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 مقدمه -8

رضههایتشههغ،ی،ازمتغترهههایمههؤثردرکههارایی

تواندب افزای پویاییسازماناستک حدباالیآنمی

وریسازمانمنجهرشهودوحهدپهایتنآنسهبآوبهره

جهاییازقبتهلجابه ،شهدنمسها لومشهكالتیپدیدار

عالق به کهاروکهاه شغ،ی،ترکخدمت،غتبت،عدم

وریکارکنهانودرانگتزه،روحت کهاری،کهاراییوبههره

(.Kwai Fatt et al., 2010)شودنهایتسازمانمی

انههدرضههایتبسههتاریازپهوهشههگرانتههال کههرده

رضهایت1شغ،یرات ریه کننهد.بهراینلونه ،ههاپكتنز

نتازهایخاصک باکارکردناقناعیابرآورده»اشغ،یر

حهددوسهت»آنرا2واسهکكتر«شخصمرتبطهسهتند

انهد.هلچنهتنرضهایتشهغ،ی،ت ری کرده«داشتنکار

که هه گتریمثبتیکفردب سلتنقه شهغ،یجهت

ویکحالت(Griffin et al., 2010)کنداکنوناییامی

به عنهوانبخ درنتتج ارزیابیشهغلفهردروحیلذت

کنهد،مهیهایآنفردرابرآوردهیاتسههتلشغ،یک ارز 

(.Sharma et al., 2010)ت ری شدهاست

ترکتبهیازخرسهندی،رضهایتشهغ،یرا3مورمان

4شناختی
خودفردنسبتب شغل5وخرسندیاحساسی 

رضایتیاسهت،شناختیخرسندیوم تقداستداندمی

عقالنهیشهرایطکهارارزیهابیمنطقهیوک بتشتربر

عبهارتاسهتازاحساسهیخرسهندیامها،اسهتاستوار

وخهووخ،هق، ک شغنسبتب فرداحساسیارزیابی

 بهکردننسبتراهنگامکارفرداحساسخوبومثبت

بهه (.Moorman, 1993)دهههدکههار نشههانمههی

رضایتونارضایتی،ب عنوانتاب یازرابط ،طورک،ی

خواهدوآنچه شدهبتنآنچ فردازشغ، میمشاهده

رورضهایتشهوندشازایهنآورد،ارزیهابیمهیب دستمی

متهزانرضهایت،دهنهدهشغ،ی،نگرشهیاسهتکه نشهان

                                                           
1- Hopkins 
2- Specter 
3- Moorman 
4- Cognitive Contentment 
5- Affective Contentment 

رکههاریههاشههغلخههوداسههتخشههنودییههااقنههاعفههردد

(Sharma et al., 2010.)

ایههنکهه دررابطهه بههارضههایتشههغ،ی،بههاوجههود

هایشهریهایفراوانیانجامشدهاست،سازمانپهوه 

انهدشدرحهالیکه یكهیازکلترب اینموضوعپرداخته 

 خهدمتبه شههروندان، هعواملتأثترگذاربرشهتوهارا

ههاییمتزانرضایتکارکنهانشهاغلدرینهتنسهازمان

سهازمانیگیهترضهایتمشهتریاندرونوانتهمیاستو

هایج،آرضایتمشتریانشرت)کارکنان(،یكیازپت 

رورجوعوشههروندان(اسهتشازایهنسازمانی)ارباببرون

هههدفازانجههامایههنپهههوه ،ت تههتنوضهه تتعوامههل

تأثترگذارفردیومصتطهیبهررضهایتشهغ،یکارکنهان

بهبودب منظورریزیتهرانوبرنام 81شهرداریمنطق 

آنهاست.



 پیشینه تحقیق -2

 های خارجی پژوهشالف( 

،ب ب هد8871دهندک ازسالهانشانمیبررسی

مطال  دررابط بارضهایتشهغ،یانجهام4000بت از

وایهن (Donohue & Heywood, 2004)شهدهاسهت

ویههدرکشورهایاروپهایی،ازاهلتهتبهاالیی موضوعب

مؤسسهاتیهسهتندکه شدراینکشهورها،استبرخوردار

طهورمسهتلر، وض تتمتغترهایمرتبطباانگتز راب 

هایانجامشدهبراینلون ،نتای پتلای کنند.پای می

متزانرضایتشهغ،ی،0080دک درسالندهنشانمی

بهاالترازحهدکشهوراروپهایی،هشتب طورمتانگتندر

بتشهترین،ک دراینمتانشدبامی(80از1/1متوسط)

(وکلتهرین8/7رضایتشغ،ی،دره،ندوب،هیک)متزان

،اطالعهاتبتشهتر.اسهت(0/1)وفرانس انگ،ستانآندر

 شدهاست.ارا  ،8درجدول
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 وضعیت رضايت شغلی در کشورهای اروپايی -8جدول  

 منطقه

سال
 بلژيک سوئد ايتالیا اسپانیا هلند فرانسه آلمان انگلستان اروپا

2182 1/1 0/1 7 0/1 8/7 2/1 3/1 2/1 8/7 

2188 3/18/278/21/13/17/21/18/1

2181 7/14/17/17/11/11/18/12/71/1

2112 7/14/17/17/11/11/18/12/71/1

2111 7/14/18/71/18/10/14/17/8/7

2112 1/18/18/73/11/10/14/18/18/7

 (http://www.motivation-index.comمنبع: ) 



که به بررسهی(0001)1نتتج پههوه ههاروی

نشههانپرداختهه اسههت،ت ههاركکههاردرکههارگرانجههوان

ودیگهرانکارگرانیک روابطبتنفردیخوبیبادهدمی

ازرضهایتشهغ،یتصيتالتمرتبطباشغلخوددارنهد،

بتشتریبرخوردارند.

نشانداددررابط باعوامهل2تصقتقاستاووراس

نظهروجهودداردشبهاکنندهرضایتشغ،ی،اخهتالفت تتن

متهزانازدستآمهده هایبهلبستگیتوج ب اینک 

نظهراز،هایمخت،ه هاوموق تترضایتشغ،یدرزمان

که ینتناسهتنباتکهردتوانمیندستهآماریم نادار

صهیاتههاوزمتن ،هایاص،یرضایتشغ،یکنندهت تتن

حهالیکه درشهایکهارن شرایطوموق تت،فردیاست

م تقداستمصهتطکهار،تكنولهوویوسهاختار3دراشنای

 هسهتندهایاساسیرضایتشهغ،یکنندهسازمانیت تتن

(Hersy & Blanchard, 1993 .)
گرانبااسهتیادهازرو تص،تهلگروهیازپهوه 

8811ههاییاپشدهدرفاص، سالمقال 41مصتوای،

ازنظرموضوع،ت ری ،،میهومرضایتشغ،یرا0080تا

موردبررسی،آیندهااب اد،پتامدهاوپت ،زمتن تئوریک

تیمیههومرضهانهدکه قراردادندوب ایننتتج رسهتد

اسهتشیوینهدعهام،دهتچتپا،یپویتتماهیدارایشغ،

دیهطراحیابزارهایجدیدرضایتشغ،یبابرایبنابراین

                                                           
1- Harvay  

2- Staw and Ross  

3- Schinader 

یانتزاعهیهها جنبهآن،یكیباتوج ب رویكردهایتئور

 یهت ر،یرتگوقابلاندازهینتمیهومراب صورتعنیا

(.8488)راوریوهلكاران،کرد

 های داخلی پژوهشب( 

متهزان،(8480درپهوه مهرادیوهلكهاران )

3/70درحهدکه ،درصدپرستاران8/03یشغ،تیرضا

گهزار ،ادیدرحدزدرصد7/0متوسطورحددرصدد

نهدهایاینپهوه هلچنتننشهاندادیافت .شدهاست

یاوت ههدحرفه یشهغ،تیرضهانتبهیداریم نرابط 

زانتهمی،ات ههدحرفه  یباافزاوجودداردوپرستاران

کند.پتدامی یافزازتنیشغ،تیرضا

(8480نتای پههوه منظهریتهوک،یورجبهی)

عهدالت)عهدالتسهازمانیههایمؤلیه نشاندادهریند

داریبهارضهایتارتباتم نی(ایوت ام،یتوزی ی،روی 

،اماتنهادومؤلی عدالتتهوزی یوت هام،یدارند،شغ،ی

 هستند.بتنیرضایتشغ،یقادرب پت 

(نشههان8480اصههغریوهلكههاران )مطال هه 

سهالمتبهافرسهودگیشهغ،یورضهایتشهغ، دهدمی

.دراینپهوه ،داردرابط م كوسوم نادارى،علوم 

که وخهودرایتشهغ، رضادرصدکارگران،متزان82

اند.اعالمکردهمتوسط

(نشهان8480نتای پهوه حسنیوهلكاران )

بههاداخههالااسههالمیوفرهنههاسههازمانینههدهمههی

تهأثتری،شهغ،تیرضهابهری،مانزت ههدسهاگرییانجتم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.3
.9

.1
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.3.9.1.3
https://iueam.ir/article-1-102-fa.html


 3131زمستان،نه هههههفي،نام اقتيادومدیریتشهری/شلارهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه4

 

اخههالادیگههر،بهه عبههارتدشنههدارومثبههت تمسههتقرتغ

ت ههدگهرییانجتبامیمط،وبفرهناسازماناسالمیو

 .شودیممنجریشغ،تیب رضای،سازمان

نشهان(نتهز8480پهوه گ،كاریوهلكهاران )

آناستهمقریهمرتبطباکاروس زییتگتشنتدادک ب

،کارکنهانیشهغ،تیبارضای(درونزهتجذب،لذتوانگ)

نیشهترتبی،کهارب دلذتووجودداردیداریم نرابط 

به خهوداختيهاصیشهغ،تیرضاینتب تسه رادرپ

دادهاست.

(،8488پهههوه مصلههودیوهلكههاران ) ینتهها

یارتبهاطیههامههارتانتمیداریدادارتباتم ننشان

که یطورب شداردوجودآنانیشغ،تیپرستارانورضا

یشهغ،تیرضا یباعثافزای،ارتباطیهامهارت یافزا

یارتبهاطیههامههارت یافهزاانتهمهلچنتن.شودیم

کهاروارتبهاتبهاطیشهرایههای مؤل یپرستارانباافزا

ددارد.وجویداریارتباتم ننتزهلكاران

(8488)نتههای تصقتههقسهه،طانزادهوهلكههاران 

متانکتیتتزندگیکاریورضهایتشهغ،یندنشانداد

هاینتزهلبستگیم ناداریوجودداردودرمتانمؤلی 

گراییدرسازمان،یكکاریگیقانونشکتیتتزندگیکاری

،وانسجاماجتلاعی،وابستگیزندگیاجتلهاعیوکهاری

کنندهبرایرضایتشغ،یهستند.تنیببهترینپت 

(درپهوه خودگزار 8411ترکلانوعابدی)

اسهتقاللدرشهاملیشزشهتعوامهلانگنتبهاندکه کرده

،یوترقههشههرفتتعلههل،عالقهه بهه کههار،شههناخت،پ

ارتبهاتبهاماننهدیشطتوعواملمصیشغ،یهاتتمسئول

وعوامهلیکارطیشرات،تارتباتباهلكاران،امنمافوا،

ایهامكانرشدت،توموق گاهیشاملحقوا،پایشاواسط 

مصهلتولهد،جهن ،سهن،ماننهدیشفهردعواملویترق

،یاعتقاداتمهذهب،یاززندگیک،تیهل،رضاأتتتوض 

رابطه شدتهلچنتندارد.وجودرابط یشغ،تیرضابا

یرههاتمتغریازسها،وامكانرشهدوارتقهایکارطیشرا

پهوروزنهدیالبته اسهت.شهترتب،یشغ،تیمستقلرضا

به ایهننتتجه خود(درپهوه 8480)مهرآورمؤمنی

متزانرضایتشغ،یبتنرستدندک تیاوتم ناداریدر

.زنومردوجودندارد

سسهه ؤایممطال ههاتوتصقتقههاترسههان مرکههز

یههک8417آبههان7تهها2نتههزدرتههاری هلشهههری

نظرسنجیت،ینیدرموردرضایتشغ،یازمهردمتههران

گویاندرصدازپاس 08انجامدادهاستک طیآنتنها

)هلشههریازشغلخودراضیهسهتنداندک بتانکرده

.(8417آنالین،
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رویكهردتهواندومهیرضایتشهغ،ی،مرورادبتاتبا

ک،یرادراینحوزهشناسهاییکهرد:رویكهردتهکب هدیو

شهاملپاسه به دوشب هدیتهکرویكرد.رویكرددوب دی

حالحاضریقدرازشغلخهودراضهیدر-8:استپرس 

درخواهتهد؟تای حدازشغلخودرضایتمی-0؟هستتد

رضایتشغ،یرابه تیهاوتبهتن،واقع،رویكردتکب دی

کنهدمهیخواستارآناسهت،ت ریه آنچ داردوآنچ فرد

(Smith et al., 1989).بهرایهنطرفهدارانایهنرویكهرد

کنشیازهلاهنگیمتاننتازهها،ک رضایتشغ،یباورند

کننههدهکههارتقویههتفههردونظههامایهههایحرفهه وارز 

(Gati, 1989)وههههالندیرضهههایتایازمجلوعههه و

هایمخت،ه واستک فرددراب ادوجنب هاییرضایتینا

ش(Wexley & Yuki, 1984)کندتجرب می،شغ، متنوع

سطحباالییازرضهایتدارایشخيیک ب اینترتتآ،

وشغ،یاست،نسبتبه شهغلخهوی بهازخوردمثبهت

،بههازخوردمنیههیداردشههغ،یشههخصفاقههدرضههایت

(Robbins, 1993).

بهداشهتی-رویكرددوب دی،اشارهب نظری انگتزشی

نتهزگیته 2نظریه دوعهام،ی،داردک به آن1هرزبرگ

،نبودنارضهایتی ،وهلكارانهرزبرگب اعتقادشود.می

رضهایتشب عبارتدیگهر،م نایوجودرضایتنتست ب

ههایمتاهادیهکتوانتصتعنهوانقطهآشغ،یرانلی

                                                           
1- Herzberg's Motivation-Hygiene Theory  

2- The Two-Factor Theory  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.3
.9

.1
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.3.9.1.3
https://iueam.ir/article-1-102-fa.html


 2 ـــــسن سخننرگ عسگری،کاظ کارجگان،عباسیاسدی،داوودرضا.../مصلودشغ،یرضایتبرمصتطیوفردیعواملتأثتربررسی

 

کهه )رضههایتونارضههایتی(قطبههیودوپتوسههتارمنیههرد

ایخنثی)ن رضایتونه نارضهایتی(درمرکهزآننقط 

ویهگهیوجهودزیرایندینشاست،موردمطال  قراردارد

رضهایتونارضهایتیشهغ،یباپایدارایب گون دارندک 

رضههایتشههغ،یدارایدوب ههدارتبههاتدارنههدشبنههابراین

ییانگهدارندهک متهأثرازب دبهداشت-8:جداگان است

سازمانی،هایمشیخطحقواودستلزد،)عواملبترونی

،(...،ارتبهاتبهاهلكهارانوانومدیرانسرپرسترابط با

)ماننههدب ههدانگتزشههیکهه ازعوامههلدرونههی-0.اسههت

(...وولتتئمتهزانمسهپتشهرفت،مصتوایشغل،امكان

وجههودعوامههلپههذیرد.براسههاسایههننظریهه ،تههأثترمههی

کنهد،نمهیئنارضایتیمطلمارانسبتب عدم،بهداشتی

تهوانوجهودنداشهت باشهد،نلهیزشیانگتعواملامااگر

گیتک واق اًنارضهایتیشهغ،یوجهوددارد،ب،كه فقهط

 Rollinson)گرفتک رضایتوجودنداردتواننتتج می

et al., 1998)،(Herzberg, 1966) ایازگسهتره.البته

توانندبرسطحرضایتشغ،یفردتأثتربگذارندعواملمی

عبارتنهداز:پایه حقهوا،فراینهدترفتهع،ک برخیازآنهها

روابههطاجتلههاعیوخههودشههغلشههرایطکههاری،رهبههری،

(Sharma et al., 2010.)

پهوهشگران،تأثترعواملومتغترهایمخت،ییرابر

انهد.عوامهلتأثترگهذاربهررضایتشهغ،ی،بررسهیکهرده

رضههایتشههغ،یعبارتنههداز:سههالمتاجتلههاعی)افجهه و

(،سههالمتروان)رسههولیواسههالمی،8418آرام،سههام

(وسههبک8418اسههدی،آبههادیوخ،ه شهیتع)،(8480

هلچنتنبرخهی(.8480قدموهلكاران،رهبری)نكویی

ی،ب عنوانشغ،یترضااندک هاگزار کردهپهوه از

علهلیوت ههدسهازمانتجهانیهو هتنبتانجیمیک

هههانشههانپهههوه (.Guldal et al., 2008)کنههدمههی

دخشنودیشهغ،یبهاشهادکامیک،هی،بهداشهتندهمی

،8وی،نهت.ارتبهاتدارد،تهرروانیوامتدزنهدگیطهوالنی

دریافتکه کهارکردشهغ،یخهوببهاکهارکردسهال در

،0)سهاپتنگتونهایزندگیارتبهاتداردبستاریاززمتن 

(.درمقایسهه بههاسههایرکارکنههان،کارکنههانیکهه 8478

رضهایتشههغ،یبههاالتریدارنهد،ازنظههرتههوانجسههلیو

تهههریقهههراردارنهههدذهنهههی،دروضههه تتمناسهههآ

(Chandan,1997.)

ههایویهگهیانهدنشاندادههلچنتن،هاپهوه 

فههردیششههاملسههن،جههن ،تصيههتالتونهههاد

(Bartel, 1981)،Groot & Brink, 2000))ونتهز

کاروروابطانسانیمصتط،نوعکار،هایشخيتتیویهگی

جل،هه از( Hellriegel & Woodman, 1996) کههار

بهاتوجه ،ازاینرومؤثربررضایتشغ،یهستند.عوامل

متغترهاوعواملمؤثربررضایتشغ،ی،درب گستردگی

اینپهوه باتلرکزبرعواملفردیومصتطیک کلتر

اند،تأثترآنهابهرمتهزانرضهایتشهغ،یموردتوج بوده

کارکنان،موردبررسیقرارگرفت است.



 

 

         

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی -8شکل 

 های نگارندگان( منبع: )يافته                    
1- Villant 

2- Sappington 

 عوامل فردی

رضايت 

 شغلی

 عواملدرونفردی

 فردیبتنعوامل

 مصتطفتزیكی

 مصتطاجتلاعی

 محیطیعوامل 
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،دوفرضت زیهر،8براساسمدلمیهومیدرشكل

موردآزمونقرارگرفت است:

 متانعواملفردیورضایتشغ،ی،رابط مثبهت

وم ناداریوجوددارد.

 متانعوامهلمصتطهیورضهایتشهغ،ی،رابطه

مثبتوم ناداریوجوددارد.

  تحقیق  روش -4

به اسهتولصاظههدف،کهاربردیهوه ازاینپ

جام  آماری.استانجامشده،پتلایشی-توصتییشتوه

تههران81پهوه ،تلامیکارکنهانشههرداریمنطقه 

حجه 8اسهاسجهدولمورگهانوبرباشدمینیر(100)

ههاینیرت تتنشد.باتوج به نسهبت010،الزمنلون 

ههایمخت،هه ههاوبخه متیهاوتکارکنهاندرم اونهت

وایبه شهتوهطبقه ههایآمهاریانتخابنلون سازمان،

تيادفیانجامشدهاست.ب منظوراطلتنهانازبرگشهت

پرسشهنام درمتهان400هاب ت هدادکهافی،پرسشنام 

پرسشهنام 018که ت هدادگردیهدجام  آماریتوزیع

4ههایاولته ،ت هدادبرگشتدادهشهدشپه ازبررسهی

درصهد20پاسه به بهت ازپرسشنام به دلتهلعهدم

هها،نهام تبرهاییكسهانبه تلهامگویه هاوپاس گوی 

کنارگذاشهت شهدندو،یندتص،تلاتشختصدادهوازفر

ههابهااسهتیادهازهاوآزمونفرضت تجزی وتص،تلداده

گتریوشتوهنلون ،0انجامشد.جدول،پرسشنام 071

هایمخت، جام  آماریهارادربخ توزیعپرسشنام 

دهد.نشانمی

 

بندی جامعه آماری پژوهش  طبقه -2جدول 

 طبقه
 نسبت

 کارکنان )درصد(

 تعداد

 نمونه
 طبقه

 نسبت

 کارکنان )درصد(

تعداد 

 نمونه

 34 93/1 م اونتفنیوعلرانی 14 50/31حوزهشهردار

 41 35/7 م اونتامورشهریوفاایسبز 31 15/0 م اونتاموراجتلاعیوفرهنگی

 9 11/4 نقلوترافتکوم اونتحلل 33 03/1 م اونتشهرسازی

 350 31/10 نواحی 71 74/41 م اونتمالیواداری

355155جلعکل 9 71/4 توس  شهریریزیوم اونتبرنام 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )



،ههه ازمنههابعاولتهه هههاآوریدادهگههردرایبهه

)پرسشههنام (وههه ازمنههابعثانویهه )اسههنادومههدارک

استیادهشدهاستشب اینم نهاکه ضهلن،ای(کتابخان 

مطال  وبررسیمبانینظریوادبتهاتموضهوعرضهایت

ابزارسهنج ،هایمخت، شغ،ی،باالگوگتریازپهوه 

گویه در43شهاملشبسهت پاسه نام پرسشهب شهكل

ایلتكرتطراحیشدهاست.مقتاسپن گزین 

تهاعلهلآمهد دقهتالزمبه،ههاگویه درطراحی

روایهی.کافیبرخوردارباشهنداالتازسادگیووضوحؤس

بههاههها()اب ههادوگویهه پرسشههنام 4ومصتههوایی0صههوری

تأیتهدشهد.وخبرگان،اساتتددانشگاهازنظراتاستیاده

پرسشهنام که درمتهان40متزانپایایینتهزبراسهاس

افرادجام  آماریتوزیعشدبااستیادهازضهریآآلیهای

وپه از118/0برابربهاآزمونکرونباا،درمرح، پت 

برآوردشدهاستک قاب،تهت118/0برابرباانجامآزمون

اعتلههادبهه پرسشههنام رادرسههطحقابههلقبههولیتأیتههد

هاونتتج آزمهونپایهاییابهزارکند.اب اد،ت دادگوی می

نشاندادهشدهاست.4سنج ،درجدول

 

 

 

2- Face Validity 

3- Content Validity  

1- Morgan 
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 آزمون پايايی  نتیجه -3جدول

 

 

 

 

 
 

 های نگارندگان( منبع: )يافته     


اسهتیادهSPSS.20افهزارنهرماز،پردازیبرایداده

توصهتییوشهتوهههابه دوتجزیه وتص،تهلدادهشدو

،تجزی وتص،تهلتوصهتییبرای.هاستانجامشد،استنباطی

ودراسهتیاده،متهانگتنهایفراوانی،درصهدوازشاخص

هههایتجزیهه وتص،تههلاسههتنباطیبههرایآزمههونفرضههت 

هها(ونام ها)ت دادپرس باتوج ب کیایتدادهپهوه 

متغترهایاص،یپهوه ک هلچنتندرنظرگرفتناین

)رضایتشغ،یب عنوانمتغتروابست وعوامهلفهردیو

کتییهستندبرای،مصتطیب عنوانمتغترهایمستقل(

ازآزمهون،بررسیوجودیافقدانرابط م ناداربتنآنهها

،آزمهوننیهدفازا(استیادهشد.0مربع)کای8استقالل

اسهتیکل هرتغرتهمتغدونتوجهوداسهتقاللبهیبررس

،آزمهههوننیهههدرا.(8411،قتهههومیوف هههالیمنؤ)مههه

ظهارمهوردانتیههایبهافراوانه،همشاهدهشدیهایفراوان

،یمنؤشههوند)آذرومههمههیسهه یمقا،رتههاسههتقاللدومتغ

.هلچنتنب منظورت تتنمتزان)شدت(ونهوع(8412

4ازضهریآهلبسهتگیپترسهون،رابط )مثبتیامنیی(

استیادهشدهاست.



 های تحقیق يافته-5

 های توصیفی يافته

دبتشههتریننههدههههایتوصههتیینشههانمههییافتهه 

سهالقهرار42تها01دهندگانمرددرگروهسنیپاس 

دارنههد.هلچنههتنازلصههاظسههابق خههدمت،کلتههرینو

سالومتانگتنسهابق خهدمت01و8بتشترینسابق ،

اطالعاتبتشهتری،3سالاست.جدول1/1دهندگانپاس 

دهد.شناختینشانمیهایجل تترادررابط باویهگی

 

دهندگان شناختی پاسخ های جمعیت ويژگی -4جدول 
وض تتتأهلجنستتمتغتر

بدونپاس متأهلمجردبدونپاس مردزنطبق 

210810200001فراوانی
8/003/717/07/818/780/0درصد

بدونپاس سال31-22سال41-32سال01-42سال02تاطبق 

ن
س



80881813080فراوانی
3/33/302/433/834/3درصد

بدونپاس سایرکارگریکارشناسیمدیریتیطبق 

ل
شغ
ع
نو



41881818380فراوانی
 21/4 2/1 7/840/78درصد

پاس بدونکارشناسیارشدوباالترکارشناسیدیک، فوادیک، زیردیک، طبق 

ت
تال
ي
تص



02073801033فراوانی

8/8 1/1 32 1/01 7/081درصد

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 ها تعداد گويه ابعاد متغیر
 ضريب پايايی

 آزمون پس آزمون پیش

 رضايت شغلی

88عواملفردی

118/0118/0
8عواملمصتطی
1رضایتک،ی

 34 کل جمع

1- Independent Test  

2- Chi-Square  
3- Pearson Correlation Coefficient 
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هههابراسههاسطتهه تجزیهه وتص،تههلپرسشههنام 

،زیهاد(=خت،هی2که و=خت،هی8ایلتكهرت)گزین پن 

متههانگتنکههلرضههایتشههغ،یدهههدکهه نشههانمههی

ومتانگتنرضایتازعواملفهردی31/4،دهندگانپاس 

است.83/4و71/4ب ترتتآ،ومصتطی

نتهههای تجزیههه وتص،تهههلنلهههرات،2جهههدول

دهد.دهندگانرانشانمیپاس 

 

نتايج تحلیل توصیفی متغیرها -5جدول 

انصرافم تارمتانگتنبتشترینکلترینت دادمتغتر

07138/018/37111/420038/0عواملفردی

 23188/0 8301/4 20/823/3 071عواملمصتطی

 17484/0 1118/4 17/82 071رضایتک،ی

 34121/0 3107/4 10/3 42/0 071متانگتنکل

 های نگارندگان( منبع: )يافته                     

 

 های استنباطی يافته

 ارتباط متغیرها بررسی ارتباط/ عدم

جهتبررسیوجودیافقدانرابط بتنمتغترههای

مسههتقل)عوامههلفههردیومصتطههی(بههامتغتههروابسههت 

شغ،ی(،ازآزموناستقاللاستیادهشدشبرایاین)رضایت

ههایپهن وسه بنهدیمنظورباتوج ب اینك درطبق 

بود،2کلتراز،هایموردانتظارسطصی،برخیازفراوانی

شدوتكرار،ترکتآوآزمون،هاباس،ولمجاوراینس،ول

،آزمونب نتتجه 0×0سرانجامباتشكتلجدولتوافقی

نلهرهنتانگتهباتوج به مرستدشبدینترتتآک م تبر

مقتهاسدردودهندگان،عوامهلفهردیومصتطهیپاس 

کلتهرنتانگت)منامناسآ(و4باالترازنتانگت)ممناسآ

بهاالترنتانگت)مزیادمقتاسدردویشغ،تی(ورضا4از

یگردیهدوبنهدطبقه ،(4کلتهرازنتانگت)مک (و4از

.شدآزمونانجام

سطحم نادارینتای آزموناستقاللنشاندادک 

02/0آمارکهایدوپترسهوندرههردوعامهل،کلتهراز

شهودو)عهدمرابطه (ردمهیHoاستشبنابراینفرضت 

درصداطلتنانگیتبتنعوامهلفهردیو82توانبامی

نتای آزمهونمصتطیبارضایتشغ،ی،رابط وجوددارد.

 شدهاست. ارا8تا1ولاستقاللدرجدا

رضايت شغلی/عوامل فردی-6جدول 

 
 عوامل فردی

 کل
 نامناسب مناسب

رضایت

 شغ،ی

 801 13 00 ت دادک 

 870 870 0 ت داد زیاد

 071 023 03 کل

های نگارندگان(منبع: )يافته    


 نتايج آزمون کای -جدول 

مقدار
درجه 

آزادی

سطح 

معناداری
 555/5 330/13پترسونکای

 555/5/نسبتدرستنلایی

 555/5 955/13ارتباتخطیدوطرف 

ت دادمقادیرم تبر

های نگارندگان(منبع: )يافته   


رضايت شغلی/ عوامل محیطی-1جدول 

 
 عوامل محیطی

 کل
 نامناسب مناسب

رضایت

 شغ،ی

 801 01 10 ت دادک 

 870 840 30 ت داد زیاد

 071 821 800 کل

های نگارندگان(منبع: )يافته     
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 نتايج آزمون کای -جدول 

مقدار
 درجه

آزادی

 سطح

معناداری

 555/5 991/74پترسونکای

 555/5/نسبتدرستنلایی

 555/5 141/74ارتباتخطیدوطرف 

 ت دادمقادیرم تبر

نگارندگان(های منبع: )يافته



 بررسی همبستگی

رادررابطه وجودیهافقهدانتنها،آزموناستقالل

شبنابراینپ ازاینکه وجهودسنجدیمرتدومتغمتان

رابط متانمتغترهایمستقل)عواملفردیومصتطهی(

یبههرامتغتههروابسههت )رضههایتشههغ،ی(تأیتههدگردیههد،و

یهلبسهتگضهریآاز،رابط وشدتمشخصکردننوع

هایآماریاستیادهشدشبرایاینمنظور،فرضت پترسون

وگردیههدطراحههی،مربههوتبههرایهههریههکازعوامههل

ک ب منظوراجتنهابازتكهرارهایالزمانجامشدنآزمو

شود. می اها،الگویک،یآنهاونتای ،ارفرضت 

بتنرضهایتشهغ،یوعوامهلفهردی/مصتطهی،-

(.:o)ρHo= داریوجودنداردهلبستگیم نی

بتنرضهایتشهغ،یوعوامهلفهردی/مصتطهی،-

.:o)ρ(H1≠ داریوجودداردهلبستگیم نی

 

 نتايج آزمون همبستگی -81جدول 
 متغیرهای مستقل                                       

 متغیر وابسته 

 رضايت

 شغلی
 فردیعوامل 

عوامل 

 محیطی

 رضايت

 شغلی

*8(R)ضریآهلبستگیپترسون
128/0 

*
710/0

 000/0 000/0(Sigداری)م نی

071071071 ت داد
R)ضریآت تتن

2)741/0271/0

 عوامل فردی

*(R)ضریآهلبستگیپترسون
128/0 8*

374/0

 000/0 000/0(Sigداری)م نی

071071071 ت داد

 عوامل محیطی

*(R)ضریآهلبستگیپترسون
710/0*

374/08
 000/0 000/0(Sigداری)م نی

071071071 ت داد
.م ناداراست08/0*هلبستگیدرسطح

 های نگارندگان(منبع: )يافته



02/0کلتهرازSigباتوج ب اینك تلامیمقادیر

مخهال ،رابط م نادار(ردوفرضت )عدمHoاست،فرك

توانگیتهلبستگیهردوشودشبنابراینمیپذیرفت می

داراسهت.هلچنهتننتهای عاملبارضایتشغ،ی،م نهی

88درصهد)8آزموننشاندادضرایآدرسطحخطهای

 دارهستند.درصداطلتنان(نتزم نی

دده(نشانمی80نتای آزمونهلبستگی)جدول

(128/0شدتهلبستگیرضایتشغ،یباعواملفردی)

طوریک بهاتوجه به (زیاداستشب 710/0ومصتطی)

73توانگیهتعوامهلفهردی،حهدودضریآت تتن،می

درصهدازتغتتهراترا21درصدوعواملمصتطیحدود

کنند.تبتتنمی

 بررسی مناسب بودن مدل رگرسیون

از،گریكهدیاسهتقاللخطاههاازیبررسهورمنظب 

شهدهاسهتشهلچنهتناستیاده1واتسون-نتآزموندورب

درادامه ،آزمونم ناداریکلمدلرگرستونانجامشد.

شوند.میارا  هاونتای آنهافرضت 

                                                           
1- Durbin-Watson test  
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 واتسون -های آزمون دوربین فرضیه

.:o)ρ(Ho= بتنخطاهاهلبستگیوجودندارد-

.:o)ρ(H1= بتنخطاهاهلبستگیوجوددارد-

 داری کل مدل رگرسیون های آزمون معنی فرضیه

(.Ho)متغتروجودندارد رابط خطیبتندو-

(.H1)متغتهروجهوددارد رابطه خطهیبهتندو-

 

 نتايج تحلیل رگرسیون -88جدول 

ی
غل

 ش
ت

ضاي
: ر

ته
س

واب
ر 

غی
مت

 

ضريب 

 همبستگی

ضريب 

 تعیین

ضريب تعیین 

 تعديل شده
 خطای معیار تخمین

 -آماره دوربین

 واتسون

داری  معنی

(Sig) 

831/0 188/0 181/0 84810/0 181/8 000/0

متغترهای

 مستقل

 ضرایآاستانداردنشده
ضرایآاستاندارد

 شده
 tآماره

داریم نی

(Sig)  (βضرایآ)
خطای

 م تار

 483/0012/0133/3000/0ثابتمقدار

 000/0 283/08 133/0 081/0 241/0 عواملفردی

 000/0 800/00 322/0 087/0 414/0عواملمصتطی

 های نگارندگان(منبع: )يافته

 

واتسههون-ازآنجههاییکهه مقههدارآمههارهدوربههتن

قراردارد،فرضهت صهیر،2/0تا2/8(درفاص، 181/8)

درصداطلتنانگیتبهتن82توانباپذیرفت شدهومی

تههوانازخطاهها،هلبسهتگیوجهودنههداردشبنهابراینمهی

کلتهرازSigرگرستوناستیادهنلهود.هلچنهتنمقهدار

دههدمهدلرگرسهتونتوانسهت استک نشانمی02/0

تغتروابست )رضایتشغ،ی(راتوضتحدهدتغتتراتدرم

 .(88)جدول

دهنهده(،نشهان831/0مقدارضهریآهلبسهتگی)

هلبستگیبستارزیادمتغتروابست بامتغترهایمسهتقل

دههد،شهدهنشهانمهیاست.مقدارضریآت تتنت هدیل

راتدرمتغتروابست )رضایتشغ،ی(تدرصدازتغت1/18

)عواملفردیومصتطی(قابهلتوسطمتغترهایمستقل

تبتههتناسههت.هلچنههتنبههاتوجهه بهه مقههادیرضههرایآ

توانگیتعواملفردی،تأثتربتشتریاستانداردشدهمی

.(88)جدولبررضایتشغ،یدارند



 گیری و پیشنهاد نتیجه -6

رضههایتشههغ،ی،عههدمدنههدهشههواهدنشههانمههی

پتامدهایمنییزیادیبرایسازمانداردک ازآنجل، 

،تأخترکهاری،تهرکخهدمت،توانبه غتبهتکهاریمی

ورماههان،)مقتلههیتشههوی وبازنشسههتگیزودرس

،اشارهکرد.هدفاصه،یازانجهامایهنپههوه (8412

بررسیتأثترعواملفردیومصتطهیبهررضهایتشهغ،ی

گون ک تهراناستشهلان81کارکنانشهرداریمنطق 

دنهدههااشارهشدهاست،نتای نشانمهیدربخ یافت 

(31/4متزانرضایتشغ،ی،کلیباالترازحدمتوسهط)

استک ب م نایضرورتتوج ب اینموضوعازطهرف

هایمخت،ه ،متهزانالبت پهوه .مدیریتمنطق است

انهدشبهراینلونه ،رضایتشغ،یرامتیاوتگزار کرده

(متههزانرضههایتشههغ،ی8488عسههگریوهلكههاران )

ههایدانشهگاهع،هومهایاتااعللبتلارسهتانستنتتكن

(گهزار 1/0پزشكیهلدانراکلتهرازحهدمتوسهط)

متهزان،درصدکهارگران82درپهوه دیگری،.اندکرده

انههداعهالمکهردهکه ومتوسهطخهودرارضهایتشهغ، 

درحهالیکه پهورکریلی،(8480)اصغریوهلكهاران،

آموختگههانکشههاورزیرضههایتشههغ،یدانهه (8411)

و08/82برابهربها800تها8درمقتهاسراخوداشتغال

آموختگانغترخوداشتغالرابرابربهارضایتشغ،یدان 

اعالمکردهاست.10/77
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00 

 

هلبسهتگیبسهتاردنهدهنتای پهوه نشهانمهی

متهانعوامهلفهردیومصتطهیبها(R= 0/948)زیادی

ایک باتوجه شغ،یکارکنانوجودداردشب گون رضایت

R)مقدارضریآت تتنب 
درصهد1/18توانگیت،می(2

قابهل،رضایتشغ،ی،توسهطعوامهلیادشهدهازتغتترات

بنابراینبهبودوض تتهریکازعوامهل،درتبتتناست.

افزای سطحرضایتشغ،یکارکنان،مهؤثرخواههدبهود.

هههایپهههوه ،نشههانهلچنههتننتههای آزمههونفرضههت 

رابط مثبتوم ناداریمتانهریکازعوامهلدندهمی

بههارضههایت(R=0/760)ومصتطههی(R=0/859)فههردی

نتتجهه پهههوه هههارویشههغ،یکارکنههانوجههودداردش

کارگرانیکه روابهطبهتنفهردینتزنشانداد(0001)

ازرضههایتشههغ،یبتشههتریدارنههد،دیگههرانخههوبیبهها

دهنهدگاندرهلچنتنپاس دراینپهوه ،برخوردارند.

(،ازعوامههلمصتطههی71/4مقایسهه بههاعوامههلفههردی)

دارندشدرحهالیکه عسهگریو(رضایتکلتری83/4)

هلكهار(متزانرضایتازسرپرستو8488) هلكاران

ههایعوامهلفهردیراک دراینپهوه درقالآمؤلی 

80/4و08/0ترتتهآانهد،به موردبررسیقهرارگرفته 

اند.گزار کرده

براسههاسنتههای پهههوه ومطالههآبتههانشههده،

ههایعوامهلمؤلیه ها،توج ب شودسازمانپتشنهادمی

مصتطیوبهبودوض تتآنهارادراولویهتقهراردهنهدش

باوجوددندهمقادیرضرایآاستانداردشدهنشانمیزیرا

درمقایس باعوامهلمصتطهی،تهأثترعواملفردیاینك 

بتشتریبررضایتشغ،یدارندشولیباتوج ب ایهنکه 

هایعواملفردی)کانونکنتهرل،بتگهانگیازکهار،مؤلی 

رابط باهلكاران،ارتباتبامدیرمستقت ومدیرانعهالی

رجهوعورابطه بهاخهانواده(بتشهتردروارتباتبااربهاب

اختتارخودفردقراردارندوسازمان،کنترلبتشتریبهر

هایعواملمصتطی)نوروروشنایی،حرارت،سهرومؤلی 

،رفتوآمد،ابزاروتجهتهزات،ایلنهیوبهداشهتوصدا

شسهازمانبهاایجهادبهبهوددرداردایجادفرصتت امهل(

تواندمؤثرترعللکنهد.بنهابراینهامیوض تتاینمؤلی 

توانگیتاولویهتاقهداماتگتریک،یمیدریکنتتج 

هابرایبهبهودوضه تترضهایتشهغ،ی،عوامهلسازمان

مصتطیاست.



 منابع -7

شمصلدرضها،مهنظ شستدابوالیاهل،ذاکریانشمهدی،اصغری

،رحلههان شیوسهه ،مصلههدیانشمرضههت ،نتههاعباسهه 

بررسیارتباتبتنرضایتشغ،ی(.8480.)عبدالرسول

کارگرانیكهیباسالمتعلومیوفرسودگیشغ،یدر

،ي،نام بهداشتوایلنه کهارف.ازصنایعخودروسازی

0(3،)10-28.

(.تأثترمتهزانسهالمت8418آرام،مری .)اکبرشسامافج ،ع،ی

اجتلاعیبهرمتهزانرضهایتشهغ،ی)مطال ه مهوردی:

فيهه،نام کارکنههانشههرکتلتزینههاایههرانخههودرو(.

.8-4،40،شلارهریزیرفاهوتوس  اجتلاعیبرنام 

آمههاروکههاربردآندر(.8412آذر،عههادلشمههؤمنی،منيههور.)

 تهران:سلت.ددوم:تص،تلآماری،مدیریت،ج،

(.مقایس رضهایتشهغ،یوانگتهز 8411پورکریلی،جواد.)

خوداشتغالوآموختگانکشاورزیپتشرفتدردردان 

ریههزیدرفيهه،نام پهههوه وبرنامهه غترخوداشههتغال،

.822-28،872شلارهآموز عالی،

عواملییشناسا(.8411ترکلان،فرحشعابدی،ستدهمرضت .)

،تصقتقهاتروانشهناختی،رانتهدبیشغ،تیمؤثردررضا

8(3)،31-41.

ی،شههاهتزادهع،قاسهه شزهههرا،زادهدریتههحشمصلههدی،حسههن

(.بررسینق وتأثتراخالااسهالمی8480).ابوالیال

یسازمانوت هدیشغ،تیبررضایسازمانکاروفرهنا

-یفي،نام ع،لدو،یلراناهوازدتکارکناندانشگاهشه

.8-40(،0)00،یاسالمتیریمدیپهوهش

نتهتتب(.8488.)زههرهی،ونكهشبه تطیهی،رزاتمیشع،ی،راور

فيه،نام ی،:مطال  مهروریشغ،تیمیهومرضاتتماه

.18-78،((3)پتاپی8)8،مدیریتپرستاری

تیرابطه رضهایبررسه(.8480.)رضای،اسالمشنآیزی،رسول

دریسهالمتروانهبهایتتشخيهیههایهگهیوویشغ،

مج،ه ع،لهیپهوهشهی،ارته ینهتزمیروتکارکنانن

،دانشگاهع،ومپزشكیارته جلههوریاسهالمیایهران

8(0،)808-81. 
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بررسیرابط (.8480.)جاوید،مهرآورمومنی،طتب شپورزندی

رضایتزناشوییورضایتشغ،یدرکارکنانشرکتآب

فيهه،نام مشههاورهشههغ،یو،وفاضههالباسههتانتهههران

.884-808(،7)4ی،سازمان

درضهاتحلترجل ی،بهداشتروان(.8478.)اندرونگتون،تساپ

.نشرروان:تهران،یبرواتیشاهنتحس

(.8488).س،طانزاده،وحتدشقالوندی،حسهنشفتهاحی،مسه، 

بررسیرابط بتنکتیتتزندگیکاریورضایتشهغ،ی

دوفيهه،نام اعاههایهتههأتع،لههیدانشههگاهشههتراز،

هایمنابعانسانیدانشگاهجهامعامهامحسهتن،پهوه 

3(0،)838-802.

بررسهی(.8418اسهدی،شهدیده.)آبادی،عبداهللشخ،ه شیتع

شاغلرابط بتنرضایتشغ،یباسالمتروانیکارکنان

،هایروانشناسیصن تیسهازمانیفي،نام تازه.دانشگاه

8(0،)44-07.
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