشگاه های عادی 

 ارندود دشغل خبه كار و گاه های عادی نگرش و احساس مثبت تری نسبت زند، همکاران فروشمحیط كار برای پرسنل رقم مي 

مي باشد  3.8و فروشگاه های عادی  3.7تیاق شغلي پرسنل فروشگاه های فرانچايز و نتايج اشتیاق شغلي نشان مي دهد كه اش

ت صرف، آنها انگیزه دارند ايرضند، اما فراتر از اق نسبت به موقعیت شان احساس رضايت مي كنكه بدين معناست كاركنان مشت

 .افزايش دهند د رای خوانرژ يک وظیفه كه برای انجام
 

 

 .رضايت شغلي، اشتیاق شغلي، مشاركت داشتنواژگان کلیدی: 
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 ه مقدم

ترين دغدغه باشد. يکي از مهمسازماني ميرين عامل تعیین كننده در حركت صحیح سازمان به سمت اهداف تمهممنابع انساني 

پذيری و احساس ها با مسئولیتكنان است تا آنكار برایاسب نمستر اد بچگونگي ايجح مختلف سازمان، مديران در سطو های

 تواندلي ميغ(. رضايت ش1392و عملکرد بهینه داشته باشند )براتي و همکاران،  هندتعهد، وظايف خود را به درستي انجام د

مثبت و احساس لذت  ک نوعلي يرضايت شغ ركنان هر سازماني باشد. منظور ازمل مهم و تاثیرگذار در عملکرد كايکي از عوا

؛ 1999،دهد )پورترچه شغل به فرد ارائه مينو آاز شغل انتظار دارد  ست كه آن هم تابعي از رابطه بین آنچه فردنسبت به كار ا

 باشد بااليي سطح در اششغلي رضايت كه كسي. شودمي اطالق شغلش درباره فرد كلي نگرش به شغلي رضايت(. 30ص 

 رابینز،ت )اس منفي كارش به نسبت وی نگرش است، ناراضي كارش از كه كسي ولي د،دار يمثبت شنگر كارش به نسبت

-كارش شکوفا خواهد شد و كم یمند باشد، خالقیت و استعداد وی در زمینهاينکه اگر فرد به شغل خود عالقهلیل به د. (1391

و سرخوردگي  گيدچار افسرد ودشهم خشد، ااضي نبر شافهشود. بر عکس، اگر فرد از حرفسردگي ميتر دچار خستگي و ا

مطالعه رضايت شغلي از دو ه نیز دچار ضرر و زيان خواهد شد. جامعآن  شود و هم كارش بي نتیجه خواهد ماند و به دنبالمي

ه ز جنبو دوم اد بصورت منصفانه و با احترام رفتار گردكنان ا كارد: نخست، از جنبه انساني كه شايسته است بجنبه مهم مي باش

سازماني آنها تاثیر اركرد و وظايف بر ككه  ای هدايت نمايدواند رفتار كاركنان را به گونهتت شغلي ميری كه توجه به رضايرفتا

رضايت شغلي يکي از عوامل بسیار (. 40؛ ص2000، منجر گردد )اسپکتوراز طرف آنها بگذارد و بر بروز رفتارهای مثبت و منفي 

ايش شود. هر كارفرما به نوعي درصدد افزس رضايت فردی مياحساث افزايش كارايي و باع است وقیت شغلي مهم در موف

قريبا نیمي از ساعات بیداری خود را شود كه افراد تلي در كاركنان موسسه خود است و اهمیت آن از آنجا ناشي ميايت شغرض

   گذرانند.مي در محیط كاری

 ها و مطالعات بسیاری را بهها، بحثروانشناختي در سازمان ه عنوان يک مولفهلي باق شغه به اشتیدر سالیان اخیر توجهمچنین 

و  مثبت همچون عملکرد شغلي، تقويت رفتارهای مدني سازماني وجود آورده است. اشتیاق شغلي مفهومي است كه با پیامدهای

 رو لیت كراساس پژوهش بابر. دارد منفيــه ابطــشغل ر د و با قصد ترکـه مثبت و مستقیم دارخشنودی شغلي رابطــ

-جــــام ميتکالیف شغلي را به طـــرز مطلوبـــي به ان شوند وكاركنان مشتاق به طور كامل مجذوب شغلشان مي (،2010)

ا میزان اشتیاق شغلي ر یزن (،2001) ساالنوابیکر و شوفلي، . زنندو ابتکار عمل مي خالقیتشغل خود دست به  و دررسانند 

 .اندحرفه تعريف كرده دلبستگي به شغل و اثربخشي ،نرژیا

شاركت م و سازماني عملکرد فردی، وریبهره در دو برجسته اين نقش و و رضايت شغلي اقاشتی اهمیت به باتوجه بنابراين

كوروش  قفای ایره ی زنجاه هاتا رضايت و اشتیاق شغلي پرسنل فروشگ است اين بر تالش اين تحقیق در سازمان، در كارمندان

 دد.بررسي گر
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 بانی نظری و پیشینه تحقیقم

 

 رضایت شغلی

 دوست و فردی رضايت احساس و فرد كارايي موجب كه باشدمي شغلي موفقیت عوامل و رهاباو و احساسات از یا مجموعه

 وابستگي و دلگرمي و راك از فرد خشنودی و خرسندی يعني شغلي رضايت ديگر انیب به. گرددمي شغل لوازم و شرايط داشتن

سو  کيدارد. از  ریتأث گوناگون لر عوامب زین دوو خ ردیگيکل من شاگول گوناست كه در اثر عوام یادهيپد يشغل تيرضا .آن به

رد در ار فدمت، رفترک خت ،يجابجائ، تبیغ ،يبازده چون یاتهوابس یارهیر متغبه مستقل است ك ریمتغ کي يشغل تيرضا

از  دارد. ریأثت رهیو غ ياسیس ،يفرهنگ ياجتماع یها طیبر نگرش فرد نسبت به مح یحدود اانواده و تخ رد درار فرفت ،هجامع

 تیاهم سرپرستان اران ورابطه با همک ايچون حقوق و مزا يمستقل یرهایمتغ ریوابسته است كه تحت تأث یریمتغ گريد یوس

سابقه خدمت  ت،یجنس ت،الیمثل سن، تحص كنندهتيداه یارهیتغم از أثرمت يغلش تياوه رضالو نوع كار قرار دارد. به ع يلشغ

 است. يو رده شغل
كه است  يتيرضا يشناخت تيرضا ت.غلش اسش هبت برد نسف ياحساس تيو رضا يشناخت تياز رضا يبیترك يشغل تيرضا

است كه بر  هاسهيبر مقا ينمبت يابيارز يتشناخ تيرضا نيبنابرا ت.توار اسكار اس طيراش ينالو عق يمنطق يابيبر ارز شتریب

 از ردف يكل يابيارز ،ياحساس تي. اما رضاردیگيم درآمدها را در نظر وها فرصت طيو شرا ندارد هیتک ياحساس یاهاوتقض

كار كردن نسبت به كارشان  هنگام در راد رات افوب و مثبو احساس خ یلق و خولحاظ احساس نسبت به شغلش است. خ

 .(1386، یانصار و يلیعمااس) دهدينشان م

هايش در يک ارزش به تنسب دلیل كار هند كه به فردی بادو انبساط خاطری مي رضايت شغلي را حالت لذت(، 1969)الک 

سنجند. تحقیق الک در تلفي ميمخ هایصورت به زان رضـايت خـود رادهـد. بـه بیـان وی، افـراد مختلـف میـشغل دست مي

ز نی، (1995)آروی شخصي تمركز دارد كه معرف رضايت شغلي فرد است.  هایه از ارزشدست بر آنيت شغلي، زمینة رضا

 كند.پي ارزيابي كلي شغلش تجربه مي داند كه فرد دراحساسي يا عاطفي مي حالتيرضايت شغلي را 

حال، مطالب نسبتاً اندكي  نيا با اند؛دادهی فراواني را در زمینة رضايت شغلي انجام اهمحققان پژوهش(، 1986)باربر به سخن 

یمة اجتماعي دولتي دريافت كه كاركنان از شغل ان بسازم بررسي يک اند. باربر دركردهدربارة كاركنان خدمات انساني منتشر 

فلسـفة ه، افزايش میزان رضايت شغلي، تغییری در یجنت كه برای بهبود عملکرد و در خود رضايت ندارند. وی نتیجـه گرفـت

 هدف انگیزش و ارزيابي كاركنان ضرورت دارد. بـا ديريتمـ

 
 اشتیاق شغلی

 پیامدهای با كه است مفهومي شغلي اشتیاق. است شغلي كاركنان اشتیاق بحث انساني منابع توسعه ایرويکرده از ديگر يکي

 ترک قصد با و ددار ممستقی و تمثب رابطه شغلي خشنودی و سازماني مدني هایرفتار تقويت شغلي، عملکرد چونمه مثبت

. دارند آن هایارزش و مانساز به نسبتنان كارك كه است مشاركتي و تعهد سطح شغلي اشتیاق. دارد منفي رابطه شغل

 و اهداف ها، انداز، ارزشچشم. كنندمي افتخار سازمان در دنكر كار به و كنندمي كار انگیزه و عالقه با مشتاق كاركنان

اهداف  به رسیدن برای شغلي وظايف از فراتر و داوطلبانه تالشي. هستند همسو هاآن با و شناسندمي ار سازمان های استراتژی

 (. 2008ژانگ، هستند ) عجین و خود درگیر كار با شناختي و عاطفي فیزيکي، طور به و دهندمي انجام نيسازما
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 وجود تمام از استفاده را شغلي اشتیاق او .كرد كاری هایمحیط وارد را مفهوم اين كه بود كسي اولین 1990 سال در كان

 عاطفي و شناختي فیزيکي، ابعاد تمام نقش ايفای در افراد ليشغ اشتیاق در. دكنمي تعريف كاری هاینقش ايفای در خويش

 نظر به. دشنبا كار در جسارت و روحیه دارای كاركنان كه گرددمي باعث شغلي اشتیاق. كنندمي زرااب يا گرفته بکار را خويش

 كرده صرف نقش در یرفتارها برای را خود انرژی فرد اوال كه طوری به هستند متقابل تعامالت دارای نقش و فرد كان

  شخصي(. بیان) كندمي بیان نقش درون را خود ثانیا ،(شخصي استخدام)

 به مربوط شغلي اشتیاق ختيشنا یجنبه. شدبارفتاری مي و عاطفي شناختي، یجنبه سه رب مشتمل كاركنان شغلي اشتیاق

 احساس چگونگي به مربوط اشتیاق شغلي عاطفي یجنبه. باشد يم كار شرايط و رهبران سازمان، ی كاركنان درباره باورهای

 ن،كناكار اشتیاق شغلي رفتاری یجنبه نهايتاً. دباشمي كار شرايط و رهبران ان،سازم نسبت به هاآن نگرش ی نحوه و كاركنان

افزايش  برای انكاركن یلبانهوطدا و آگاهانه هایتالش یبرگیرنده و در نموده افزوده ارزش ايجاد سازمان برای كه تاس ليعام

 سال در همکاران و شوفلي. گرددمي بیشتر یقهالع و وقت حذف با وظايف انجام به منجر كه باشدمي خود شغلي اشتیاق سطح

 بخش رضايت و مثبت وضعیت يک را شغلي اشتیاق هاآن. دادند ارائه شغلي اقتیاش وممفه از را تعريف ترينمتداول، 2002

 رشكا های فعالیت با مؤثر ارتباط و نیرومندی احساس يک شخص وضعیت اين در كه اندكرده صیفوت كار با اطتبار در ذهني

 چیزی اشتیاق كه كردند بیان ها نآ. نددامي ليغش تقاضاهای به پاسخگويي برای توانمند فردی عنوان به را خودش و دارد

 بر كه دارد اشاره شناختي هیجاني و كننده ايترس پايای حالت يک به و باشدمي خاص و گذرا هیجاني وضعیت يک از بیش

 كار اتمام و انجام بر برای ذهني مثبت حالت را شغلي اشتیاق هاآن .شودمي زمتمرك خاص رفتار يا واقعه موضوع، يک روی

 .دانندمي بعد سه دارای را آن و دهنمو فتعري

 سختي وجود با كار آن در تالش صرف به تمايل و كار گامنه در فرد انيور تحمل و انرژی از بااليي سطح: رکا در شوق و شور

 .آيدمي شمار به حیاتي عنصر ها، مبارزه و ها رقابت در وفقیتم به دستیابي برای و است آن

 و پرتکاپو كاركنان. باشدمي دركار چالش و جديت اهمیت، احساس و كار يک با عمیق بستگيلد به اشاره:  رکا در شدن وقف

 .هستند شان وظايف انجام در العاده فوق و بیشتر تالش انجام هب مايل پويا

 لكام لطو به و درومي فرو خود كار در كارمند يک چگونه كه است اين یدهنده نشان كار رد شدن غرق: کار در شدن غرق

 را خود هوشیاری و شده متمركز فشانوظاي انجام بر شديداً اند،شده غرق خود كار در كه افرادی. شودمي درگیر خود شغل در

 .دهندمي دست از محیط به نسبت

 

 تناسب شخص و شغل

. شودمي توجه نظر مورد شغل با لشاغ دانش مهارت و انطباق به شود،مي مطرح شغل با فرد انطباق از صحبت كه معموالً زماني

 انجام حین در و مراحل بعدی در مشکل اين كه ودشمي انگاشته ناديده شغل با كاركنان و نیازهای فرد شخصیتي انطباق اما

 و سازماني و تعهد شغلي رضايت ايشافز بر موثری نقش شغلي، تطابق ؛براون نظر كريستف از شود. همچنینمي نمايان كار

 رضايت احساس كارمند باشد، داشته كلمه وجود واقعي معنای به شاغل و شغل انطباق كه زمانيرد. اد سازمان ترک كاهش

 بااليي يربخشو اث كارايي از مربوطه شغل نیاز مورد تخصص بودن دارا دلیل به آن بر و عالوه دارد كاری زشگیان ند،كمي

 كاركنان نیازهای سازمان كه دهدمي رخ زماني شغل با دفر سبتنا. گرددمي سازمان وریبهره به منجر كل در و بوده برخوردار

 سازمان به نسبت فرد كه زماني سازمان، و فرد میان تجانسي نیاز، مورد هایاييتوان ادابع تمام از درحقیقت. كند برآورده را

 .دارد وجود دهد،مي نشان را هايش قابلیت و دهبو توانايي دارای
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های نسبتاً ايستای شغل و مورد نیاز جهت انجام جنبه هایها، دانش و تواناييمیان مهارتب تناس با يافتن تناسب فرد و شغلش

 .ها را دارند سر و كار داردتوانايي ه اينفرادی كا

 به باشد خود به مخصوص منابع دارای كه آورديم به دست رقابتي مزيت زماني سازمان كه دارند اعتقاد گومری مونت و كولیس

 منابع دلیل ینهم سرمايه انساني وجود دارد. به در ويژگي اين. كنند كپي برداری آن از نتوانند رقبا از يک هیچ هك نحوی

 قابل رشد اخیر هایسال رد كاركنان انتخاب در تناسب شود. موضوعمي محسوب استراتژيک سازماني منبع مهمترين انساني

 تخصص، تحصیالت، نظیر عواملي كه است رسیده نتیجه اين به قیقيدرتح ،2007 سال در گوچي، سکي. است داشته توجهي

 شرايط دارند. درمورد عملکردافزايش  در مهمي نقش كه هستند عواملي از نسازما با فرد تناسب شخصیت و تجربه و مهارت

 شده تاكید يماعاجت -انساني يلمسا به شغل احراز شرايط در میالدی 40 دهة در دارد، وجود ياوتمتف های نظريه شغل، احراز

 كاركنان انتخاب اصلي عوامل را یرفتار شرايط و اجتماعي احساسي، شرايط رواني، شرايط فیزيکي، شرايط جوسیوس. است

 گرايش شغل احراز شرايط گرديد نوين حاكم و علمي تفکر كه 80 و 70 دهه در تدريج به اما. كندمي مطرح شغل، برای

 مسئولیت و ذهني و جسمي تالش ،(تجربه و تحصیل) مهارت نظر از تناسب بر تاكیدرد. دا كیپمسئولیت مهارت و  به بیشتری

 .بود غالب

 فراهم را انسازم و آنان بیشتر هرچه تعهد و تفاهم موجبات كه است آن كاركنان توانمندسازی های مزيت ترينبرجسته از يکي

 به آن از جزيي به را خود اغلب ،باشند داشته شده ولحم فايوظ و انزمسا از متقابلي درک كاركنان كه هنگامي .ردوآ مي

 در كارمندان اشتیاق احتمال كه است داده نشان تحقیقات. دانندمي دعهمت ار خود سازمان تعالي برای و آورندمي حساب

 و شغل تناسب شغلي، يتتقو) بودن مفید احساس رواني شرايط كه است ایگونه به ريشاناك محیط فرهنگ كه هايي سازمان

 . است بیشتر كند، مي همفرا را( موجود منابع نظر از وجود احساس و( كننده حمايت همکاران و مدير) امنیت احساس ،(نقش

 
 مشارکت داشتن

دستیابي به اهداف  انگیزد برای گروهي است كه آنان را برميمشاركت درگیری ذهني و عاطفي اشخاص در موقعیت های 

 .(1380صالحي ريحاني ، ) لیت كار شريک شوندو در مسئوهند اری دديگر را يگروهي و هم

 گیرد. اين امرست كه در زمینه مشاركت اعضاء سازمان انجام ميهايي اعالیتو فها واع روشمقصود از مشاركت كاركنان ، ان

 ر چه بیشتر دركت همشار دن تعهد وغیب كاركنان و اعضای سازمان به داويق و تردف آن تشاركتي است كه هنوعي فرايند مش

 ي كه بر سرنوشت آن اثرصمیماتفرايند ت اركنان درامر موفقیت سازمان است. پايه و اساس اين انديشه بر اين منطق است كه ك

 ايش بازدهي،عث افزدار شوند و در نهايت باآزادی عمل بیشتری برخورگذارد، مشاركت كنند و در كار اداری و سازماني از مي

ها  انديشه نظريات و های سازمان ايجاد شود بايد بهی در سازمان شوند. برای اينکه مشاركت كارمندان در فعالیتروهرهتولید و ب

است  . كسي برندهماً در حال نوآوری باشدن بروز داده شود. در عصر حاضر بنا به اقتضاء و ضرورت محیط، سازمان بايد دائامکا

 جديدتری به جامعه خود و جهان عرضه كند. مشاركت كاركنان طات ارمغانرتباکده ادر اين دهكه بتواند در عرصه جهاني 

ی جد های تازه است كه در سالیان دراز به طورشواهد تجربي استوار است، از انديشهلمي و ، عزشيهای ارضهسازمان كه بر فري

 .(1372، ريچارد ام . ستیرز و لیمان دبلیو . پورتر) به كار گرفته شده است

 خود های ييتوانا از شوند رهبری و مديريت همیشه اينکه یجا به شودمي داده اجازه كاركنان به كه است راهکاری تمشارك

 تفويض با مدير. باشند داشته دخالت مشاركت و گیریتصمیم در و اندازند كار به را خود خالقیت قوه كنند فکر گیرند، بهره

-مي پیشرفت مطلوب و قدقی ،منظم صورت به كارها شده پرسنل میان در انگیزه دايجا باعث د،خو كاركنان با مشورت و اختیار

 مناسب استفاده خود پرسنل كاری وتجربه ذكاوت هوش، از راحتي به كه دهدمي را امکان اين مدير به ركناناك مشاركت كند،
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 كاركنان ،نمايدمي استفاده كاركنان نظر از يدنما مشخص ها گیریتصمیم در كه مديری و شود انجام تر سريع كارها تا ببرد را

 جهت سازیربست استعدادها، بر مديريت. نمايدمي دنبال بیشتر ایانگیزه اب را كارها و دانسته سهیم امور جامان در را خود

 با همراه انكاركن در گیزشنا ايجاد استعدادها، بر مديريت ،كاركنان ژهوي تأثیرگذار نوين هایآموزش هئارا ،كاركنان مشاركت

-بهره ارتقای فرهنگ فشرده و كامل ابتقر ايجاد ،خالقیت پرورش جهت مناسب و سالم كاری محیط و فشرده و كامل رقابت

 اظهار و احترام كاركنان، انيانس كرامت رعايت ،پرسنل كاركردهای بر نظارت ،گیریتصمیم جهت كاركنان به فرصت ارائه و وری

 ايجاد ،مالي پرسنلي مزايای ارائه مشاركت یبرا كاركنان طرفانهبي تشويق انتصابات در یالرسا تهيسشا رعايت و نآنا ستايش

 مشاركت ايجاد هایراه . ازاست سازمان كاركنان در خالقیت بروز كارهای راه از كاركنان به خاص امتیاز ارائه شغلي، امنیت

 مزايای عهمجمو .است عملکرد بهبود جهت اولیه عوامل عنوان به ايازم كردن فهاضا و نیازها ديدن: شامل آنان تشويق نانرككا

 و اياب تأمین كودک، مهد كردن فراهم ،هزينه كمک ،خوراک ارائه ،تسهیالت از ادهتفاس ،زدگي بیمه: مانند پرسنلي پايان بي

 به كاركنان رضايت كه تقادعا اين با نانرككا سالمت و رضايت تأمین جهت ديگر امکانات و كار اضافه مادی، های پاداش ،ذهاب

 .دهدمي گیزهان آنها

 

 پژوهشپیشینه 
 شغلی رضایت

روانــي شــغلي  شغلي در ابعاد مختلف آن با ابعـاد مختلـف فشـار دريافتند كه بین میـزان رضـايت(، 1389)جعفری  يـزدی و

 .جــود داردرابطــه تعــاملي و

كمترين  رضايت شـغلي مربـوط بـه ارتبـاط بـا همکـاران و بیشترين هاد كان دشن(، 1389)ن همکارا جهاني و تايج تحقیـق

 .رفاهي بوده است عدل و انصـاف و عـدم وجـود تبعـیض و امکانـات ي كـار، برقـراریرضايت از مزايـای سـخت

-رابطـه معنـي ـغلييت شرضـا غلي وس شـاستر نیز مشخص گرديـد كـه بـین ،(1391)و همکاران  براساس تحقیقات كريمي

 .وجود دارد دار

ن رابطـه مثبـت و رضايت شغلي كاركنـا ت و آمـوزش ونیز نشان داد كه بین حقوق، مهـار(، 2009) تايج پـژوهش ديکـي

 .وجـــود دارد عنـي دارم

 

 اشتیاق شغلی

 طرز به را شغلي لیفو تکا شوندمي شغلشان مجذوب كامل طور به مشتاق (، كاركنان2010) لیتر و باكر پژوهش اساس بر

 يک را شغلي اشتیاق شائوفلي و مي زنند. هالبرگ عمل ابتکار و خالقیت به دست خود در شغل و نندرسامي انجام به مطلوبي

 .شودي م هشناخت كار محیط در روانشناختي سالمت و بهزيستي شاخص عنوان به و داننديم مثبت روانشناختي مفهوم

با ن اشتیاق به كار، عملکرد و يادگیری فعال نشان داد كه اشتیاق به شغل تحقیق خود با عنوادر (، 2012لیکای )ايوانگلیا و 

 يادگیری فعال كاركنان در كار رابطه مثبت و معنادار دارد. 

ه د كیجه رسیدنرد شغلي آنها به اين نتعنوان تاثیر اشتیاق كاركنان بر عملک (، در تحقیق خود با2013مادهورا و همکاران )

 د.شغلي آنان تاثیر مثبت دارتیاق كاركنان بر عملکرد اش

 باعث بیشتر اشتیاق كه رسید نتیجه اين به دانش تسهیم در شغلي اشتیاق نقش واننع با خود تحقیق در (،2015) مارتینز

 .شود ميو مشاركت پرسنل  دانش تسهیم
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ل شغ به اشتیاق كه داد نشان فعال يادگیری و عملکرد كار، هب یاقاشت عنوان با خود تحقیق در (،2012) ولیکای ايوانگلیا آرنولد،

  .دارد معنادار و مثبت رابطه كار در كاركنان فعال يادگیری با

 
 شغل تناسب شخص و

 فلدمن و ووگل از است، پرداخته رفتاری و نگرشي متغیّرهای از بعضي با تناسب انواع روابط بررسي به كه مطالعاتي از يکي

 ةراه كار موفقیت و شغلي ترک قصد شغلي، شتیاقا با شغل شخص بتناس داد نشان پژوهش اين نتايج. پذيرفت جامنا(، 2009)

 .دارد معناداری رابطة ذهني

-نشان هاآنهای تهافي. شودنگرشي مي ی رفتار وها ي منجر به پیامدنشان دادند كه تناسب شغل (،2003) و همکارانش كوورون

 امدپی تریضعیفهمچنین به طور  .ي وابسته استي و تعهد سازمانرضايت شغل شاغل با -شغل ناسب است كه ت دهنده اين

 .دهدتأثیر قرار مي يي كاركنان را تحتو جابجا ی تابعیت سازمانيي و رفتارهای مثل عملکرد شغلرفتار یها

-و همکارانش حاصل شد به گونه وروون ك ز تحقیقاتنتايج متفاوتي ا(، 2008) نشکاراو هم حقیق انجام شده توسط اكروندر ت

جذابیت سازمان، انتخاب شغلي، تعهد سازماني،  یرط كاری نظمتنوع محی شاغل منجر به پیامدهای -ای كه تناسب ذهني شغل 

سبب رضايت شغلي  طابق شخص با سازماناد كه تناسب بهتر و تها نشان دگرديد. يافتهشغلي و مانند آن مي عدم جابجايي

یستم سازماني خواهد شد و در نتیجه سبب بقا و حفظ در س خواهدكمترهای سازماني باالتر و انتقاالت و جابجاييتعهد  باالتر،

 .شد

سال  7اگون در مدت زمان بیش از وقت گون فارغ التحصیل دانشگاه در مشاغل تمام 253از  يابيزمینهگر شامل يک يیق دتحق

ماه در حین انجام كار مورد مطالعه قرار گرفتند، نشان داد كه هر دو  4به مدت  كه كارمند بانک 345از گر يد يابيزمینهو 

 (.2004)بیر،  كنندمي يتحماي ي و رضايت شغلتناسب شغل میانبطه از راي بررس

جود دارد كه بهترين هنگامي و يرضايت شغل بیشتريندند كه جه رسیین نتدر تحقیقاتشان به اي (،2006) کو و برانکيفر

 .وجود داشته باشد های شغلهای افراد و خواستهييسب میان تواناتنا

 -لنشان داد كه تناسب شغ . نتايجي قرار دادي را مورد بررسی نگرشها د و شغل و پیامدن تناسب فرارتباط بی (،2007) ديويد

ان داد كه ابعاد تناسب شخص است. به عالوه نتايج نشي وابسته تعهد سازماني و ، رضايت شغلهمچون آزادی ميمفاهیشاغل به 

شاغل )  -ی تناسب شغل گیراندازه  یه كار برده شده براروش بو ( )سازگاری ارزش در مقابل ديگر اشکال سازگاری با شغل

ي رتباط دروني اكند. به طوركليم ي را تعديلی نگرشها شاغل و پیامد -شغل  ارتباط بین تناسب ،(روني و درک شدهبی، يدرون

 .ي وجود داردی و نگرشی رفتارمعیارها ضعیفي بین

 

 مشارکت داشتن

 خواهان اناز كاركن یكثیر گروه: كه يافتندتدس نتیجه اين به انیدندانجام رس هب كه يتحقیق در راجرز جوئل و فريمن اردريچ

چهارم از كاركنان  اعتقاد سه ند.خود هست سازماني اثرگذار بر محل كار تصمیمات رد زيادتر اظهارنظر و تربیش دنش درگیر

تر آنها رقابتي د سازمان بیشتر دخالت كنند سازمانتصمیمات مربوط به عملکر تحت بررسي اين بود كه اگر كاركنان بتوانند در

 شود.مي
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د، عمل آم به رانظاني از تعدادی از صاحبنروند امیدبخش مديريت منابع انس در پژوهش ديگری كه در رابطه با نوآوری و

 (.418، 1389جزني، )كاركنان است  تاركمش روند، ترين مطمئن كه گرديد خصمش

بررسي رابطه بین  ا عنوانهای ورزشي در كشور اسپانیا بكاركنان سازمان در تحقیقي بر روی (،2011) شراگای و همکاران

مشاركت با رفتار  رضايتمندی و بین ركت بااين نتايج رسیدند كه بین مشاشهروندی، به  رفتار مشاركت با رضايتمندی و

 .ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ندی كاركنانشهرو

ساكن در  نفر از افراد 345رضايتمندی بر روی  در تحقیقي با عنوان تعیین ارتباط بین مشاركت با(، 2011) وانگ و همکاران

 .د داردمثبت و معناداری وجو  هاين نتیجه رسیدند كه بین مشاركت و رضايتمندی رابط تايوان به

ند، نتايج نشان داد كه رضايت افراد با انجام داد قیقي بر روی كاركنان سازمان های دولتيدر تح، (2009) ريکیتا و ون ديک

 .ستا پیش بیني كننده قوی برای مشاركت(35/0بتای ) ضريب

 
 مفهومی و فرضیه های پژوهشمدل 

 های پژوهش و مدل مفهومي پژوهش ارائه گرديده است.فرضیه شده در باال، در ادامه های نظری بیانبندی پیشینهبا جمع

 رضايت شغلي بر مشاركت داشتن تاثیر مثبت و معناداری دارد.: 1فرضیه

 معناداری دارد.اشتیاق شغلي بر مشاركت داشتن تاثیر مثبت و : 2فرضیه

 ت و معناداری دارد.تناسب بین شخص و شغل بر مشاركت داشتن تاثیر مثب: 3فرضیه

 رضايت شغلي با تناسب شخص و شغل رابطه مثبت و معناداری دارد.: 4یهفرض

 اشتیاق شغلي با تناسب شخص و شغل رابطه مثبت و معناداری دارد.: 5فرضیه

 ت شغلي و مشاركت داشتن نقش میانجي دارد.تناسب بین شخص و شغل بین رضاي: 6فرضیه

 ت داشتن نقش میانجي دارد.شغلي و مشارك اشتیاقین تناسب بین شخص و شغل ب: 7فرضیه

 ارائه داد.  1 توان روابط بین متغیرهای تحقیق را در قالب مدل مفهومي نمودارميبا توجه به مباني نظری و پیشینه تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش مفهومی مدل :1مودار ن  

 رضایت شغلی

 بین شخص وتناسب 

 شغل

 مشارکت داشتن

 اشتیاق شغلی
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 روش تحقیق 

 و برای ایكتابخانه روش از نظری مباحث و بیاتاد با مرتبط اطالعات ریگردآو برایبردی است. كار پژوهش از لحاظ هدفين ا

، ص 2010)فرهنگي و همکاران، است استفاده شده پرسش نامه از پژوهش یمتغیرها به مربوط اطالعات و هاداده گردآوری

 كه آنجاز . اباشدان ميكوروش در استان خوزست شامل كلیه پرسنل فروشگاه های زنجیره ای افق جامعه آماری پژوهش (.32

 يده شد.از روش سرشماری استفاده گردباشند، تعداد كل جامعه آماری مورد مطالعه محدود مي

ل و داشتن فرصت مشاركت داشتن، روشن بودن، منطقي بودن، تناسب بین شخص و شغ به مربوط داده های جمع آوری ایبر

گويه طرح شده و نمره گذاری آن  18و  شاخص 4اين پرسشنامه در است.  لوپ استفاده شدهگا پرسشنامه رشد و پیشرفت از

 به مربوط داده های جمع آوری اشد. برایب( مي 5كامال موافقم )( تا 1فم )گزينه ای لیکرت از كامال مخال 5براساس طیف 

 5براساس طیف  ره گذاری اين پرسشنامهاست. نم استفاده شده( MSQت شغلي مینه سوتا )رضايت شغلي از پرسشنامه رضاي

اشتیاق شغلي از  به مربوط هایداده  جمع آوری برایو  ( مي باشد5( تا كامال موافقم )1لیکرت از كامال مخالفم ) گزينه ای

گويه طرح شده و نمره گذاری آن  28و  شاخص 6اين پرسشنامه در  است. استفاده شده (2003سشنامه شوفلي و باكر)پر

 اساتید تايید مورد نامه پايان اين ( مي باشد. روايي5كامال موافقم ) ( تا1از كامال مخالفم )گزينه ای لیکرت  5طیف براساس 

شگاه ( گزارش شده است. از آنجا كه اين پرسشنامه برای پرسنل فرو0.77ي آن )و پاياي گرفته قرار هزمین اين رد نظر صاحب

نامه برای فروشگاه های ستادی و نباخ متغیرهای اين پرسشرسال گرديد، آلفای كروهای عادی و فرانچايز به صورت جداگانه ا

 فرانچايز به شرح ذيل مي باشد:

 

هشباخ متغیرهای پژوروننتایج آلفای ک: 1ل ودج  

شگاه عادیفرو متغییر  فروشگاه فرانچايز 

ابل فرد و سازمانروشن بودن، منطقي بودن و متناسب بودن متق  0.64 0.52 

 0.78 0.78 مشاركت داشتن

بین شخص و شغلاسب تن  0.68 0.62 

 0.75 0.76 اشتیاق شغلي

 0.77 0.83 داشتن فرصت رشد و پیشرفت

شغلي رضايت  0.69 0.76 

ين بار به گروه يکساني يعني اگر پرسشنامه را در يک فاصله زماني، چندگیری است. ر ابزار اندازهيايي بیانگر قابلیت تکرااپ

 تواند مشابه باشد. يتا چه اندازه م بدهیم، نتايج حاصل
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 ه هاتافی
 مار توصیفیآ

آمار توصیفي،  (.1390:24ديگران،  دهد )ونوس ويرائه مه را اآمارهای توصیفي خالصه برخي از اندازه گیری ها درخصوص نمون

ز جداول ها ابرای شفافیت دادهاين بخش، كند. از اين رو در تلخیص ميآماری است كه الگوی پاسخ ها يا افراد نمونه را 

 و نمودارها استفاده شده است. آمارهای توصیفي
 

 رده شغلی )سمت( پاسخ دهندگان

 ( آمده است:2های ستادی در جدول )هدهندگان فروشگااسخت پبوط به سمیفي مرآمار توص
 

 مربوط به متغیر رده شغلی )سمت(: فراوانی و درصد فراوانی  2جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني سمت

 18 18 45 سرپرست فروشگاه

 30 12 32 جانشین سرپرست

 83 53 136 كارمند

 100 17 44 سفیر

  100 257 معج

  

 
 های ستادیهدهندگان فروشگااسخپای رده شغلی : نمودار دایره2نمودار 

 ست.ه اشود بیشتر فراواني پاسخگويان مربوط به كارمندان فروشگامالحظه مي(، 2)راهمانطور كه در نمود
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 پاسخ دهندگان رده شغلی )سمت(

 آمده است:( 3) های فرانچايز در جدولر توصیفي مربوط به سمت پاسخ دهندگان فروشگاهآما

 ی )سمت(متغیر رده شغلنی مربوط به ا: فراوانی و درصد فراو 3جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني سمت

 29 29 87 سرپرست فروشگاه

 51 22 67 جانشین سرپرست

 97 46 137 كارمند

 100 3 9 سفیر

  100 300 معج

 

 

 فرانچایزهای هان فروشگادهندگاسخپای رده شغلی : نمودار دایره3نمودار 

 اه است.شود بیشتر فراواني پاسخگويان مربوط به كارمندان فروشگمالحظه مي (،3)همانطور كه در نمودار 

 متغیرها بودن نرمال یبررس

 نيا يبررس یاست. برا يمورد بررس یهاریمتغ عينرمال بودن توز يبررس یدالت ساختارمدل معا ياصل یهافرضشیاز پ يکي

موجود است، استفاده نمود.  spssكه در نرم افزار  يخاص یآمار یهاتوان آزمونيم باشد،يونه متعلق به جامعه نرمال مه نمك
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استفاده  صورت فقط مجاز به نيا ریدر غ ميیستفاده نماا کيپارامتر یهاآزمون از میتوانيم رهایرمال بودن متغها در صورت نتن

از  يکي رد،یگيمورد استفاده قرار م يمختلف یهاها، روشآزمون نرمال بودن داده یبرا .میشبايم کيناپارامتر یهاآزمون

ست. مقدار صفر ا قیتحق یرهایمتغ يچولگو  يكج بهمحاس گريبه عبارت د ايو  عيشکل توزها، استفاده از روش نيترمناسب

 يدگی. اما محققان معتقدند كه هرگاه كشباشديردار مبرخونرمال  عياست كه كامالً از توز نيا یدهندهها نشانشاخص نيا یبرا

 جيتان پژوهش ني(. در ا29-30: 1394 ،يومیو فعال ق ينرمال است )مومن رهایمتغ عيباشد، توز 2و  -2 نیدادها ب يو چولگ

 .باشديموجود م (5و ) (4)در جدول فروشگاه های ستادی و فرانچايز  يلگو چو يدگیآزمون كش

 دی()عا گاه های ستادیو چولگی فروش (: کشیدی4جدول )

 زموننوع آ وضعیت يگآماره كشیدمقدار  مقدار آماره چولگي رهامتغی

بودن و متناسب بودن  يروشن بودن، منطق

 متقابل فرد و سازمان

 تريکپارام مالرن 0.663 -1.08

 پارامتريک نرمال -0.943 -0.242 داشتن مشاركت

 پارامتريک نرمال -0.085 -0.587 تناسب بین شخص و شغل

 پارامتريک نرمال 0.906 -0.960 يشغل اقیاشت

 پارامتريک نرمال -0.950 -0.178 شرفتیفرصت رشد و پ داشتن

 تريکپارام نرمال -0.666 -0.281 شغلي تيرضا
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 فرانچایزگاه های (: کشیدی و چولگی فروش5) جدول

 زموننوع آ وضعیت يگیدآماره كشمقدار  مقدار آماره چولگي رهامتغی

بودن و متناسب بودن  يروشن بودن، منطق

 متقابل فرد و سازمان

 پارامتريک مالرن 0.530 -1.050

 پارامتريک نرمال -1.330 0.41 داشتن مشاركت

 پارامتريک نرمال -0.591 -0.274 سب بین شخص و شغلتنا

 پارامتريک نرمال -0.612 -0.506 يشغل اقیاشت

 پارامتريک نرمال -1.326 0.045 شرفتیشد و پفرصت ر داشتن

 پارامتريک نرمال -0.935 0.290 شغلي تيرضا

 نرمال شده آوریجمع ایهداده بنابراين،. ارندد قرار ± 2 عدد بین هاگويه همه چولگي و كشیدگي ا میزانهجدول به توجه با

 .هستند

 گیآزمون همبست

های ضريب همبستگي چنین میزان شدت رابطه بین دو متغیر كمي، آزموندم وجود رابطه و هموجود يا ع يبرای بررس

. اين شودپیرسون استفاده مي ها از ضريب همبستگيتوجه به نرمال بودن توزيع داده. باشودها استفاده ميناسب با توزيع دادهمت

مت مثبت آن نشان دهنده گي در جهت عکس و عالانگر همبستشمنفي آن نمت است كه عال -1تا  1ضريب مقداری بین 

مبستگي بیشتر بوده و هر اندازه نزديک باشد شدت ه 1ق ضريب همبستگي به قدر مطلارتباط مستقیم دو متغیر است. هر چه

 ار بودن آندگي، معنيبستدن همبستگي است. همزمان با تعیین میزان همک باشد، بیانگر ضعیف بوقدر مطلق آن به صفر نزدي

مبني بر غیر صفر بودن H1 مبني بر صفر بودن همبستگي در جامعه در برابر فرض  H0يعني دو فرض:  شود.نیز آزمون مي

مده برای آزمون بدست آ Sigمولفه مقدار گیرد: چنانچه مورد آزمون قرار ميα در جامعه؛ در خطای  ضريب همبستگي

ز سطح آزمون بیشتر باشد، آنگاه دلیلي بر رد شود و اگر ارد مي H0شد، فرض اا( كمتر بخط همبستگي از سطح آزمون )سطح

 وجود ندارد. H0فرض 

بطه بین دو متغیر داری راباالی ضريب همبستگي نشان دهنده آن است كه معني ه: عالمت يک ستاره )*( به شکل توان درنکت

داری رابطه دهنده معنيعالمت دو ستاره )**( نیز نشانتفسیر است و  قابل 95/0و اطمینان  05/0ح خطای كوچکتر ازدر سط

 (1395باشد )رحیمي،مي 99/0و اطمینان  01/0در سطح خطای كوچکتر از 
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ستادی(اه های گفروش) همبستگی میان متغیرهای تحقیق ضریب (:6)جدول  

ت داشتنمشارك و شغلتناسب بین شخص    متغیر رضايت شغلي اشتیاق شغلي 

 رضايت شغلي 1   

 اشتیاق شغلي  1  

 1 0.609** 

0.000 

0.625** 

0.000 

 تناسب بین شخص و شغل

1 0.636** 

0.000 

0.498** 

0.000 

0.508** 

0.000 

 مشاركت داشتن

 0.01و سطح خطای كوچکتر از  0.99 توان گفت كه با اطمینانبه نتايج بدست آمده از جدول ماتريس همبستگي، ميباتوجه 

است مي  0.01بین دو متغیر، كوچکتر از  sigد.  به عبارت ديگر چون وجود داره مثبت و معناداری تغیرهای پژوهش رابطن مبی

ی طه ها بین همهاز طرفي شدت راب جود دارد )فرضیه تايید مي شود(.توان گفت بین متغیرها به صورت دو به دو رابطه و

سب بین شخص و شغل، سطح تنا عناست كه با افزايشوی مي باشد. بدين ما قا بصورت مستقیم )مثبت( و در حد نسبتمتغیره

 ايش مي يابد و برعکس. میزان مشاركت داشتن همکاران فروشگاهي ستادی نیز درحد نسبتا قوی افز

فرانچایز(اه های گفروش) همبستگی میان متغیرهای تحقیقضریب  (:7) دولج  

ت داشتنمشارك  متغیر رضايت شغلي اشتیاق شغلي تناسب بین شخص و شغل 

 رضايت شغلي 1   

شتیاق شغليا  1    

 1 **0.485 
0.000 

**0.470 
0.000 

 تناسب بین شخص و شغل

1 **0.581 
0.000 

**0.489 
0.000 

**0.490 
0.000 

 مشاركت داشتن

كوچکتر است و  0.01 معناداری سطح از متغیرها همبستگی نآزمو معناداری عدد جدول در شده ارائه جنتای به توجه با 

درصد روابط همبستگي میان متغیرها به صورت دو به دو با يکديگر قابل قبول است و به  0.01معناداری كمتر از  در سطح

بین  sigون چ به عبارت ديگر .ی دارندهمبستگي معنادارهمه متغیرهای با يکديگر  99ح اطمینان سط عبارتي میتوان گفت، در
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از  و رابطه وجود دارد )فرضیه تايید مي شود(.ه دمتغیرها به صورت دو باست مي توان گفت بین  0.01دو متغیر، كوچکتر از 

ا افزايش ر حد متوسط مي باشد. بدين معناست كه بو دی متغیرها بصورت مستقیم )مثبت( طرفي شدت رابطه ها بین همه

 و برعکس.  مي يابد ان مشاركت داشتن همکاران فروشگاهي فرانچايز نیز نسبتا افزايشاسب بین شخص و شغل، میزسطح تن

 

 ون میانگین چند جامعهآزم

ها كاربرد ض نرمال بودن دادها فرای يعني بررسي وضعیت يک متغیر در چند گروه باين آزمون برای بررسي فرضیات مقايسه

 .دارد

 لیرده شغی مقایسه از نظر حلیل واریانس برات

شود. نتايج در جدول ه شغلي استفاده ميظ ردتفاوت میانگین از لحاها آزمون آنووا برای بررسي هدادبا توجه به نرمال بودن 

 آورده شده است.

 

 

های ستادیگاهفروش دهندگانپاسخ یشغل ردهنتایج آزمون آنووا برای بررسی  (:8)جدول  

 وضعیت فرضیه اداریسطح معن fآماره غیرمت

 تايید 0.492 0.805 يت شغليرضا

 يیدتا 0.976 0.069 اشتیاق شغلي

 تايید 0.151 1.783 تناسب بین شخص و شغل

 رد 0.036 2.889 مشاركت داشتن

-گروهن متغیر مورد بررسي در بیفاوت میانگین ری تبرای تفسیر نتیجه آزمون تحلیل واريانس مبني بر معناداری يا عدم معنادا

رد و  H0 اشد، فرضیهب 0.05كوچکتر از  sigعمل كنیم. يعني موقعي كه  Fسطح معناداری مقدار آزمون ها، بايد بر اساس 

بقیه فرق با  شود. بدين معنا كه حداقل يکي از گروه ها، از نظر میانگین نمره مورد نظررض تفاوت میانگین گروه ها تايید ميف

شود كه تفاوت میانگین متغیرهای رضايت و سطح معناداری مشخص مي محاسبه شده fزان آماره میدارد. در نتیجه با توجه به 

های مختلف از لحاظ افق در بین گروه (عادی)ستادی های یاق شغلي همکاران فروشگاهشغل و اشت بین شخص و شغلي، تناسب

  H0باشد، فرضیه مي 0.05ه بزرگتر از ذكر شدتمام متغیرهای  SIGه به اينکه توج عني باشود. يرده های شغلي تايید مي

های مختلف شغلي در بین ردهخص و شغل و اشتیاق ش شود و فرض تفاوت میانگین نمره رضايت شغلي، تناسب بینتايید مي

 است، بدين معناست كه 0.05ر از وچکتمتغیر مشاركت داشتن ك SIGشغلي به لحاظ آماری معنادار نیست. اما باتوجه به اينکه

 .از نظر میانگین نمره با بقیه فرق دارديکي از گروه ها  حداقل
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فرانچایزهای گاهفروش دهندگانپاسخ یشغل ردهنتایج آزمون آنووا برای بررسی  (:9)جدول  

 وضعیت فرضیه سطح معناداری fآماره غیرمت

 رد 0.001 5.944 رضايت شغلي

 تايید 0.368 1.057 اشتیاق شغلي

 رد 0.000 13.308 غلشتناسب بین شخص و 

 رد 0.006 4.210 اركت داشتنمش

گین متغیر اشتیاق شغلي همکاران شود كه تفاوت میانخص ميمحاسبه شده و سطح معناداری مش fبا توجه به میزان آماره 

كر متغیر ذ SIGي با توجه به اينکه شود. يعنتايید مي رده های شغليهای مختلف از لحاظ های فرانچايز در بین گروهفروشگاه

ن شخص و شغل اسب بیشود و فرض تفاوت میانگین نمره رضايت شغلي، تنتايید مي  H0باشد، فرضیهمي 0.05ر از شده بزرگت

ظر ي از گروه ها، از نیاق شغلي در بین رده های مختلف شغلي به لحاظ آماری معنادار نیست. بدين معنا كه حداقل يکو اشت

 رد.قیه فرق دابن نمره مورد نظر با میانگی

 

  گیریتیجهبحث و ن

یت سازمانهای بخش موفق ي و هـم كلیـدید موفقیت سازمانهـای بخـش خصوصـمطابق ادبیات اخیر، منابع انساني، هم كل

آورند تا بتوانند به طور مؤثر، تالش برای سازمان فراهم مي منابعي را ن است كه كاركناندولتي است. يکي از باورهای عمومي آ

روابط بین رضايت و اشتیاق شغلي  بررسي هدف پژوهش حاضر،سازمان متمركز سازند.  هها و ديدگارا بر اهداف، مأموريت  دخو

ای افق كوروش استان زنجیرههای فروشگاه كاركنان بر مشاركت داشتن كاركنان با نقش میانجي تناسب بین شخص و شغل

و هم ستادی های فروشگاههم در  ،شهوژپرهای تغین مبیكه  ش نشان دادهنتايج پژو آمار استنباطي در قسمتد. بو خوزستان

 (،2011) شراگای و همکارانج تحقیقات كه اين موضوع با نتاي د.وجود داره مثبت و معناداری رابط ی فرانچايزهاگاهدر فروش

ا و لیکای ايوانگلی(، 2008) نشاراکو هم اكرون (،2006) کو و برانکيفر، (2009) ريکیتا و ون ديکو  (2011) وانگ و همکاران

نتايج رضايت همچنین همسو است.   (2009) ديکـيو  (1389)ن همکارا جهاني و(، 2013مادهورا و همکاران )(، 2012)

استان خوزستان با توجه به  16های فرانچايز منطقه يت پرسنل فروشگاهكه رضا دهدميشان شغلي با روش میانگین حسابي ن

جه به اهمیتي كه عوامل ا باتودين معنباشد. بمي 4عادی های فروشگاهنل رسباشد و رضايت پمي 3سط وطیف لیکرت، مت

عادی نگرش و های فروشگاهزند، همکاران اعي و شرايط محیط كار برای پرسنل رقم مي مختلف همانند درآمد، جايگاه اجتم

های فروشگاهتیاق شغلي پرسنل دهد كه اششغلي نشان مي و نتايج اشتیاق تری نسبت به كار و شغل خود دارنداحساس مثبت

-شان احساس رضايت مياق نسبت به موقعیتباشد كه بدين معناست كاركنان مشتمي 3.8عادی های فروشگاهو  3.7يز فرانچا

حفظ (. 1394رعي،ارضايت صرف، آنها انگیزه دارند كه برای انجام يک وظیفه انرژی خود را افزايش دهند )زند، اما فراتر از كن

محیط  س امنیت و احترام كنند، يعني در يکها نیست. آنها مي خواهند احسا اركنان به معنای ايجاد شادی برای آنرضايت ك

هموار مي  د. هنگامي كه شركت مسیر را برای وجود اين عوامل مهمهايي برای پیشرفت كار كننامن، با پرداخت خوب و فرصت 

 و سودآور كمک كند. به ايجاد يک آينده مطمئن و پايدار  رآورده كرده وكنان را بركند، مي تواند رضايت كا
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شغلي كه به نوبه خود اين موضوع سبب  رضايت و اشتیاقافزايش  هايي جهت با توجه به هدف تحقیق پیشنهادات و توصیه

 :گردد ، مطرح میشوندكاركنان ميو مشاركت تعهد سازماني افزايش 

 .كاركنان به آنها داده شود اسـاس عملکـردهايي تعیین شود و بـر  پاداش ❖

جابجايي و دادن پست  (اركنـانگـرفتن گـروه بـاالتر شـغلي بـرای ك با ايجاد فرصت های ترقي و پیشـرفت )ماننـد ❖

 .مايندموفقیت را در افراد ايجاد ن تجربه و توانايي آنها زمینه تقويت حس كسـب های بـاالتر متناسـب بـا

 .كاركنان ـبي بـرای انجـام وظـايف بـهدادن استقالل نس ❖

واگذاری امور به  ـا و همچنـین،ها و تصـمیم گیـری هريزیبرنامه ـان درفــراهم نمــودن امکــان مشــاركت كاركنـ ❖

 .آن ها

وم تلقي كرد، زيرا يک امر حیاتي و مستمر و مدا زش ضمن خدمت و آموزش كاركنان را به عنوانبايد دوره های آمو ❖

 .های علمي جديد هماهنگ كردپیشرفت كاركنان را با امکانات موجود و هایتالشاز طريق آموزش مي توان  تنها
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