دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
فصلنامه مطالعات منابع انسانی
سال ششم ،شماره بیست و سه
بهار 69
صص 136-194

شناسایی و اولویتبندی فازی پیشایندهای رضایت شغلی
مهدی آراسته ،1بهرام موذنی ،2مهدی مهذبی ،3وحیده بابایی

4

چکیده :رضایت شغلی ،بیانگر میزان نگرش مثبت یک کارمند در مورد به شغل خود است .رضایت
شغلی عاملی است که به صورت گسترده در پژوهشهای سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مدلهای مختلفی برای ارزیابی رضایت شغلی ارائه شده است .پژوهشهای مختلف عوامل متعددی را
به عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی بررسی کردهاند .هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر
بر رضایت شغلی کارکنان با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه  AHPو  TOPSISفازی
است .در این پژوهش ابتدا با مطالعه پژوهشهای انجام شده در خصوص رضایت شغلی عوامل موثر
شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون ده عاملی که دارای ضریب
اهمیت بیشتری بودند انتخاب شدند .جامعه آماری پژوهش  01نفر از خبرگان دارای سابقه فعالیت در
حوزه منابع انسانی سازمان یا دارای تحصیالت مرتبط با رشته مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
است .برای نظرسنجی از خبره در مورد مقایسههای زوجی و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل در
رضایت شغلی دو پرسش نامه در قالب عبارتهای کالمی طراحی شده و پس از نظرسنجی از خبرهها
به اعداد فازی تبدیل شدند .در آخر هم با استفاده از تکنیکهای  AHPو  TOPSISفازی این عوامل
رتبهبندی شدند .نتایج پژوهش نشان داد از بین عوامل موثر بر رضایت شغلی مورد بررسی در این
پژوهش عامل حقوق ،امنیت شغلی و احساس عدالت بیشترین امتیاز را کسب کرده و عوامل روابط با
همکاران و سرپرستان و محیط کار به عنوان عواملی شناخته شدند که کمترین اهمیت را در ایجاد
رضایت شغلی کارکنان دارند.
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مقدمه
رضایت شغلی ،بیانگر میزان نگرش مثبت کارمند نسبت به شغل خود است .فرد لوتانز ،رضایت شغلی را

حالت عاطفی مثبت و خوشایندی میداند که حاصل ارزیابی فرد از شغغل اوسغت رکریمغی بابوکغانی و
همکاران .)369 ،0931 ،بسیاری از صاحبنظران رناگی0336،؛ لوکه0331،؛ هرزبغر  )0393،0از میغان
همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی ،مدیریت و روانشناسی ،مدیریت و روانشناسی سغازمانی و
صنعتی در موقعیتهای سازمانی مختلف مورد مطالعه قغرار داده انغد ،رضغایت شغغلی را از مهغمتغرین
زمینههای پژوهشی میدانند .به همین دلیل دیدگاهها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره
آن شکل گرفته و توسعه یافته است رباقرپور والشانی و همکاران .)66 ،0930 ،رضایت شغلی بغه دلیغل
اثرات مثبت آن بر رفتار کارکنان برای عملکرد کارکنان عاملی حیاتی است .اگر کارمند رضغایت شغغلی
زیادی داشته باشد میتواند خودش را برای آن سازمان وقف کند .نتیجغه نهغایی ایغن اسغت کغه فغرد
میتواند در آن کار باالترین سطح بهرهوری را کسب کند ررابینز و سنزو .)3101،3از سوی دیگغر منغابع
انسانی متعهد در سازمان ،با کردار و اعمال خغود و اتخغا تصغمیمات صغحیح و بغه موقغع ،مغی توانغد
زیان های مادی را به زودی جبران و تأمین کند ،در واقع ،همواره برای سازمان ارزش افغزوده ،ثغروت و
فایده ایجاد میکند و بر سرمایههای مادی سازمان میافزاید .منابع انسانی متعهد بیش از هزینهای کغه
صرف تربیت ،تجهیز و آموزش او شده است ،برای سازمان فایده و ارزش به وجود مغی آورد .بغرعکس،
منابع انسانی ناراضی ،غیرمتعهد ،غیرکارآمد و ناآگاه ،ممکن است با تصمیمات غلط خود بر مشغکالت و
زیان های سازمان بیافزاید .از این رو شناخت عوامل موثر بر رضایت کارکنان سازمان از اهمیت خواصی
برخوردار است و در این زمینه مطالعات بسیار از طرف پژوهشگران حوزه مدیریت و منابع انسانی انجغام
گرفته است و نظریههای مختلفی در این به اره بیان شده است روان احمد و عبدالرحمن.)3109،9
بر اثر پژوهش های انجام شده در سال های اخیر در بین بسیاری از کشورهای آسیایی ،اروپایی و
آمریکایی ،کشور سوئیس بیشترین رضایت شغلی در اروپا را دارد که این رضایت شغلی ناشی از امینغت

1- Nagy, Locke, Herzberg
2- Robbins & Cenzo
3- Wan Ahmad & Abdurahman
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در شغل و قدرت ریسک پذیر و اعتماد به نفس در محل کار خغود اسغت .در کشغورهایی مثغل هلنغد،
مکزیک ،اسلواکی و هند بیشترین قابلیت ریسکپذیری و اعتماد به نفس را در بین کارکنان خغود دارد
و به راحتی قادر به تغییر شغل هستند .در بین این کشورها بیشترین تغییر شغل در هند اتفاق مغی افتغد،
زیرا برای آنها موقعیت اجتماعی مهمتر از حقوق و دستمزد است .در بین کارکنان سوئدی حغدود 91۳
به دنبال کار جدید یا ترک خدمت هستند .در بین کارکنان دانمارکی بیشترین رضایت شغلی وجود دارد
و بیشترین درصد رضایتمندی متعلق به این کشور اروپایی است .در سال های اخیر به جهغت پیشغرفت
اقتصادی در چین میزان تعلق خاطر به شغل روبه فزونی رفته است رراگلبر  0و همکاران.) 3101،
به نظر می رسد مدیران سازمان ها باید با آگاهی از این نظریه ها و به کارگیری مناسب و اقتضایی
آنها ،در این موارد از ریزش بی دلیل سرمایههای سازمان و زیانهای حاصله جلوگیری کنند .بنغابراین
سازمانها پس از جذب نیروهای شایسته الزم است اقغداماتی انجغام دهنغد کغه ضغمن حفغو روحیغه،
مشکالت آنان را به دقت زیر نظر داشته باشند تا با جلب نظغر آنغان باعغی پیشغرفت در امغور و رونغد
اجرایی مسئولیتها شوند .در این پژوهش ضمن شناسایی عوامل مغوثر بغر رضغایت شغغلی بغه دنبغال
اولویت بندی این عوامل با استفاده از تکنیکهای کمی هستیم .این رتبهبندی میزان اهمیت هر یک از
عوامل را در بحی رضایت شغلی نشان میدهد ،لذا مدیران میتوانند نتایج این رتبغهبنغدی را در اتخغا
تصمیمات مرتبط با کارکنان ،بکار گیرند .در ادامه به مبانی نظری و ادبیات پژوهش پرداخته مغی شغود.
سپس روش پژوهش و تکنیکهای رتبهبندی عوامل موثر بر رضایت شغلی بررسی مغیشغود .تحلیغل
دادهها و یافتههای پژوهش در بخش بعدی ارائه شده و بخش پایانی به جمغع بنغدی و نتیجغه گیغری
اختصاص یافته است.
مروری بر مبانی نظری
محیط کار مانند خانه دوم انسان است و افراد بیشتر ساعات روز را در محیط کار سپری مغی کننغد ،بغه

همین علت محیط کار نیز باید همانند خانه نیازهای روحی و روانی کارکنان را برآورده کند تا کارکنغان

1- Rogelberg

/142
/ 041

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

عالوه بر کسب درآمد و ارتقای مهارت های کاری ،خدمات موثر و صادقانه به مردم ارائغه دهنغد .بغرای
همین نیاز به شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بغر رضغایت شغغلی کارکنغان وجغود دارد ریدالغه زاده
طبری ،فالح.)0939 ،
رضایت شغلی به عنوان یک عاملی مثبت ،شرایط قابل قبولی برای اثربخشی ایجغاد مغیکنغد و
احساس شکست و فاصله در بین کارکنان و سازمان را از بین میبرد .در واقع این عامل مثبت سازمانی
انگیزه مناسب برای شروع و ادامه فعالیتهای اثربخش در محل کار ایجغاد مغیکنغد .عغالوه بغر ایغن
رضایت شغلی یکی از عوامل موثر بین کارکنان است که نگرش خودشغان را بغه کغار و دیگغر عوامغل
مغغرتبط بغغا آن تغییغغر دهنغغد .رضغغایت شغغغلی نقغغش حیغغاتی در نتغغایج سغغازمان دارد روان احمغغد و
عبدالرحمن .)3109،نکته جالب در رضایت شغلی ایجاد احساس و نگرش مثبت نسبت به شغل و محیط
کاری در بین کارکنان است راحسان و همکاران.)3113،
پژوهشهای انجام شده درباره رضایت شغلی اغلب بر گسترش پایههای نظری عوامل موثر بغر
آن تمرکز یافته است .با آنکه درباره رضایت شغلی نظریههای گوناگونی تدوین و ارائه شغده اسغت ،امغا
میتوان گفت همه آنها رضایت شغلی را بر پایه سه محور مهم قرار میدهند ؛  )0توقعات و انتظغارات
افراد در رابطه با موقعیتهای واقعی )3 ،میزان برآورده شدن نیازهای جسمی و روانی و  )9سطح ابقای
ارزشهای .از این رو پژوهشگران مختلف تقسیم بندیهای گوناگونی از عوامل موثر بر رضایت شغلی
از جمله عوامل سازمانی ،ماهیت کار ،عوامل محیطی و عوامل فردی ارائه نمودهاند رباقرپور والشغانی و
همکاران.)0930،61 ،
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جدول  :1شاخصهای شناسایی شده رضایت شغلی
سال

نویسندگان

عنوان مقاله

شاخصهای شناسایی شده

2۱19

Mehrad,m

تاثیر عوامل خارجی بر رضایت

روابط با سرپرستان ،روابط با همکاران ،خط مشیهای

شغلی کارکنان در سازمان

سازمانی ،اندازه سازمان ،محیط کاری خوشایند،

2۱19

Uddin,j; Kabir,z

2۱1۲

; Ghadiri Rad,M.
Razavi,M.

2۱1۲

Mawusi ,p; Sakina
, A; Theresa ,A,
Adzifome,N

2۱1۲

Jobaid,I; Khan,M

2۱1۲

;Thulaseedharan,A
Kumar,N

2۱14

Yang,J; Ah Yoon,J

شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار ،فرهنگ
شرکت ،امنیت ،حقوق و دستمزد
عوامل موثر بر رضایت شغلی

روابط با سرپرستان ،روابط با همکاران ،امنیت ،تنوع

کارکنان مخابراتی تلفن همراه

شغلی ،تخصصی کردن ،مشارکت در تصمیمگیریها،

در بنگالدش

موقعیت شغلی ،نحوه ارزیابی عملکرد ،حقوق و
دستمزد ،یادگیری و آموزش

شناسایی و رتبهبندی عوامل

عجین شدن با شغل ،روابط با همکاران ،روابط با

موثر بر رضایت شغلی کارکنان

سرپرستان ،حقوق و مزایا ،فرصتهای ارتقا ،میزان

توسعه شهری شیراز با استفاده

آگاهی از نتیجه ،احساس عدالت ،استقالل در

از روش AHP

تصمیمگیری ،امنیت شغلی ،انعطاف ،تخصصی کردن

بررسی مقایسهای عوامل موثر

محیط کاری ،شرایط فیزیکی ،جنسیت ،سن،

بر رضایت شغلی اساتید در

تحصیالت ،سابقه ،حقوق و دستمزد ،امنیت شغلی،

کشور غنا

احساس مفید بودن ،قدردانی و شناخت

عوامل موثر بر رضایت شغلی

توانمند سازی ،فرصتهای ارتقا ،قدردانی و شناخت،

کارکنان صنعت چرم در

تخصصی کردن ،نگرش به شغل ،روابط با سرپرستان،

بنگالدش

آزادی عمل ،انعطاف ،یادگیری و آموزش ،حقوق و
دستمزد ،امنیت شغلی ،محیط کاری

عوامل موثر بر رضایت شغلی

موقعیت شغلی ،سابقه ،تحصیالت ،جنسیت ،محل

کارکنان زن در بخش IT

خدمت  ،سن  ،تنوع شغل  ،مشارکت در
تصمیمگیری ،حقوق و دستمزد ،روابط با همکاران

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت

نگرش مثبت و منفی به شغل ،ارتقا ،فرصت یادگیری،

شغلی کارکنان انتقالی در

محیط کاری ،قدردانی و شناخت ،حقوق و دستمزد،

بیمارستان

امنیت شغلی ،احساس مفید بودن ،موقعیت شغلی،
جنسیت ،تخصصی کردن
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سال

نویسندگان

عنوان مقاله

شاخصهای شناسایی شده

2۱13

;Saeed,R; Lodhi, R
;Iqbal,A; Nayyab,H

عوامل موثر بر رضایت شغلی

تنوع شغل ،فرهنگ سازمان ،حقوق و دستمزد ،نحوه

کارمندان در بخش مخابرات

ارزیابی عملکرد ،امنیت شغلی ،تخصصی کردن،

پاکستان

انعطاف ،مشارکت در تصمیمگیری ،فرصتهای ارتقا،

; Mussawar,SH
Yaseen,S
2۱13

Sypniewska,A

2۱13

Askari
;Masouleh,S
Saeedi,N; Mahdavi
;Koochaksaraei,H

احساس مفید بودن ،مشخصههای شخصی
چالشهای شغلی ،قدردانی و شناخت ،محیط کاری،
بررسی عوامل موثر بر رضایت
شغلی

حقوق و مزایا ،روابط با سرپرستان ،ماهیت کار،
مشارکت در تصمیمگیری ،احساس عدالت ،استقالل
در تصمیمگیری ،آموزش و یادگیری

شناسایی ،اندازهگیری و

عجین شدن با شغل ،سن ،نگرش به شغل ،فرصت

رتبهبندی رضایت شغلی در

ارتقا ،میزان آگاهی از نتیجه ،موقعیت شغلی،

سطح سازمان

مشخصههای شخصی ،استقالل در تصمیمگیری،
سوابق ،محل خدمت

Mousavian,I
2۱12

Qasim, S

2۱11

Mahamuda
Parvin,M; Kabir,N

2011

S. Taimur, A.
Selina

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت

روابط با همکاران ،شرایط فیزیکی مناسب در محیط

شغلی کارکنان در محل کار

کار ،موقعیت شغلی ،حقوق و دستمزد ،امنیت شغلی،
ماهیت کار ،میزان آگاهی از نتایج ،انعطاف ،احساس
مفید بودن ،چالشهای شغلی ،استقالل در
تصمیمگیری

عوامل موثر بر رضایت شغلی

محیط کاری خوشایند ،حقوق و مزایا امنیت شغلی،

کارکنان بخش داروسازی

احساس عدالت ،فرصتهای ارتقا ،روابط با همکاران،
روابط با سرپرستان ،یادگیری و آموزش

رضایت کارکنان :مطالعه

فرصتهای ارتقا ،روابط با همکاران ،روابط با

موردی :کارکنان ارتباط از راه

سرپرستان ،حقوق و دستمزد ،امنیت شغلی ،احساس

دور شرکتهای چندملیتی

عدالت ،ماهیت کار ،پیشرفت شغلی ،شرایط محیطی
کار
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مطالعات انجام شده در زمینه رضایت شغلی نشان میدهندکه متغیرهای زیادی با رضایت شغغلی
در ارتباطند .در ادامه به تعریف هریک از این متغیرها پرداخته میشود:
روابط با سرپرستان (نظارت و سرپرستی)؛ حضور سرپرستان در بسیاری از سازمانهغا
حیاتی است؛ زیرا آنها باید بر مسئولیتها ،صحت و سالمت کاری کارکنان نظارت کنند رابراهیمغی 0و
همکاران .)3109،عالوه بر این در نظریه انگیزشی -بهداشتی هرزبر این عامل خارجی به عنوان یک
محرک بیرونی موثر بر نیاز اساسی انسان ارجاع و نقش نظارت بغه عنغوان یغک محغرک قدرتمنغد در
رضایت شغلی بیان شده است .نظارت عاملی مهم برای رضایت شغلی است و با میزان رضغایت شغغلی
در محل کار رابطه مثبت دارد رعالم.)3113،3
ماهیت کار9؛ بسغیاری از صغاحب نظغران ر کغورمن ،0911،الوسغون و شغن ،10331رابینغز و
سنزو ،3101،تامپسون و فوآ )3103 ،9ماهیت کار را شامل عوامل متعددی از جمله تنغوع ،آزادی عمغل،
بازخورد ،مفید بودن ،ابهام ،چالش و انعطاف پغذیری دانسغتهانغد و معتقدنغد بغرای افغزایش رضغایت و
همزمان عملکرد کارکنان ،مشاغل باید از لحاظ درونی گسترش یافته و یا غنی شوند.
روابط با همکاران؛ از دیغدگاه هرزبغر ر ،)0393انغدازه گغروه و کیفیغت ارتباطغات متقابغل
شخصی در گروه نقش مهمی در رضایت کارکنان دارد .گروه کاری بغه عنغوان یغک اجتمغاع ،سیسغتم
حمایتی احساسی و روحی برای کارکنان به شمار میرود .اگر افراد در گروه دارای ویژگیهای اجتماعی
مشابهی مانند نگرشها و باورهای مشابه باشند ،فضایی به وجود مغیآورنغد کغه در سغایه آن رضغایت
شغلی فراهم میشود .همچنین نتایج برخی پژوهشهای نشان میدهد که روابط مناسغب بغا همکغاران
موجب افزایش رضایت شغلی میشود رباقرپور والشغانی و همکغاران  .)11 ،0930 ،از دیغدگاه سغعید و
همکاران ر )3109بسیاری از پژوهشهای نشان دادهانغد کغه روابغط بغا همکغاران یکغی از مهغمتغرین
پیشایندهای رضایت شغلی است.

1- Ebrahimi
2- Alam
3- Nature of work
4- Lawson & Shen
5- Thompson & Phua

/149
/ 041

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

این یافتهها اهمیت روابط اجتماعی در محیط کار بر رضایت شغلی را بیان مغیکنغد .مطالعغات
مرتبط در فرهنگهای گوناگون بر اهمیغت همکغاری و همکغاران در رضغایت شغغلی کارکنغان تاکیغد
کردهاند .محیط کاری 0رامکانات و شرایط فیزیکی ،جو سغازمانی)؛ پغژوهشهغای مختلفغی در گذشغته
تالش کردهاند تا نشان دهند که محیط کاری چگونه میتواند نقش مهمغی در رضغایت شغغلی داشغته
باشد .هایتر 3ر ،)3111نتیجه گیری کرد محیط کار تنها از دیدگاه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته اسغت
به این معنی که در درجه اول تمرکز بر ابعاد فیزیکی مثل سرو صدا ،مواد سمی ،دسغتگاههغا و  ...بغوده
است .محیط کار نقش مهمی در تصمیمگیری کارکنان بر ماندن یا خروج از سازمان دارد .کبیر9ر)3100
با انجام پژوهشی در صنعت داروسازی بنگالدش نشان داد که محیط کار نقش مهمی در رضایت شغلی
کارکنان دارد.
ارتقا؛ یکی از عوامل خارجی تاثیر گذار بر رضایت شغلی ارتقای شغغلی اسغت .نکتغه اصغلی در
مورد ارتقا ،حمایت اجتماعی از کارکنان با ویژگیها و احساسات مختلغف اسغت رجسغن .)3101،1ارتقغا،
یکی از عوامل مهم در رضایت شغلی است که سهم زیادی در مقدار رضایت شغلی دارد .در واقغع ایغن
عامل خارجی تاثیر زیادی بر عملکرد کارکنان داشته و به سطوح بغاالی عملکغرد مسغاعدت مغیکنغد.
عالوه بر این ارتقا نقش کلیغدی در سغطوح بغاالی مسغئولیت و فعالیغتهغای کارکنغان دارد رآیغان و
کوکاسیک .)3101،9به عبارت دیگر ،ارتقا حق قانونی کارکنان است که میتواند در رضایت شغلی مغوثر
باشد .رابطه مثبتی بین ارتقا و رضایت شغلی وجود دارد رعالم .)3113،در این راستا ماهارجان 6ر،)3103
به این نتیجه دست یافت که ارتقای شغلی یک نوع انگیزه کاری است که باعی توسعه و ایجاد انگیغزه
برای رضایت شغلی میشود.

1- working environment
2- Hytter
3- kabir
4- Jessen
5- Ayan & Kocacik
6- Maharjan
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امنیت شغلی؛ بر طبق دیدگاه لین0ر ،)3101اگر کارکنان راضی باشند و امنیت شغلی آنها تامین
باشد ،آنها به طور خودکار متعهد خواهند شد و به سازمان وفادار میمانند .کارمندی که از امنیت شغلی
خود راضی باشد ،به انجام کغار بهتغر از کسغی کغه امنیغت شغغلی پغایینی دارد تمایغل دارد .پیشغرفت
شغلیرآموزش و یادگیری)؛ عمدهترین نیازی که افراد پس از استخدام و تامین ثبات و امنیت شغغلی در
سازمان پیدا میکنند پیشرفت وتکامل فردی است که در سایه آموزش و هدایت مستمر به دست میآید
رالوسون و شن.)0331 ،
حقوق و دستمزد رپرداختی)؛ حقوق یکی از عوامل موثر خارجی در رضایت شغلی است که نقش
کلیدی در ایجاد رضایت شغلی در کارکنان دارد .حقوق و دستمزد یک عامل اساسی در بررسغی میغزان
رضایت شغلی است و رابطه معنی داری بین حقوق و دستمزد و رضایت شغلی در محل کار وجغود دارد.
سطح پایین حقوق و دستمزد منجر به سطح پایین رضایت شغغلی در محغیط کغار مغیشغود رآیغودل و
اولورانسوال .)3103،3مشارکت در تصمیمگیری؛ به اعتقاد گرونبر  ،مشارکت در تصمیمگیغری دو نغوع
است :مشارکت در جنبههای فوری شغل و مشارکت در جنبههای دور و آینده .کسانی که دارای تجربغه
مشارکت در سازمان خود بودهاند معموال نگرش مطلوب و مثبتتری نسبت به کار خود داشغته و مایغل
به تکرار آن تجربه هستند .نتایج برخی از پژوهشهغای ر کغورمن ،0911 ،برنغدا 9و همکغاران)3116 ،
نشان میدهد ،مشارکت در آن دسته از گروههای کاری که بیشتر به فعالیغتهغای خغالق و پژوهشغی
میپردازند ،موثرتر است .این موضوع در نهایت موجب افزایش رضایت شغلی میشود رباقرپور والشانی
و همکاران.)61 ،0930 ،
احساس عدالت؛ سازمان سیستمی اجتماعی است کغه حیغات و پایغداری آن وابسغته بغه وجغود
پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است .ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار
جمعی دارد؛ زیرا اهتمام منابع انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد .بی عغدالتی
و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستادههای سازمان ،موجب تضعیف روحیغه کارکنغان و تنغزل روحیغه

1- lane
2- Ayodele & Olorunsola
3- Brenda

/141
/ 041

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

تالش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریغان توسغعه و پیشغرفت
سازمان و کارکنان آن است .بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت ،حفو و توسعه رفتارهغای عادالنغه
در مدیران ،و احساس عدالت در کارکنان است .رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهغای مغدیریت بغا
کارکنان ر توزیع پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها و انتصاب) برای کارکنغان حغائز اهمیغت اسغت .در
فراگرد توسعه رفتارهای عادالنه و مهغمتغر از آن شغکل دادن احسغاس عغدالت در کارکنغان ،شغناخت
چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضغایت و انگیغزش کارکنغان حغائز
اهمیت است رسید جوادین و همکاران.)3 ،0911 ،
پیشینه پژوهشهای انجام شده
جاویدان و همکاران ر )0931به شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بغر رضغایت شغغلی کارکنغان ادارات

شهرستان بجنورد پرداختند .در سوالهای پژوهش به بررسی تاثیر عوامل مختلغف از جملغه انگیزشغی،
علمی ،حرفهای ،سازمانی و ارگونومی بر روی رضایت شغغلی کارکنغان پرداختغه شغده اسغت .پغژوهش
حاضر از نوع ت وصیفی غ زمینه یابی بوده است .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقغق سغاخته
استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات شهرستان بجنورد کغه در اسغتخدامی
فعال قرار دارند ،تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر با 0969است .حجم نمونه بغا اسغتفاده از جغدول
کرجسی و مورگان  911نفر است .برای تعیین روایی از نظغرات متخصصغان مغدیریت و بغرای پایغایی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .به منظور تجزیه و تحلیل سواالت  9عامغل اشغاره
شده بر رضایت شغلی از نرم افزار  spssاستفاده شد .نتایج نشان داد که از این عوامل ،عوامل انگیزشی
بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی کارکنان دارد.
قزل ایاغ و ایزی ر ،)0931به رتبهبندی عوامل موثر بر رضایت شغلی با استفاده از رویکرد فغازی
مطالعه موردی :شرکت فوالد اصفهان پرداختند .هدف پژوهش حاضر رتبهبندی عوامل موثر بر رضایت
شغلی با استفاده از تکنیک فازی است .برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر رضغایت شغغلی شناسغایی
شدند .به منظور جمع آوری نظرات خبرگان در پژوهش حاضر از ابزار پرسشغنامه اسغتفاده شغده اسغت.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران شرکت فوالد اسغتان اصغفهان مغی باشغند .تجزیغه و تحلیغل
دادههای جمع آوری شده در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فغازی توسغط نغرم افغزار Expert Choice
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انجام گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی عوامل موثر بر رضایت شغلی به ترتیب
عوامل گروهی ،عوامل سازمانی و عوامل شخصی می باشند .همچنین در روش فوق مهم تغرین عوامغل
موثر بر رضایت شغلی به ترتیب سرپرستان ،همکاران و پرداخت ها مغی باشغند .همچنغین شغرایط کغار،
نیازها و مزایای واسطهای رتبههای آخر را به خود اختصاص دادند.
موسوی تبار و همکاران ر )0933به بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغغلی پرسغتاران شغاغل در
بیمارستانهای منتخب نظامی و دولتی شهر تهران پرداختند .این پژوهش در قالب یک بیان توصیفی -
تحلیلغی از ابتغدای اردیبهشغت تغا پایغان تیرمغاه سغال  0933در  6بیمارسغتان جنغرال نظغامی و
غیرنظامیردولتی) تهران با روش نمونه گیری تصادفی بر روی  063نفر از پرسغتاران انجغام گرفغت .در
این تحقیق برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه رضایت شغلی "  " JDIاستفاده گردید .یافتههغا در
این مطالعه نشان داد که در مجموع ،رضایت شغلی کلی پرستاران ربیمارسغتانهغای دولتغی و نظغامی)
اکثریت با  93/1درصد فراوانی در حد متوسط قرار دارد.
نصیری پور و همکاران ر )0933عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان براساس نظریه هرزبغر
در بیمارستانهای آموزشی شهرستان قزوین را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که عوامل امنیت شغغلی،
حقوق و دستمزد مناسب در زمره عوامل بهداشتی و عوامل احساس مسئولیت در کار ،مورد عالقه بودن
کار در زمره عوامل انگیزشی به ترتیب در اولویت قرار گرفتند 11 .درصد از کارکنان دو عامل حقغوق و
دستمزد و امنیت شغلی را مهمترین عوامل بازدارنده در بهبود عملکرد کارکنان میدانستند.
رضایی ر )0930به رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت منغدی کارکنغان شغرکت بغرق منطقغه ای
مازندران با تکنیک  AHPو ارائه راهکار برای بهبغود آن پرداختنغد .در ایغن پغژوهش هغدف اساسغی،
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی شرکت برق منطقه ای مازندران کغه شغامل
رامنیت شغلی ،ارتباط با همکارن ،حقوق و مزایا ،تسهیالت و خدمات ،محیط کار ،آمغوزش ،سرپرسغتی،
مشارکت در تصمیمگیری ،ویژگیهای شغل ،احساس برابری ،ارتقای شغل) بوده است .بر ایغن اسغاس،
ابتدا چهارچوب مفهومی پژوهش بر مبنای ادبیات مربوطه طراحی و سپس بغا اسغتفاده از روش شناسغی
پژوهش توصیفی و پیمایش ،داده های مورد نظر گردآوری و عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی شناسایی
و در نهایت با استفاده از تکنیک  AHPعوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اولویت بنغدی شغد .اولویغت
عوامل موثر بر رضایت شغلی به ترتیب ،مشارکت در تصمیم گیری ،حقوق و مزایا ،فرصت ارتقای شغل،
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امنیت شغلی  ،سرپرستی ،تسهیالت و خدمات ،آموزش ،خطمشی ،محیط کار ،احساس برابری ،ویژگغی
شغل ،ارتباط با همکاران مشخص شد .مهراد ر )3106تاثیر عوامل خارجی بر رضایت شغلی کارکنان در
سازمان را بررسی نمود .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد این عوامل خارجی نقش حیاتی بر رضایت
شغلی کارکنان در سازمان دارند .به دلیل اینکه این عوامل می توانند باعی بهبود نگرش و باور کارکنان
نسبت به شغل خود شوند .همچنین این مطالعه بر رضایت شغلی به عنغوان توسغعه دهنغده عملکغرد و
بهره وری کارکنان در سازمان متمرکز شده است.
ترابی و همکاران ر ،)3109به رتبهبندی عوامغل مغوثر بغر رضغایت شغغلی کارکنغان در سغطوح
سازمانی با تکنیک  DEMATELو  FANPپرداختنغد .هغدف پغژوهش شناسغایی عوامغل مغوثر در
ارزیابی رضایت شغلی در شرکتهای سرمایه گذاری از نظر کارشناسان داخلغی و بیرونغی بغود .در ایغن
پژوهش از روش ترکیبی  DEMATELو  ANPفازی برای تعیغین همبسغتگی بغین معیارهغا و وزن
آنها در ارزیابی عوامل رضایت به منظور توانمند سازی سرمایه گذاران در اولویت بندی برنامغههغا بغر
مبنای این معیارها و نمرات محاسبه آنها استفاده شده است .نتغایج نشغان داد از بغین عوامغل اصغلی
اثرگذار بر رضایت شغلی پرداختها و ترفیع باالترین وزن را داشتند و باید به عنغوان اولغین عوامغل در
برنامه ریزی برای افزایش رضایت شغلی به آنها توجه شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی کمی با رویکرد پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش تعداد  01نفر از خبرگان

که دارای سوابق فعالیت در حوزه منابع انسانی سازمان یا دارای تحصیالت مغرتبط بغا رشغته مغدیریت
منابع انسانی و رفتار سازمانی است .برای نظرسنجی از خبره در مورد مقایسههای زوجی و تعیین میزان
اهمیت هر یک از عوامل در رضایت شغلی دو پرسش نامه در قالب عبارتهای کالمی طراحی شغده و
پس از نظرسنجی از خبرهها به اعداد فازی تبدیل شدند.
شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی
به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنغان از روش تحلیغل محتغوا بغا آنتروپغی شغانون

استفاده شد.

شناسایی و اولویتبندی فازی عوامل موثر بر رضایت شغلی
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به این صورت که ابتدا پژوهشهای مختلفی که در این حوزه انجغام شغده بودنغد رجغدول ،)0
بررسی شده و سپس عوامل مختلف شناسایی شدند و با استفاده از مدل آنتروپی شانون ضریب اهمیغت
هریک از این عوامل به دست آمد و نهایتاً ده عامل که باالترین ضریب اهمیغت را داشغتند بغه منظغور
بررسی در این پژوهش انتخاب شدند.
این مرحله در حوزه تحلیل محتوا رپردازش دادهها) قرار میگیرد .روشهای پردازش داده عمدتاً
به صورت غیر جبرانی و بر اساس فراوانی هر مقوله بنا شده است .این روشها دارای معضالت ریاضی
و تئوریک هستنند که کاربرد آنها را محدود میکند .به منظور رفع این نقیصه میتغوان از مغدلهغای
جبرانی مثل مدل آنتروپی راندرگاشت) شانون استفاده کرد .به این منظور ابتدا عوامل مختلف موثر بغر
رضایت شغلی استفاده شده در پژوهشهای گذشته درقالب فراوانی شمرده و بر اساس دادههای جغدول
فراوانی ،مراحل زیر اجرا شد.
مرحله اول :به دست آوردن ماتریس فراوانیهای جدول فراوانی به هنجار شده ،بر اساس فرمول
شماره ر )0است.
ر)0

مرحله دوم :محاسبه بار اطالعاتی هر مقوله و قراردادن آنها در ستونهای تعیین شده با کمک
فرمول شماره ر.)3

مرحله سوم :با استفاده از بار اطالعغاتی مقولغههغار )j=1,2,3,…,nضغریب اهمیغت هریغک از
مقولهها محاسبه میشود .برای محاسبه ضریب اهمیت از فرمول شماره ر )9استفاده میگرددر دانایی فر
و همکاران.)0916 ،

تعیین وزن معیارها بر اساس  AHPفازی
پس از معرفی روش  AHPفازی توسط ساعتی در دهه  ، 0311مدلهغای بسغیاری در زمینغه
AHPفازی توسط پژوهشگران مختلف ارایه شده است.
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در این روشها از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی به صورت ترکیبی استفاده شده است .با توجغه
به اینکه ارایه قضاوتها به صورت کالمی برای تصمیم گیرندگان آسانتر از ارایه یغک پاسغ بغه طغور
قطعی است ،بنابراین استفاده از مفاهیم فازی در تصمیمگیریها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
به همین دلیل پژوهشهای بسیاری در سالهای اخیر در این زمینه انجام گرفته است .در سغال 0319
دو پژوهشگر هلندی به نامهای ”الهورن و پدریک “روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبغی فغازی
پیشنهاد کردند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بغود .میغزان محاسغبات و
پیچیدگی مراحل این روش باعی شد مورد استقبال قرار نگیغرد .در سغال  0336روش دیگغری تحغت
عنوان ”روش تحلیل توسعهای ”توسط یک پژوهشگر چینی به نغام ”چانغگ“ ارایغه شغد .اعغداد مغورد
استفاده در این روش ،اعداد مثلثی فازی هستند رمومنی.)0930 ،
در این روش هریک از تصمیم گیرندگان مقایسههای زوجی خویش را بغا کغاربرد عبغارتهغای
زبانی ایجاد میکنند که این عبارات به صغورت اعغداد فغازی مثلثغی) M=(I,m,uتبغدیل مغیگغردد.
عملکردهای ریاضی در زبان فارسی به صورت زیر تعریف میشوند:

قبل از اینکه روشهای وزن دهی و رتبهبندی بررسی شود ،باید توضیحی در مورد اعداد فازی مورد
استفاده ،ارائه شود .در این مقاله از عبارتهای کالمی به جای اعداد قطعی برای تعیین وزن شاخصها
و همچنین رتبهبندی گزینهها استفاده شده است .جدول دو عبارتهای کالمی را جهت توصیف اهمیت
معیارها نسبت به یکدیگر ارائه میکند .

شکل :1تابع عضویت مثلثی برای مقادیر زبانی
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جدول :1عبارتهای کالمی جهت مقایسههای زوجی برای بیان درجه اهمیت(گاماس)1333،
مقیاس عدد فازی

عدد فازی

متغیر زبانی

1

برابر

()1،1،1

2

برتری خیلی کم

()1،2،3

3

کمی برتر

()2،3،4

4

برتر

()3،4،۲

۲

خوب

()4،۲،9

9

نسبتا خوب

()۲،9،5

5

خیلی خوب

()9،5،6

6

عالی

()5،6،6

6

برتری مطلق

()6،6،1۱

برای تعیین وزن معیارها با استفاده از این روش به شرح زیر عمل میشود:
محاسبه ارزش

برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی کغه

خغود یغک عغدد

فازی مثلثی بوده و از رابطه زیر محاسبه میشود:

محاسبه درجه بزر تری

ها نسبت به همدیگر

درجه بزر تغری ر M2 = (l2, m2, u2) ≥ M1 = (l1, m1, u1کغه بغه شغرح زیغر تعریغف
میشود:

که آنرا میتوان به شرح زیر نوشت :

محاسبه وزن غیر به هنجار شده معیارها به شرح زیر:
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از  kعدد فازی مثلثی دیگر نیغز از رابطغهی زیغر بغه دسغت
میآید :
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در نظر بگیرید که :

 .K=1,2,…,n; kسپس وزن به شرح معیارها به شرح زیر به دست میآید :

برای

بعد از نرماالیز کردنر تقسیم مقادیر هر عنصر بر مجموع مقادیر) بغردار وزن نرمغال بغه دسغت
میآید که به شرح زیر است :
که در آن وزنها اعداد فازی نیستندرگاماس .)3113،بعد از محاسبه وزن هریغک از معیارهغا بغا
استفاده از روش  AHPفازی ،به منظور اولویت بندی معیارها از روش تاپسیس فازی استفاده میکنیم.
تاپسیس فازی

0

نخستین بار چن ر )3111در مقاله ای با عنوان بسط روش  TOPSISبه تصمیم گیری گروهی در محیط
فازی از تکنیک تاپسیس با رویکرد فازی استفاده کرده اند .برای انجام محاسبات تکنیغک تاپسغیس بغه
صورت فازی نخست باید از یک طیف زبانی مناسب برای گردآوری داده ها استفاده کغرد .چغن ر)3111
یک مقیاس زبانی هفت درجه را برای امتیازدهی به هر گزینه براساس هر معیار ،پیشنهاد مغیدهغد .در
ارزیابی کیفی گزینهها در تکنیک تاپسیس فازی معموال از مقیاس هفت درجه استفاده میشغود .طیغف
هفت درجه پیشنهادی چن در ارزیابی گزینه برای تکنیک تاپسیس فازی به صورت زیر است رحبیبی و
همکاران:)0939،

1- FTOPSIS
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جدول  .0عبارتهای کالمی (حبیبی و همکاران )1030 ،برای بررسی میزان اهمیت هر از عوامل موثر در رضایت شغلی

متغیر زبانی
خیلی کم
کم
کم تا متوسط
متوسط
تقریبا زیاد
زیاد
خیلی زیاد

معادل فازی
ر)0,0,1
ر)0,1,3
ر)1,3,5
ر)3,5,7
ر)5,7,9
ر)7,9,10
ر)9,10,10

نمایش فازی مثلثی طیف فازی باال به صورت زیر است:

الگوریتم تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر است:
تشکیل ماتریس فازی مقایسه عوامل :در این مرحله ،ماتریسی رسم میشغود کغه در سغطر آن
عوامل و در ستون آن افراد نظر دهنده قرار میگیرند و در تالقی سطر و ستون ،میزان اهمیتی که هغر
پاس گو برای هرکدام از این عوامل قائل شده است آورده میشودرفرید و همکاران.)063 ،0911 ،
نرمال ماتریس تصمیمگیری فازی  :اگر هر درایه ماتریس تصغمیم بغا  xو هغر درایغه مغاتریس
نرمال با  rنمایش داده شود در این صورت نرمال سازی با قاعده زیر صورت میگیرد:

محاسبه ماتریس تصمیم نرمال موزون  :در این مرحله ماتریس نرمال فازی به دسغت آمغده در
مرحله قبل با ماتریس وزن معیارها که از طریق مدل AHPفغازی بغه دسغت آمغد ضغرب مغیشغود و
ماتریس نرمال موزون به شرح زیر حاصل میشود:
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محاسبه مجموعه راه حلهای ایده آل و ضد ایده آل فازی  :از آنجا که اعداد فازی مثلثی مثبت
در فاصله

قرار میگیرند ،مجموعه ایده آل مثبت فازی و مجموعه ایده آل منفی فازی به شغرح

زیر تعریف میشود:

محاسبه فاصله ه ر گزینه از مجموعه راه حل ایده آل و ضد ایده آل

که درآن  dنشان دهنده فاصله بین دوعدد فازی مثلثی بر طبق روش راس هست که بغه شغرح
فرمول زیر محاسبه میشود:

به دست آوردن ضریب نزدیکی و رتبهبندی معیارها :وقتی کغه ضغریب نزدیکغی محاسغبه شغد
میتوان رتبهبندی کرد .محاسبه ضریب نزدیکی برای هر معیار به شرح زیر است :
بعد از محاسبه ضریب نزدیکی به ترتیب نزولی معیارها رتبهبندی میشوندرچن.)3111،
یافتههای پژوهش
بعد از مطالعه پژوهشهای انجام شده در حوزه عوامل موثر بر رضایت شغلی ،عوامل شناسغایی شغدند و

به روش آنتروپی شانون عواملی که بیشترین وزن را کسب کردند به عنوان عوامل مورد بررسی در این
پژوهش انتخاب شدند که به این شرح است.
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جدول  .4عوامل موثر بر رضایت شغلی منتخب برای بررسی در این پژوهش بر اساس ضریب اهمیت
ضریب اهمیت

بار اطالعاتی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

۱٫113

۱٫616

روابط با سرپرستان (نظارت و سرپرستی)

۱٫1

۱٫61۲

ماهیت کار

۱٫۱64

۱٫593

روابط با همکاران

۱٫۱61

۱٫542

محیط کاری (امکانات و شرایط فیزیکی ،جو سازمانی )

۱٫۱66

۱٫529

فرصتهای ارتقا

۱٫۱66

۱٫519

امنیت شغلی

۱٫۱64

۱٫963

پیشرفت شغلی(آموزش و یادگیری)

۱٫۱62

۱٫996

حقوق و مزایا

۱٫۱۲3

۱٫431

احساس عدالت

۱٫۱۲3

۱٫431

مشارکت در تصمیمگیری

به منظور وزن دهی عوامل موثر بر رضایت شغلی از روش  AHPفازی استفاده شده است .بغه
این منظور ابتدا یک ماتریس ده در ده تشکیل گردید ،که سطر و ستون آن شامل عوامل شناسایی شده
در این پژوهش است .این ماتریسها در اختیار مدیران قرار گرفت تا مقایسههای زوجی نسبت بغه ایغن
شاخصها انجام شود .اعداد مقایسههای به صورت فازی و با استفاده از اعداد جدول ر )3پر میگردد .در
پایان همه ماتریسها را تبدیل به یک ماتریس معادل نموده ،بغه طغوری کغه از همغه اعغداد میغانگین
هندسی گرفته و ماتریس حاصل برای ادامه محاسبههای مورد استفاده قرار مغیگیغرد .در قسغمت بعغد
میانگین هندسی اعداد هر سطر را به شکل فازی محاسبه نموده و با استفاده از روش غیر فازی کغردن
وزن هر عامل محاسبه میشود .خالصه محاسبات در زیر آمده است.
جدول  .1ارزش

برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی

۱٫۱4۲51

۱٫۱311۲

۱٫۱2223

S1

۱٫16۲65

۱٫12643

۱٫۱6661

S2

۱٫۱645۲

۱٫۱91۱۲

۱٫۱4199

S3

۱٫۱9۲94

۱٫۱44۱4

۱٫۱266

S4

۱٫13263

۱٫۱6666

۱٫۱۲62۲

S۲

۱٫15915

۱٫11614

۱٫۱56۲6

S9

۱٫16۱29

۱٫13۱96

۱٫۱665۲

S5

۱٫16436

۱٫12651

۱٫۱6121

S6

۱٫19۱65

۱٫1۱6۱3

۱٫۱5335

S6

۱٫231۲

۱٫1۲656

۱٫1۱54

S1۱
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جدول .۶محاسبه وزن غیر به هنجار شده معیارها
وزن نرمال شده

وزن غیر به هنجار شده

۱

روابط با سرپرستان

۱

)V(S1

۱٫1۲2۱9

ماهیت کار

1

)V(S2

۱٫۱1۱26

روابط با همکاران

۱٫۱9599

)V(S3

۱

محیط کار

۱

)V(S4

۱٫۱6۱36

ارتقا

۱٫۲2693

)V(S۲

۱٫1۲2۱9

امنیت شغلی

1

)V(S9

۱٫1۲2۱9

پیشرفت شغلی

1

)V(S5

۱٫1۲2۱9

حقوق

1

)V(S6

۱٫146۱2

مشارکت در تصمیمگیری

۱٫66۱۱3

)V(S6

۱٫1۲2۱9

احساس عدالت

1

)V(S1۱

1

SUM

9٫۲5933

SUM

معیارهای روابط با سرپرستان و محیط کار کمترین وزن را کسب کردندو بیشترین وزن هم مغر
بوط به عوامل احساس عدالت ،پیشرفت شغلی ،ماهیت کار ،امنیت شغلی و حقوق است .پغس از اینکغه
وزن عوامل موثر بر رضایت شغلی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی تعیغین شغد بغا اسغتفاده از
تکنیک تاپسیس فازی این عوامل رتبهبندی شدند تا اولویت اهمیت هریک از ایغن عوامغل در رضغایت
شغلی تعیین شود .خالصه محاسبات در زیر آمده است:
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جدول  ۷فاصله از ایده آلهای مثبت و منفی
عوامل موثر بر رضایت شغلی

فاصله از راه حل ایده آل مثبت

فاصله از راه حل ایده آل منفی

روابط با سرپرستان

11

1

ماهیت کار

6٫419

1٫411

روابط با همکاران

6٫163

1٫121

محیط کار

6٫119

1

ارتقا

6٫129

1٫312

امنیت شغلی

6٫293

1٫161

پیشرفت شغلی

6٫396

1٫469

حقوق

6٫246

1٫914

مشارکت در تصمیمگیری

6٫416

1٫414

احساس عدالت

6٫343

1٫111

سپس ضریب نزدیکی عوامل به شرح نمونه زیر حساب شد:

در پایان عوامل موثر بر رضایت شغلی به شرح زیر رتبهبندی شدند:
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جدول  ۸نتایج رتبهبندی عوامل موثر بر رضایت شغلی

رتبه

Ci

1

1٫1913

حقوق

2

1٫19

امنیت شغلی

3

1٫1121

احساس عدالت

4

1٫1113

پیشرفت شغلی

1

1٫1492

ماهیت کار

9

1٫1491

مشارکت در تصمیمگیری

1

1٫1311

ارتقا

1

1٫1121

روابط با همکاران

6

1

روابط با سرپرستان

11

1

محیط کار

عوامل موثر بر رضایت شغلی

از بین عوامل موثر بر رضایت شغلی مورد بررسی در این پژوهش عامل حقوق ،امنیغت شغغلی و
احساس عدالت بیشترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت باالتری نسبت به سایر عوامل قرار گرفتنغد.
عوامل پیشرفت شغلی ،ماهیت کار و مشارکت در تصمیمگیری و ارتقا رتبههغای  1تغا هفغتم را کسغب
کردندو عوامل روابط با همکاران و سرپرستان و محیط کار به عنوان عواملی شناخته شدند که کمترین
اهمیت را در ایجاد رضایت شغلی کارکنان دارند.
نتیجه گیری و پیشنهادها
رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهره وری بایستی در سازمانها مورد توجه قغرار گیغرد.

عوامل زیادی میتوانند رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار دهند .شناسایی این عوامل میتواند رهبغران و
مدیران سازمانها را در توجه به این عوامل و به دنبال آن ایجاد رضایت شغلی در کارکنان یاری نماید.
در این پژوهش به اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغغلی کارکنغان پرداختغه شغده اسغت .نتغایج
پژوهش نشان داد که نیازهای اولیه مثل حقوق و دستمزد و امنیت شغلی باالترین رتبه را کسب کردنغد
و این نشان میدهد که در ادارات ما کارکنان هنوز درگیر اولین نیازها یعنی نیازها میباشند و تا مرتفغع
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نمودن این نیازها نمیتوان از آنها انتظار مشارکت در برنامهها را داشت .با توجغه بغه یافتغههغای ایغن
پژوهش مدیران و رهبران سازمان باید به اهمیت عوامل حقوق و دستمزد و امنیت شغلی به عنغوان دو
عامل مهم در ایجاد رضایت شغلی توجه بیشتری کنند و درصدد پرورش استعدادهای خغالق ،از طریغق
توجه به رفع مشکالت اقتصادی از طریق پرداخت حقوق و کارانه مناسب توام با امنیت شغلی در کغار،
آرامش خاطر را در کارکنان ایجاد کنند تا کارکنان بتوانند هن خود را صرف ارائه خدمت بهتر و انجغام
بهتر کارهای محوله ،کنند.
احساس عدالت عاملی است که سومین رتبه اولویت در بین سایر عوامل را بغه خغود اختصغاص
داده است .ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیغه کغار جمعغی دارد ،زیغرا اهتمغام منغابع انسغانی و
انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد .بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده
های سازمان ،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تالش و فعالیت در آنان میشغود .بنغابراین
رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن اسغت .ایغن پغژوهش
نشان میدهد که حس عدالت به عنوان یکی از سه عامل مهم اثر گذار بر رضغایت شغغلی اسغت .لغذا
مدیران باید تالش کنند در فعالیتهای خود رتوزیع پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها و انتصغاب) ایغن
مهم را در نظر بگیرند و مانع از ایجاد این فضا در سازمان بشوند که کارکنان احسغاس کننغد کغه بغین
ماست و کره هیچ فرقی نیست چرا که این حس عالوه بر کاهش رضغایت و انگیغزه در بغین کارکنغان
تعهد را نیز از بین خواهد برد.
نتایج نشان میدهد که عواملی که مرتبط با محیط کار و روابط بغا دیگغران هسغتند کغمتغرین
اهمیت را در رضایت شغغلی دارنغد .شغاید دلیغل آن را مغیتغوان در انفغرادی بغودن بیشغتر کارهغا در
سازمانهای ایران و کمبود گروهها و تیمهای کاری جستجو کرد .چرا که اگغر در شغغلی کغار گروهغی
الزمه انجام آن شغلها باشد قطعا کیفیت روابط با همکاران و سرپرستان و محیط بغه عنغوان یکغی از
اصلیترین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان خواهد بود .چرا که اندازه گغروه و کیفیغت ارتباطغات
متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در رضایت کارکنان دارد .گروه کغاری بغه عنغوان یغک اجتمغاع،
سیستم حمایتی احساسی و روحی برای کارکنان محسوب میشود.
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