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دانشگاه جهرم  کارکنان شغلی رضايتمندی تأثيرگذار برعوامل اجتماعی  یبررس هدف تحقيق چکيده:

 68 بربالغ هاآنجهرم هستند که در حال حاضر تعداد  دانشگاه کارکنان کليه تحقيق آماری جامعه. است

 شدهآوریجمع هایداده شيوه پيمايش انجام شد. اين پژوهش از نوع کمّی است و با استفاده از نفر است.

 همبستگی ضريب هایآزمون از هافرضيه آزمون برای تحليل شدند. استنباطی و توصيفی در دو سطح

آزمون  از حاصل نتايج .شد دو گروه مستقل استفاده آزمون تیطرفه و واريانس يک تحليل و پيرسون

که بين جنسيت، درآمد ماهيانه، ميزان تحصيالت و سابقه کار کارکنان و رضايتمندی  فرضيات نشان داد

که بين سن و طبقه اجتماعی و رضايت شغلی کارکنان رابطه ارتباط وجود دارد، درحالی هاشغلی آن

نيست.  مالحظهقابل طبقاتی بين کارکنان است که تفاوت سنی و تمايزعلت اين  معناداری مشاهده نشد.

 .نتايج کلی تحقيق نشان داد که بين عوامل اجتماعی و رضايت شغلی کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد

 «فارس»، «جهرم»، »کارکنان دانشگاه جهرم»، «شغلی رضايتمندی» ،«عوامل اجتماعی» :کليدی واژگان

 

 و بيان مسئله مقدمه .1

 و کاری هایها، محيطسازمان موفقيت اساس گمان،باشند. بیمی سازمانی هر استراتژيک منابع ترينمهم از انسانی منابع

 وسيع شناختی منبع، اين از چالش استفاده مؤثر با رويارويی است. برای انسانی منابع از مؤثر استفاده به ف منوطمشاغل مختل

در اين  (.2111و همکاران،  3)حاتمی است آن الزم خاص ابزارهای و انسانی منابع به مربوط هایسازه و مفاهيم از جامع و

 احساس نيز و کارايیافزايش  باعث که است. عاملی وری اقتصادیبهره افزايش در مهم بسيار عوامل از يکی شغلی ميان، رضايت

 دارند خود شغل به نسبت افراد مثبت که هاینگرش و احساسات از حدی از است عبارت شغلی شود. رضايتمی فردی رضايت

 ايجاد عامل ترينمهم خود شغل که رسيدند نتيجه اين به هرزبرگ قبيل از محققان برخی (2116و همکاران،  4)ساعت چی
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 مطرح شدشغلی می رضايت عدم يا رضايت وجبم را محرّک دودسته است. هرزبرگ کار محل در شغلی و رضايت انگيزش

 محرک خارجی(. عوامل )عوامل سالمت محيط کار عوامل و ذهنی فرد( يا درونی انگيزش )عوامل محرک عوامل :کندمی

 کارايی روحيه و سبب حفظ تأثيرگذار بر سالمت محيط کار عوامل و شودمی نگرش و کارکرد ارتقای سبب يا ذهنی انگيزش

 اندازچشم طور ضمنیبه است، شدهانجام اخالق کاری حيطه در که تحقيقات تجربی بيشتر (. 2113، 5)اسپکترشودمی فرد

 عملکرد اخالق کاری برای گويند،می بارهدراين شارما و اند. گوپتاپذيرفته کار را و شغل به وابسته مفاهيم و شغلی رضايت نوين

( 2111، 8)گوپتا و شارماباشدکار می محل در کارکنان وریجهت افزايش بهره در تأثيرگذار عامل يک و است مهم سازمانی

 .(1361)هومن، ( 1331( )سليمانی و همکاران، 1311)رابينز،  (2111، 1)اسپکتر

منظور از عوامل  است. دانشگاه جهرم کارکنان رضايت شغلی عوامل اجتماعی تأثيرگذار بر سیبرر پژوهشاين کلی هدف 

پژوهش ، رابطه بين همکاران و ميزان تحصيالت است. اهداف فرعی درآمدسن، جنسيت، ميزان  اجتماعی در اين پژوهش

دانشگاه جهرم يکی از  است. اين مؤسسه آموزشی کنانرضايت شغلی کار بررسی تأثير هر يک از اين عوامل بر ميزان

مجتمع آموزش عالی جهرم به قبل از انقالب  است. تالش برای تأسيس فنّاوریزير نظر وزارت علوم، تحقيقات و  هایدانشگاه

وز مجتمع آموزش و مجبه بار نشست  1365اين تالش سرانجام پس از انقالب و در سال  گردد.( برمی1352 – 1353)سال 

موافقت قطعی برای تأسيس اين  1368ماه در ارديبهشت وزارت علوم تحقيقات و فناوری .اخذ گرديد عالی جهرم در اين سال

ارتقاء يافت. اين  به دانشگاهی مستقلس سپ اين مجتمع نخست زير نظارت دانشگاه شيراز قرار داشت و. مجتمع را صادر کرد

د علمی نسبتاً اين دانشگاه نها ازآنجاکه .نفر در بخش اداری آن مشغول هستند 68ر سه دانشکده دارد و دانشگاه در حال حاض

 از اهميت خاص برخوردار است. شدهتعيينبرای پيشبرد وظايف  هاآنتازه تأسيسی است، رضايتمندی کارکنان و تالش 

 پيشينه تحقيق .2

است که ما به دليل محدوديت حجم مقالهه فقهط بهه چنهد      گرفتهانجامرضايتمندی شغلی  درزمينه ایگستردهمطالعات تجربی 

بهر رضهايتمندی شهغلی     مهؤثر ( در پژوهش خود عوامل اجتماعی، اقتصهادی  1331راسخ و مصلح پور ). کنيممینمونه آن اشاره 

پيمايشهی   شهيوه . در اين پژوهش کهه بهه   اندکردهشيراز را بررسی  وپرورشآموزش 4و  2دولتی نواحی  متوسطمديران مدارس 

جهنس،   متغيرههای  تأثيرهای مازلو و هرزبرگ، های نظری، مخصوصاً نظريهبر ديدگاه تأکيداست، سعی شده است با  گرفتهانجام

، تعداد افراد تحت تکفل، نوع مالکيت منزل مسکونی، ميهزان حقهوق و مزايهای    تأهلسن، محل تولد، ميزان تحصيالت، وضعيت 

گيری و منزلت شهغلی بهر رضهايتمندی شهغلی مهديران بررسهی شهود.        محل خدمت، ميزان مشارکت در تصميم ناحيهدريافتی، 

گيری تصهادفی  نمونه صورتهبنفری  31 نمونهای از يک درجه 5ای محقق ساخته با مقياس های پژوهش با ابزار پرسشنامهداده

يهره  متغهای آماری آزمون تحليل واريانس،  تی،  همبستگی پيرسون، و رگرسهيون چنهد   آوری گرديده و با روشجمع سامانمند

 %58خدمت و منزلت شهغلی   ناحيهگيری، مشارکت در تصميم متغيرنشان داد که سه  های پژوهش. يافتهاندشده وتحليلتجزيه

( در پژوهشی به بررسهی رابطهه ادراکهات کارکنهان از ابعهاد اخهالق       1331سليمانی و همکاران )کند. تبيين می رضايت شغلی را

. نتايج پژوهش نشان داد که بين اندپرداختهای حاکم بر کار با رضايت شغلی و استرس شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و حرفه

بهين ادراکهات کارکنهان از     امها  شغلی آنان رابطه مثبت و معنهادار وجهود دارد   ادراکات کارکنان از اخالق حاکم بر کار با رضايت 

وجود دارد. نتايج تحليل رگرسهيونی نشهان داد کهه سهه بعهد اخهالق کهار         منفی حاکم باکار با استرس شغلی آنان رابطه اخالق

يت شهغلی  ههای معنهاداری بهرای رضها    بينهی کننهده  بستگی و عالقه، پشتکار و جديت، روابط سالم و انسانی در کهار( پهيش  )دل

                                                           
5 Spector 
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کار و جهديت در کهار(   بسهتگی و عالقهه، پشهت   )دل ینشان داد که دو بعد اخالق کهار  هادادهتحليل رگرسيونی هستند.همچنين 

 عبدالعلی لهسايی زاده و محمد کهريم منصهوريان   روند.های معناداری برای استرس شغلی کارکنان به شمار میبينی کنندهپيش

نتيجهه   ايهن  بهه « اجتمهاعی و جمعيتهی   -عوامل اقتصادی در بارةبررسی رضايتمندی شغلی »در تحقيقی تحت عنوان  (1316)

تان فهارس  های دولتی اسه ، همبستگی گروهی بر رضايت شغلی کارکنان سازمانپذيریمسئوليتگی، رسيدند که مشارکت، بيگان

اجتمهاعی بها    -عوامل اقتصهادی  رابطبررسی »کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامهپايانمحمد رضوی اصل در تأثير داشته است. 

به اين نتيجه رسيد که متغيرهايی مانند منزلهت  « 1318رضايت شغلی کارکنان ادارات و نهادهای دولتی شهر دهدشت در سال 

، نهوع اسهتخدام، محهل سهکونت قبهل از اشهتغال و       تأههل شغلی، درآمد خانوار، حقوق و مزايا، گروه استخدامی، جنس، وضعيت 

کارشناسی ارشهد خهود تحهت     نامهپايان(. اسماعيل برقی در 1318دار دارد )رضوی اصل، معنی رابطشغلی  تحصيالت با رضايت

به ايهن نتيجهه   « 1314مندی شغلی معلمان مدارس استثنايی شهر مشهد در سال در رضايت مؤثربررسی ميزان عوامل »عنوان 

لمان، پاداش دهی عادالنه و جو عاطفی در بين همکاران بهر  رسيده است که متغيرهايی مانند رفتار مديران مدرسه، مشارکت مع

 رابهط بررسهی  »کارشناسی ارشد خود با موضوع  نامهپايانکواری در  اهلليبحب(.  1314است )برقی،  مؤثررضايت شغلی معلمان 

داشت و درمان در سطح های وابسته به وزارت بهی عملکرد مديران مربوطه در بيمارستاندرمانی با نحوه کارکنانرضايت شغلی 

ههای سهازمانی و مشخصهات فهردی     عملکرد مديران مربوطه در حيطهه  نحوهنتيجه رسيد که بين اين به « 1313تهران در سال 

از  نوبهت و سنوات خدمت زيهر نظهر مهدير واحهد و نهوع       کارکنانکار  سابقه، ميزان تحصيالت، تأهلمانند سن، جنس، وضعيت 

کارشناسهی   نامهه پايهان نهژاد در  (. عباس انهاری 1313دار وجود دارد )کواری، يگر ارتباط معنیو رضايت شغلی از سوی د سويک

هههای خههدماتی بههرای سههازمان «جههی اس اس»ايی مقيههاس رضههايت شههغلی بررسههی اعتبههار و پايهه»ارشههد خههود تحههت عنههوان 

های ارتقاء، مانند حقوق و مزايا، فرصتبه اين نتيجه رسيد که عوامل هشتگانه « 1316( در شهر شيراز در سال وپرورشآموزش)

های مناسب بر رضايت شغلی کارکنان تهأثير دارد )انهاری   های اجرايی، و پاداشسرپرستی، همکاران، ماهيت کار، ارتباطات، رويه

 (.1316نژاد، 

 1335در سهال  در بارة رضايتمندی شغلی « نگاهی نو به رضايت شغلی معلم»پژوهشی تحت عنوان  (1335) 6کتينگ و کالرک

 ينهده نمانفر از معلمانی کهه   61انجام گرفت که با شرکت « ابزار سنجش رضايت شغلی معلمان»انجام داد. اين تحقيق به کمک 

در  یسؤال 11 پرسشنامه يکآنآموزشی در پنسيلوانيای آمريکا بودند ساخته شد که ماحصل  يهناح 5مدارس روستايی، شهری 

نفر معلم قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد که کنش متقابهل بها دانهش     114رسشنامه در اختيار رضايت شغلی بود. اين پ بارة

پژوهشهی تحهت عنهوان     3اسهميت و روههل   يرگذار بر رضايت شغلی معلمهان اسهت.  ترين عوامل تأثآموزان و حمايت اداری مهم

انجام داد. در اين تحقيق رضهايت شهغلی و اجهزای آن    « آمريکا تگزاس( در 1333رضايت شغلی معلمان در مدارس روستايی: )»

قرار گرفهت.   موردبررسیتگزاس آمريکا  يکهبارمناطق آموزشی در سرزمين  ترينکوچکمنطقه از  15نفر معلم در  158در ميان 

آمهوزان، مشهارکت    نتايج اين تحقيق نشان داد که بين احساس احترام و رابطه با ساير معلمان، نگرش مثبت نسهبت بهه دانهش   

پژوهشی تحت ( 2113) 11شاگوفته پرون و فرهانه کاظمیيت شغلی معلمان ارتباط وجود دارد. ی مدرسه و رضامعلمان در اداره

بهرای انجهام ايهن     نمونهه  جامعهه انجام دادند. « متوسط دورهشناسی در ميان معلمان بررسی تأثير رضايت شغلی بر وقت»عنوان 

ت . برای سنجش رضاينفر به بخش خصوصی تعلق داشتند 211 نفر کارمند دولت و 211ها از ميان آن که نفر بود 411ش پژوه

استفاده شد.  نتايج پژوهش نشان داد که معلمهان بخهش خصهوص از بخهش دولتهی از        11«فهرست توصيفی مشاغل»شغلی از 

 وظيفهه انجهام سنجش رضايت شهغلی و  »نيز در پژوهشی تحت عنوان  (2111) 12کار و کادیتر هستند. گانا، بوشغل خود راضی

                                                           
2 Clarke & Keating 
4 Ruhl & Smith 
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اند که عواملی مانند منزلت شهغلی، درآمهد خهانوار،    به اين نتيجه رسيده «متوسطه سه منطقه در ايالت برونمعلمان در مدارس 

 13ر دارد. عزيهری ، نوع استخدام، اشهتغال و تحصهيالت بهر رضهايت شهغلی معلمهان تهأثي       تأهلحقوق و مزايا، جنسيت، وضعيت 

بررسهی   2111ادبيات موجود در بارة رضايت شغلی را تا سهال  « رضايت شغلی: بررسی منابع»در پژوهشی تحت عنوان ( 2111)

در پژوهشی ميزان رضايت شغلی پرستاران را با استفاده از مقيهاس رضهايت    (2118) 14آنه تورانگو و همکاران جامع کرده است.

شهود تها   بود که سبب  هاپاداشی از مراتبسلسلههيه ت. هدف پژوهش در تورنتو کانادا اندازه گرفتند 15شغلی مک کلوسکی و مولر

تکامهل داده   1331در سال  18نسخه اصلی مقياس مک کلوسکی مولر پرستارها از شغل خود راضی باشند و در اين شغل بمانند.

اسهت. در ايهن پهژوهش از ايهن      شهده اسهتفاده شاخص سنجش رضايت شغلی  عنوانبهاز آن در مطالعات گوناگون  تاکنونشد و 

 .پرستار استفاده و عوامل جديدی به نسخه قبلی مقياس اضافه شد 6458مقياس برای سنجش رضايت شغلی 

 پژوهش شناسیروش .3

نمونه يکسان و برابر با جامعه آماری و حجم گرديد. های کاربردی است که به شکل پيمايشی اجرا تحقيق حاضر از نوع پژوهش 

 برای آزمون تحليل شدند. استنباطی و توصيفی در دو سطح شدهآوریجمع هایداده .نفر از کارکنان دانشگاه جهرم بودند 68

 .شد دو گروه مستقل استفاده آزمونتیطرفه و واريانس يک تحليل و پيرسون همبستگی ضريب هایآزمون از هافرضيه

 مبانی نظری .4

گذار بر رضايت شغلی  فقط موضوع عوامل تأثير. کنندمیمختلفی بررسی  هایديدگاهعلوم اجتماعی مسئله رضايت شغلی را از 

برای  توانمینيز  مازلو، هرزبرگ و آلدرفر هاینظريهمانند  شناختیرواننيست، بلکه از رويکردهای  شناختیجامعه هایبررسی

کند، موجود زنده احساس نياز می کهوقتیهای نياز و سائق، . طبق نظريهغلی استفاده کردرگذار بر رضايت شسنجش عوامل تأثي

شود اين حالت برای او يک حالت خوشايند است. اين احساس يک احساس ناخوشايند است، و زمانی که نياز او ارضاء می

های حاصل از نيازهای آنان است. نيازها انواع يکی از عوامل انگيزشی جانداران، نيازها و سائق شود که، گفته میروازاين

(. آبراهام مازلو  بر 1313: 351اند)سيف،بندی کردهها طبقهگوناگونی دارند و روانشناسان اين نيازها را با توجه به  اهميت آن

 دستهکند: نيازهای کمبود يا کاستی و نيازهای رشد يا بالندگی. مازلو نيازهای کلی تقسيم می دودستهاين اساس نيازها را به 

شوند: جسمانی، نامد. نيازهای اساسی به چهار دسته تقسيم میمی فرا نيازهادوم را  دستهاول را نيازهای اساسی و نيازهای 

برخالف نيازهای است که  11خودشکوفايی را نيازهاف منشأيا احترام به خود.  نفسعزتامنيت يا ايمنی، عشق و تعلق، و سرانجام 

به رشد و بالندگی است. نيازهای خود شکوفايی مواردی چون کنجکاوی، اشتياق به شناخت، يادگيری، کاستی ميل آدمی 

 صورتبهشوند. انواع نيازهای مازلو ، تجربه کردن، درک زيبايی، و نظم و هماهنگی را شامل میاندوزیدانشکسب حقيقت، 

پايين بايد حداقل تا حدودی ارضا شوند، تا شرايط برای ارضای  ردگيرند، يعنی نيازهای ی در دنبال هم قرار میمراتبسلسله

احتياجات از  گونهينانيازهای انسان قرار دارند، زيرا  رأسنيازهای سطح باالتر فراهم شود. بر اين اساس نيازهای اساسی در 

هايی هستند که او را زنده باالترين قدرت برخوردارند، مگر آنکه تا حدودی ارضاء شوند. اين نيازها، نيازهای اصلی انسان و همان

رسند، تا زمانی اين نيازها ارضاء شدند، نيازهای ديگری از راه می ازآنکهپس اند.دارند. غذا، لباس و پناهگاه از آن جملهنگاه می

                                                           
73  Aziri 
79 Tourangeau, et. al  
75 McCloskey/Mueller 
76  MMSS 
71 Self-Actualization Needs 
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ايمنی و امنيت مسلط احتياجات فيزيولوژيک برآورده شوند، نيازهای مربوط به کهآنگاهبرسيم.  مراتبسلسلهکه به پايين 

نگران  فيزيولوژيک و يهاولاز نيازهای از: نداشتن ترس از خطرات جانی و محروميت  اندعبارتگردند. اين احتياجات در اصل می

نيازهای وابستگی به اجتماع يا مرتبط  وقتآنفيزيولوژيک و ايمنی تقريباً خوب ارضاء شدند، احتياجات  کهآنگاهنبودن.  آينده

نيازهای  کهآنگاه. شدنواقعگروه  موردقبولاحتياج مسلط، آشکار خواهد شد. مثل نيازهای تعلق به گروه و  عنوانبهبودن، 

نياز افراد به تعلق داشتن،  ازآنکهپسدار برقرار کند. نیاجتماعی مسلط شوند، انسان کوشش خواهد کرد با ديگران ارتباط مع

کنند که به حس می پسازآنخواهند که بيش از عضوی از اعضای گروه خود باشند، شروع به راضی شدن کرد، معموالً افراد می

، حيثيت، قدرت و نفسدبهاعتمااحترام توسط ديگران. ارضاء اين نيازها حس  کسبهماحترام نياز دارند، هم احترام به خود و 

گيرد. کافی ارضاء شد، احتياج به خودشکوفايی قدرت می قدربهنياز به احترام  کهآنگاهکند. تسلط به خويشتن را ايجاد می

 (. 1311: 84-81خواهد باشد )هرسی،خودشکوفايی يعنی به حداکثر رساندن توانايی خويش، حال اين توانايی هر چه که می

اند: دودستهدر مطالعات خود در بارة رضايت شغلی به اين نتيجه رسيد که عوامل تأثيرگذار بر رضايت شغلی  فردريک هرزبرگ

و مديريت  هایمشخطکاران، باهمعوامل محيطی و انگيزشی. عوامل محيطی عبارت از حقوق و دستمزد، شرايط کار، روابط 

افراد از کار خود احساس نارضايتی  کهوقتیباشد. به نظر هرزبرگ ها میها، امنيت شغلی و مراقبتسازمان و روابط با مافوق

کنند. او عدم وجود عوامل فوق را باعث نارضايتی کارکنان از کنند، نارضايتی آنان به محيطی مربوط است که در آن کار میمی

کند. در غير اين صورت، کارکنان، قاء میداند. اين عوامل تنها حافظ وضع موجود بوده و کارکنان را در سازمان ابشغلشان می

به خطر اندازند. عوامل محيطی عموماً با محيط و  آن راممکن است در اثر عدم رضايت زياد، سازمان را ترک گفته و موجوديت 

 ينأمتشود، ولی باشند. يعنی فقدان اين عوامل موجب عدم رضايت میشرايط کار مرتبط بوده و صرفاً در عدم رضايت دخيل می

مثبتی برای  يزهانگکنيم،  ينتأمکافی  طوربهگردد. يعنی حتی اگر اين شرايط را قوی و شديد در کار نمی يزهانگها موجب آن

ذاتی با کار تحريک شوند،  طوربهخواهند که ها نمیخواهند، آنآيد، زيرا چنين افرادی کار را برای کار نمینمی حساببهفعاليت 

ق و شرايط مناسب، به حد متوسط کار دست خواهند يافت. از طرف ديگر چنانچه عوامل فوق مهيا نشود، بلکه با اعطای حقو

کارگران ناراضی خواهند شد و کار رضايت بخشی ارائه نخواهند داد. بنابراين، عالوه بر عوامل محيطی بايد شرايط برای تقويت 

ها، .  قدردانی از افراد و کار آن2. احساس موفقيت در کار 1فراهم باشد: انگيزی افراد برای کار، به عبارتی عوامل انگيزشی، نيز 

. رشد که شامل 8گيری، . آزادی عمل در تصميم5ها، . ماهيت کار و وظايف محوله و مسئوليت4شغلی،  توسعه. پيشرفت و 3

. 1فردی، کار جالب،  قهعالهای فردی، خالق بودن، تکميل خود، کمال شخصی، استعداد و توانايی توسعهتحقق خود، 

توان گفت که می. تنوع کاری. خالصه 6بازشناخت شامل قدردانی و تشويق، ارزش گذاشتن به کار، مهم و مفيد بودن کار، 

آلدرفر نيز دو نوع نياز را از يکديگر  .شودترکيب شوند، بيش از عوامل محيطی سبب رضايت شغلی می باهمعوامل انگيزشی اگر 

کند: نيازهای وجودی و وابستگی. نيازهای وجودی )زيستی( به جسم انسان مربوط هستند، مانند غذا، لباس، متمايز می

دستمزد و امنيت شغلی. نيازهای وابستگی نيازهای مربوط به احتياج فرد برای رشد و پيشرفت و رسيدن به کمال هستند. اگر 

بيشتری به عواملی  عالقهفردی مناسبی برقرار نمايند، ممکن است  کاران خود روابط بينهم باافراد نتوانند در محيط شغلی 

همچون حقوق و دستمزد، تعطيالت و مرخصی نشان دهند، زيرا اگر افراد نتوانند به نيازهای مراتب باالتر دسترسی پيدا کنند، 

 (.1383: 11-13)احمدی، ارندمبذول د تريينپاای به نيازهای استفاده نموده و توجه فزاينده« برگشت» يسممکانشايد از 

ی هانگرشينه درزماست. مطالعات اوليه  گرفتهانجامرضايت شغلی  درباره ایگستردهنيز مطالعات  شناختیجامعهاز ديدگاه 

و  شناسانجامعهان، اروپا و امريکا دنبال گرديد. طور فعال، در انگلستمربوط به کار، از پيش از جنگ جهانی اول شروع شد و به

ی گوناگون کار، اعم از نابرابری در کار، هاجنبه.اندنموده، نظرات متفاوتی درباره کار و شغل ارائه در قرن بيستم شناسانروان

و انديشمندان علم مديريت،  دانشمندان، هرکدام به نحوی موردتوجه یوربهرهشغلی، انگيزه کار و باال بردن يترضا

شود. بروفی در نظريه رضايت شغلی خود یماشاره  هاآنقرارگرفته است که به برخی از ی شناسروانی، اقتصاد و شناسجامعه

شود به دو عامل بستگی دارد:  نخست چه مقدار از نيازها و معتقد است که ميزان رضايت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می
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: چه مقدار از نيازها و به چه ميزانی از طريق اشتغال گردد. دومبه چه ميزانی از طريق کار و احراز موقعيت موردنظر تأمين می

شود ميزان رضايت شغلی فرد را ای که از بررسی عوامل اول و دوم حاصل میماند. نتيجهبه کار موردنظر تأمين نشده باقی می

. کارکنانی که رنديگیمدر نظريه برابری متغيرهايی مانند سابقه کار، تحصيالت و ميزان حقوق موردتوجه قرار کند. معين می

تمال بنابراين اح  تر و اطالعات بيشتری دارندو از سطح تحصيالت بيشتری برخوردارند، ديدگاه وسيع رنديگیمحقوق باالتری 

صورت قراردادی، کسانی که سابقه خدمت کمتری دارند، به .مقايسه کنند هاسازمانساير  باکار کنانزيادی دارد که خود را 

رسمی آزمايشی هستند، در بارة ديگران اطالعات کمتری داشته و به تجربيات خصوصی خود در سازمان تکيه  پيمانی و يا

 هاآنو ميزان رضايت  ندينمایمکاران مقايسه باهم. از سوی ديگرکسانی که سابقه خدمت بسيار طوالنی دارند خود را کنندیم

(. با توجه به مطالب باال 128: 1313آبادی، )شفيعرديگیمشکل  هاآنبا  یو بر مبنای احساس برابر هاسهيمقادر ارتباط با اين 

 ، ميزان درآمد، نحوهيالتتحصبررسی کرديم: سن، جنسيت، سابقه کار، سطح  را تأثير هفت متغير اجتماعی بر رضايت شغلیما 

 کاران و پيشرفت شغلیباهمتعامل 

 مدل تحقيق .5

 

 
 

 بر رضايتمندی شغلی مدل مفهومی تحقيق: عوامل تأثيرگذار

 هادادهتحليل  .6

 الف: آمار توصيفی

 مرد بودند.  بقيهدرصد زن و  3/11، دهندگاننفر پاسخ  68از 

 متغير جنسيت اساس بر فراوانی(: 1جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسيت

 3/11 3/11 81 زن

رضايت  
شغلی

سن

جنسيت

سابقه 
کار

سطح 
تحصيالت

ميزان 
درآمد

نحوه 
تعامل

پيشرفت 
شغلی
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 111 1/23 25 مرد

  111 68 جمع

 متغير مدرک تحصيلی اساس بر فراوانی(: 2جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدرک تحصيلی

 3/3 3/3 6 ترکاردانی و پايين

 3/88 1/51 43 ليسانس

 111 1/33 23 ليسانسفوق

  111 68 جمع

 متغير سابقه کار اساس بر فراوانی(: 3جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد فراوانی سابقه کار

 2/1 2/1 1 سال 5

 5/11 3/3 6 سال 8

 2/51 1/41 35 سال 1

 1/111 6/46 42 سال 6

  111 68 جمع

 متغير طبقه اجتماعی اساس بر فراوانی(: 4جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد فراوانی طبقه اجتماعی

 8/11 8/11 11 پايين

 2/31 8/16 18 متوسط پايين

 1/63 5/53 48 متوسط

 1/111 3/18 14 باال

  111 68 جمع

 متغير وضعيت منزل مسکونی اساس بر فراوانی (: 5شماره ) جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی وضعيت مسکن

 3/23 3/23 21 ای رهنیاجاره

 1/68 6/82 54 شخصی

 4/66 3/2 2 سازمانی

 5/38 1/6 1 خانه اقوام

 1/111 5/3 3 ساير

  111 68 جمع

 ميزان رضايت شغلی (:8جدول شماره )

پاسخگويان اين مطالعه حاکی از آن است که ميانگين و انحراف معيار نمره متغير  نفر 68از  شدهآوریجمعها داده وتحليليهتجز

 بنابراين ميزان رضايت شغلی پاسخگويان اين مطالعه باالتر از حد متوسط است.  است 11/51±51/11رضايت شغلی 
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 رضايت شغلیميانگين و انحراف معيار متغيرهای (: 1جدول شماره )

متغير 

رضايت 

 شغلی

 ماکزيمم مينيمم انحراف معيار ميانگين

11/51 51/11 11/13 11/11 

 ب: آمار استنباطی

 فرض که داد نشان شد. نتايج استفاده اسميرنف کولموگروف آزمون از موردمطالعه متغيرهای بودن نرمال فرض برای بررسی

 است. 15/1 از تربزرگ هاآن داریمعنی زيرا سطح ،شودتأييد می برای متغير رضايت شغلی بودن نرمال

 (: آزمون فرض نرمال بودن متغير وابسته رضايت شغلی6جدول شماره )

 رضايت شغلی آزمون/متغير

 131/1 آماره کلموگروف اسميرنوف

 881/1 داریسطح معنی

 ان دانشگاه جهرمسن و رضايت شغلی کارکن ارتباط بين فرضيه اول:

 (: ارتباط بين سن و رضايت شغلی3جدول شماره )

متغير 

 مستقل
R 2R 

B S.E بتا T p-value 

 مقدار ثابت
116/1 111184/1 

653/51 634/11 - 181/4 P<1.111 

رضايت 

 شغلی

123/1- 314/1 1116/1- 112/1- 334/1 

متغيره استفاده شد. مقدار ضريب تعيين و از تحليل رگرسيون يک سن و رضايت شغلی کارکنان منظور سنجش رابطه به

سن  تأثيراز تغييرات رضايت شغلی، تحت  %1184/1 ( بيانگر اين مطلب است که مقدار ناچيز 2R=111184/1همبستگی )

 باشدتوان دريافت که مدل موردنظر معنادار نمیمی (3جدول )باشد و مابقی ناشی از متغيرهای ديگر است. با توجه به می

(15/1 p-value > )  بين سن و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم رابطه وجود ندارد.بنابراين 

 ارتباط بين جنسيت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمفرضيه دوم: 

 ارتباط بين جنسيت و رضايت شغلی(: 11جدول شماره )

 t p-value انحراف معيار ميانگين فراوانی جنسيت متغير وابسته

رضايت 

 شغلی

 121/1 311/2 34/11 33/43 81 مرد
 22/6 18/55 25 زن

تی مستقل استفاده شد. اين آزمون  از آزمونبين جنسيت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم منظور سنجش رابطه به

بنابراين فرضيه (  >P-value 15/1) بين جنسيت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم رابطه وجود دارددهد که نشان می

 .باشدگردد. ميانگين رضايت شغلی در زنان باالتر از مردان میاصلی تائيد می

 : ارتباط بين درآمد ماهيانه و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمفرضيه سوم

 (: ارتباط بين درآمد ماهيانه و رضايت شغلی11جدول شماره )

 T p-value بتا R 2R B S.E متغير مستقل

 P<1.111 186/6  152/5 184/41 143/1 222/1 ثابتمقدار 

 141/1 131/2 222/1 11/1 111116/1 رضايت شغلی

از تحليل رگرسيون يک متغيره استفاده شد. مقدار ضريب تعيين درامد ماهيانه و رضايت شغلی کارکنان منظور سنجش رابطه به

درامد ماهيانه  تأثيراز تغييرات رضايت شغلی، تحت  %3/4 ناچيز( بيانگر اين مطلب است که مقدار  2R=143/1و همبستگی )

توان دريافت که مدل موردنظر معنادار می( 11جدول شماره )باشد و مابقی ناشی از متغيرهای ديگر است. با توجه به می
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درامد ماهيانه، رضايت دهد که با افزايش يب بتا نشان میضر .گرددبنابراين فرضيه تأييد می ( > p-value 15/1) باشدمی

 يابد.افزايش می شغلی کارکنان دانشگاه جهرم

 : ارتباط بين ميزان تحصيالت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمفرضيه چهارم

 (: ارتباط بين ميزان تحصيالت و رضايت شغلی12جدول شماره )

 F p-value انحراف معيار ميانگين فراوانی ميزان تحصيالت 

رضايت شغلی 

 کارکنان

 15/6 82/55 6 کاردانی
 35/11 11/51 43 کارشناسی 361/1 311/1

 14/11 44/51 23 کارشناسی ارشد

( استفاده شد. Anovaطرفه )رضايت شغلی کارکنان از آزمون آناليز واريانس يک وميزان تحصيالت منظور سنجش رابطه به

دار وجود رضايت شغلی کارکنان رابطه معنی وميزان تحصيالت دهد که بين طرفه نشان مینتايج آزمون آناليز واريانس يک

علت آن است که اکثريت کارکنان از سطح تحصيالت گردد. (  بنابراين فرضيه اصلی تائيد نمی<15/1P-valueندارد )

 نيست. هاآنار هستند، که تفاوت معناداری بين کارشناسی و کارشناسی ارشد برخورد

 : ارتباط بين طبقه اجتماعی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمفرضيه پنجم

 (: ارتباط بين طبقه اجتماعی و رضايت شغلی13جدول شماره )

 F p-value انحراف معيار ميانگين فراوانی طبقه اجتماعی 

رضايت شغلی 

 کارکنان

 11/11 4/48 11 پايين

 83/12 25/51 18 متوسط پايين 343/1 128/1

 61/3 11/52 48 متوسط

 84/3 32/43 14 باال

( استفاده شد. Anovaطرفه )رضايت شغلی کارکنان از آزمون آناليز واريانس يک وطبقه اجتماعی منظور سنجش رابطه به

دار وجود ندارد رضايت شغلی کارکنان رابطه معنی وطبقه اجتماعی دهد که بين طرفه نشان مینتايج آزمون آناليز واريانس يک

(15/1P-value>بنابراين فرضيه اصلی تائيد نمی  ).گردد 

 : ارتباط بين وضعيت منزل مسکونی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمششمفرضيه 

 (: ارتباط بين وضعيت منزل مسکونی و رضايت شغلی14جدول شماره )
وضعيت منزل  

 مسکونی

 F p-value انحراف معيار ميانگين فراوانی

رضايت شغلی 

 کارکنان

 16/3 45/51 21 ای رهنیاجاره

111/1 331/1 
 81/11 21/51 54 شخصی

 11/1 11/81 2 سازمانی

 66/3 42/51 1 خانه اقوام

 32/11 33/41 3 ساير
( استفاده Anovaطرفه )رضايت شغلی کارکنان از آزمون آناليز واريانس يک ووضعيت منزل مسکونی منظور سنجش رابطه به

دار رضايت شغلی کارکنان رابطه معنی ووضعيت منزل مسکونی دهد که بين طرفه نشان میشد. نتايج آزمون آناليز واريانس يک

 گردد. (  بنابراين فرضيه اصلی تائيد نمی<15/1P-value)وجود ندارد 

 : ارتباط بين سابقه کاری و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرمفرضيه هفتم

 (: ارتباط بين سابقه کاری و رضايت شغلی15جدول شماره )

 T p-value بتا R 2R B S.E متغير مستقل

 111/1 813/2 - 611/11 31/31 133/1 162/1 مقدار ثابت

 133/1 111/1 162/1 813/1 12/2 رضايت شغلی
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متغير سابقه کار از تحليل رگرسيون يک متغيره استفاده شد. سابقه کار و رضايت شغلی کارکنان رابطه سنجش منظور به

دهنده اين است که چند درصد از تغييرات متغير متغير وابسته است. مقدار ضريب تعيين نشانرضايت شغلی کارکنان مستقل و 

از  %3/3( بيانگر اين مطلب است که  2R=133/1باشد. مقدار ضريب تعيين و همبستگی )متغير مستقل می تأثيروابسته، تحت 

 (15شماره )جدول باشد و مابقی ناشی از متغيرهای ديگر است. با توجه به سابقه کار می تأثيرتغييرات رضايت شغلی، تحت 

بين سابقه کار و رضايت شغلی کارکنان بنابراين  ( < p-value 15/1) باشدتوان دريافت که مدل موردنظر معنادار نمیمی

علت آن است که اين دانشگاه تازه تأسيس است و کارکنان آن از سابقه کار متفاوتی برخوردار  دانشگاه جهرم رابطه وجود ندارد.

 نيستند.

 گيریيجهنتبحث و  .7

طور که جهرم پرداخته است. هماندانشگاه کارکنان رضايتمندی شغلی  پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی تأثيرگذار بر

 فرد برای مطلوب را لذت شغل، اگر و معتقدند اندکرده تعريف های گوناگونديدگاه از را شغلی رضايت قبالً اشاره شد، محققان

 68ميان  تأثيرگذار بر رضايت شغلی راضی است. در بررسی رابطه بين عوامل اجتماعی  شغلش از فرد حالت در اين کند، تأمين

 نفر از کارکنان دانشگاه جهرم، نتايج زير از فرضيات تحقيق به دست آمد:

(، مطالعه 2111های هندريک )نتيجه با يافتهاين  .تأثير دارد جهرمسن بر رضايت شغلی کارکنان دانشگاه بر اساس فرضيه اول، 

 .بررسی شد جهرمرضايت شغلی کارکنان دانشگاه  باشد. در فرضيه دوم رابطه بين جنسيت و( همسو می1365ازکيا و توکلی )

ن مستقل استفاده شد. اين آزمو تی آزمونمنظور سنجش رابطه بين جنسيت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم از به

.اين نتيجه با فرضيه کرامتی و همکاران . که بين جنسيت و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم رابطه وجود دارد نشان داد

در فرضيه سوم رابطه بين  ( اين فرضيه تأييد نشده است.1361و فتحی ) باشد  هرچند در پژوهش صادقی( همسو می1361)

درامد ماهيانه و رضايت شغلی منظور سنجش رابطه . بهارکنان دانشگاه جهرم بررسی شددرآمد ماهيانه و رضايت شغلی ک

بيانگر اين مطلب است (  2R=143/1از تحليل رگرسيون يک متغيره استفاده شد. مقدار ضريب تعيين و همبستگی )کارکنان 

باشد و مابقی ناشی از متغيرهای ديگر است. میدرامد ماهيانه  تأثيراز تغييرات رضايت شغلی، تحت  ( %3/4 )که مقدار ناچيز

در فرضيه چهارم رابطه بين ميزان تحصيالت و باشد. ( همسو می1361کرامتی و همکاران ) های پژوهشاين فرضيه با يافته

 که بين ميزان تحصيالت و طرفه نشان داداليز واريانس يک. نتايج آزمون آنکنان دانشگاه جهرم بررسی شداررضايت شغلی ک

علت فقدان ارتباط نزديکی سطح تحصيلی کارکنان است که تفاوت  دار وجود ندارد.رضايت شغلی کارکنان رابطه معنی

(، بهشتی فر و 1331های جواليی و همکاران )پژوهش از آمدهدستبه يجنتاين يافته برخالف ا نيست. هاآنمعناداری بين 

نان موضوع فرضيه پنجم رابطه بين طبقه اجتماعی و رضايت شغلی کارکاست.  (1316ابزری و همکاران ) ( و1363همکاران )

ان رابطه رضايت شغلی کارکن وطبقه اجتماعی که بين  طرفه نشان داداليز واريانس يک. نتايج آزمون آندانشگاه جهرم است

های جواليی و نتيجه اين فرضيه با پژوهشگردد. (  بنابراين فرضيه اصلی تائيد نمی<15/1P-valueدار وجود ندارد )معنی

باشد ولی با نتيجه پژوهش ابزری و همکاران راستا می( هم1311( و هرسی و بالنچارد )2111(، سوپيا )1331همکاران )

. پردازدیمفرضيه ششم به بررسی بين وضعيت منزل مسکونی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه جهرم ( در تضاد است. 1316)

دار رضايت شغلی کارکنان رابطه معنی ووضعيت منزل مسکونی دهد که بين طرفه نشان مینتايج آزمون آناليز واريانس يک

( در تضاد است که 1365(، ازکيا و توکلی )1361) با نتايج کرامتی و همکاران (  اين نتيجه<15/1P-valueوجود ندارد )

موضوع فرضيه هفتم رابطه بين سابقه کار و رضايت  باشد. موردپژوهشهای ممکن است ازجمله عوامل آن، عدم يکسانی محيط

تعيين مقدار ضريب . متغير وابسته استرضايت شغلی کارکنان متغير مستقل و سابقه کار شغلی کارکنان دانشگاه جهرم است. 

باشد و مابقی سابقه کار می تأثيراز تغييرات رضايت شغلی، تحت  %3/3( بيانگر اين مطلب است که  2R=133/1و همبستگی )
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-p 15/1) باشدتوان دريافت که مدل موردنظر معنادار نمیمی 15شماره  جدولناشی از متغيرهای ديگر است. با توجه به 

value > )  (، کرامتی و همکاران 1316هايی همچون ابزری و همکاران )يافته با پژوهشاين  .گرددنمیبنابراين فرضيه تأييد

 باشد.( همسو می1365( و ازکيا و توکلی )1361)

 منابع .8

 الف: منابع فارسی

، نامه علوم اجتماعی، «های آموزشیمطالعات رضايت شغلی در سازم آن يلفرا تحل(. »1365ازکيا، مصطفی و توکلی، محمود )

 .32-16، صص 21شماره 

(، وپرورشآموزشهای خدماتی )برای سازمان JSS( بررسی اعتبار و پايايی مقياس رضايت شغلی 1316اناری نژاد، عباس )

 نامه کارشناسی ارشد پايان

نامه کارشناسی رضايتمندی شغلی معلمان مدارس استثنايی شهر مشهد، پايانبر  مؤثر( بررسی عوامل 1314برقی، اسماعيل )

 ارشد 

، فصلنامه اخالق در «رابطه رفتار اخالقی مديران با رضايت شغلی کارکنان(. »1363بهشتی فر، مليکه  نکوئی مقدم، محمود )

 .13-81، صص 2و  1، شماره 5علوم و فناوری، سال 

 اخالقی فضای بررسی ارتباط(. » 1331بابايی ) حاجی رضا  رفيعی، فروغ  حقانی، حميد و فاطمهجواليی، سودابه  جليلی، حميد

 تهران پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز منتخب در بخش های آنان شغلی رضايت با پرستاران کار محيط

 .24-12پانزدهم، صص  شماره پنجم، پزشکی، سال اخالق ، فصلنامه«1366در سال 

 (. رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائيان و محمد عربی، تهران: سازمان تحقيقات فرهنگی.1311رابينز، س. )

مندی شغلی )مديران مدارس اقتصادی مؤثر بر رضايت –عوامل اجتماعی ( »1331راسخ، کرامت اله و فرح مصلح پور )تابستان 

-11المی واحد تبريز، سال چهارم، شماره پانزدهم، ص ص شناسی دانشگاه آزاد اس، مطالعات جامعه«دولتی شيراز(

81. 

اجتماعی با رضايت شغلی کارکنان ادارات و نهادهای دولتی شهر  -عوامل اقتصادی رابط(. بررسی 1316رضوی اصل، محمد )

 دهدشت. پايان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شيراز. 

، 14، شماره 5، فصلنامه تعاون، سال «رضايتمندی شغلی و عملکردی شخصیبررسی رابطه بين (. »1361رفيعی، محمدرضا )

 .82 -51صص 

 شاغل پرستاران در سازمانی تعهد و شغلی رضايت ارتباط(. »1331علی) عباسی، حسين  رحمانی، حميد  آسايش، قنبر  روحی،

 .232-265دوم، صص  شماره دهم، سال پايش، ، فصلنامه«گلستان پزشکی علوم دانشگاه هایبيمارستآن در

بررسی رابطه اخالق کار با رضايت شغلی و استرس شغلی (. » 1331سليمانی، نادر  عباس زاده، ناصر و بهروز نياز آذری )

آموزشی،  مديريت در نو رهيافتی پژوهشی -علمی ، فصلنامه«ای شهر تهرانکارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه

 .36-21، صص 1، شماره 3سال

 (. روانشناسی پرورشی، روانشناسی يادگيری و آموزش. تهران: موسسة انتشارات آگاه. 1313علی اکبر )سيف، 

 ای و نظريه های انتخاب شغل، تهران: رشد.(. راهنمايی و مشاوره شغلی و حرفه1313شفيع آبادی، عبداهلل )

 استان در ماسال شهرستان معلمان در یشغل رضايت و سازمانی جوّ رابط بررسی(. »1361صادقی، عباس و فتحی، بهمن )

 .61-55، صص 5 شماره ،2 سال اجتماعی، و انسانی علوم ، پژوهشنامة«گيالن
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، «رابطه ويژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضايت شغلی آنان (. »1361و غالم زهرازاده ) مير کمالی ، کرامتی

 .13-1، صص2، شماره آموزش عالی ايران

ری. ترجمه حسن پاشا شريفی و حسين نجفی زند، تهران: انتشارات آوای (. مبانی پژوهش در علوم رفتا1311کرلينجر، فردان) 

 نور.

های درمانی با نحوة عملکرد مديران مربوطه در بيمارستان کارکنانرضايت شغلی  رابط(. بررسی 1313کواری، حبيب اهلل )

 لوم پزشکی شهيد بهشتی. وابسته به وزارت بهداشت و درمان در سطح تهران. پايان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه ع

(، بررسی رضايتمندی شغلی دربارة عوامل اقتصادی اجتماعی و 1316لهسايی زاده، عبدالعلی و منصوريان، محمد کريم )

 . 1316، بهار و تابستان 13های استان فارس، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره جمعيتی: مطالعة موردی يکی از سازمان

بر نظريه  مبتنی شده طراحی برنامه بکارگيری تأثير(. » 1332محمدی ) اشرف ربابه و زهره  معماريان، محمدی، افسانه  ونکی، 

 .35-24، صص3شماره  ،2دوره  سالمت، ارتقای ، مديريت«پرستاران شغلی بر رضايت سرپرستاران انتظار توسط

 عالقه بند، تهران: اميرکبير.مديريت رفتار سازمانی، ترجمه علی  (.1311هرسی، پال و بالنچارد، کنت )

، شماره 15، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، دوره «تهيه و استاندارد کردن مقياس رضايت شغلی(. »1361هومن، حيدرعلی )

 .32-11، صص 4و  3

 ب: منابع خارجی
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