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 چکیده

این مقاله،به منظورشناخت عوامل مؤثربررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه و رائه راهکارهایی برای افزایش 

فرضیه استنتاج و مورد بررسی  6رضایت شغلی کارکنان بانک انجام شده است.ازمجموع نظریه های مورد بررسی 

طالعات میدانی و بااستفاده از پرسشنامه انجام شده است وهدف این پژوهش،سنجش میزان قرارگرفت.روش این پژوهش ازنوع م

رضایت شغلی و انتظارات کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه بوده است جامعه آماری این پژوهش،کارکنان بانک ملی ایران 

سخ داده اند.ازمیان متغیرهای مستقل،رویکرد نفری به پرسشنامه پا 100شهرستان ساوه هستند که ازمیان آنها نمونه ای 

مدیریت،ارتباط باهمکاران، شرایط فیزیکی محیط کار و مشارکت در تصمیم گیری به ترتیب بیشترین اثررا بررضایت شغلی می 

بانک گذارند.همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد،رضایت شغلی کارکنان از نظام ارتقا و پیشرفت و میزان حقوق و مزایای 

 ازحدمتوسط کمتراست وبهتر است مدیران بانک در مرتبه اول به این مسائل توجه کنند.

 

 رضایت شغلی،مشارکت،جوسازمانی،ادراک برابری،نیازها،نظام ارتقا و پیشرفت،بانک ملی ایرانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

ن زندگی روزمره، هنوزتوافق کلی درمورداینکه رضایت شغلی علیرغم کاربرد گسترده رضایت شغلی در تحقیقات علمی وهمچنی

چیست،وجود ندارد. بعضی از رایجترین تعاریف ذکرشده درمورد رضایت شغلی درمتن زیر تجزیه وتحلیل شده 

اند.هوپاک،رضایت شغلی رابه صورت هرترکیبی از شرایط فیزیولوژیکی،روانشناسی و محیطی تعریف کرده است که باعث می 

(.برطبق این راهبرد،اگرچه رضایت شغلی تحت Hoppock,1935یک فردصادقانه بگوید که من ازشغلم راضی هستم)شوند 

تأثیربسیاری از عوامل بیرونی قراردارد،اماچیزی است که درونی باقی میماند وبااحساسات کارمند سروکاردارد این رضایت شغلی 

جب احساس رضایت می شود. وروم،درتعریف خود درمورد رضایت شغلی است که مجموعه ای از عواملی را نشان می دهد که مو

برروی نقش کارمندان درمحل کارتمرکز می کند.بنابراین،او رضایت شغلی را به صورت جهت گیری عاطفی بعضی افراد نسبت 

ریف رضایت ( یکی ازرایج ترین تعاVroom,1964به نقشهای کاری که آنها اخیراً مشغول آنها هستند،درنظرمی گیرد.)

شغلی،تعریفی است که اسپکتور ارائه داده است و برطبق تعریف او رضایت شغلی باشیوه چگونگی احساس افراد درمورد 

شغلشان و ابعاد مختلف آن سروکاردارد. به این می پردازد که تاچه حد افرادشغل خود را دوست دارند یا دوست ندارند،به این 

دم رضایت شغلی می توان درهر موقعیت کاری معین ظاهر شود.رضایت شغلی را می توان دلیل است که چرا رضایت شغلی و ع

به عنوان یکی از عوامل مهم درزمان توجه ازبعد کارایی و اثربخشی سازمانهای تجاری درنظرگرفت.درحقیقت،الگوی جدید 

خواسته ها،نیازها و تمایالت شخصی شان مدیریتی که تأکید می کند با کارمندان باید ابتدا به عنوان انسان رفتار شود که 

رادارند،نشانه بسیارخوبی برای اهمیت رضایت شغلی در کمپانیهای معاصر است.درزمان آنالیز رضایت شغلی،منطقی که نشان 

 می دهد یک کارمند راضی،کارمندی شاد است و کارمند شاد یک کارمند موفق است،ظاهر می شود.

بیشتر می شود که بسیاری از عواقب منفی عدم رضایت شغلی مثل عدم وفاداری،افزایش  اهمیت رضایت شغلی خصوصاً زمانی

(،سه مشخصه مهم رضایت شغلی را فهرست می Spector,1997غیبت،افزایش تعداد برخوردها رادرنظربگیریم. اسپکتور)

نصفانه و محترمانه با کارگران جهت گیری کند.ابتدا،سازمانها باید با ارزشهای انسانی هدایت شوند.این سازمانها به سمت رفتار م

می کنند.درچنین مواردی،ارزیابی رضایت شغلی ممکن است به عنوان نشانه خوبی ازکارایی کارمند به کاررود.سطح باالی 

رضایت شغلی ممکن است نشانه ای از وضعیت روحی و عاطفی خوب کارمندان باشد.دوم اینکه،رفتار کارگران براساس سطح 

لی شان برروی عملکرد و فعالیتهای تجاری سازمان تأثیر می گذارند.ازاینرو می توان نتیجه گیری کرد که رضایت رضایت شغ

 شغلی منجر به رفتار مثبت و بالعکس می شود و نارضایتی از کار منجر به رفتار منفی کارمندان می شود.

ازمان به کاررود ازطریق رضایت شغلی،سطوح مختلف سوم اینکه،رضایت شغلی ممکن است به عنوان نشانه ای ازفعالیتهای س

ارزیابی رضایت در واحدهای مختلف سازمانی را می توان تعریف کرد،اما درعوض می تواند به عنوان یک نشانه خوب با توجه به 

 این موضوع به کاررود که در آن واحد سازمانی تغییر می کند و عملکرد ارتقا می یابد.

 

   تأثیرات رضایت شغلی 

رضایت شغلی موجب مجموعه ای از تأثیرات برروی ابعاد مختلف زندگی سازمانی میشود.بعضی از آنها مثل تأثیرات رضایت 

شغلی برروی بهره وری،وفاداری و غیبت از کار کارمند به صورت بخشی از این متن تجزیه و تحلیل می شوند.شواهد تحقیقاتی 

ت وبهره وری وجود ندارد. کارگران راضی لزوماً بهترین تولیدکنندگان نشان می دهند که رابطه ای قوی بین رضای

نیستند.متغیرهای اصالح کننده احتمالی زیادی وجود دارند که مهمترین آنها به نظر پاداش می باشد.اگر افراد پاداش دریافت 

ه تأثیر بیشتر عملکرد می کننداحساس می کنند که آنها برحق هستند،آنها راضی خواهند شد و این احتماالً منتهی ب

شود.همچنین،شواهد تحقیقاتی اخیر نشان می دهند رضایت ممکن است لزوماً منتهی به اصالح عملکرد فردی نشود اما منتهی 

به اصالح سطح سازمانی می شود.سرانجام،هنوزبحث و مناظره قابل توجهی وجود دارد که آیا رضایت منتهی به عملکرد می 

 (Luthans,1998ی به رضایت می شود.)شود یا عملکرد منته
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وفاداری کارمند،یکی از مهمترین عواملی است که مدیران منابع انسانی باید در نظر داشته باشند.وفاداری کارمند معموالًبا 

 پرسشنامه اندازه گیری می شود و می تواند باعث عواقب منفی جدی شود زمانیکه در سطح باال نباشد.

 ی کارمند بررسی می شود:وفاداری عاطفی،وفاداری هنجار بنیاد، وفاداری انسجام.معموالًسه نوع وفادار

 وفاداری عاطفی در مورد مواردی است که کارمند احساس یک ارتباط عاطفی با شرکت می کند.

 وفاداری هنجار بنیاد،وفاداری است که کارمند احساس می کند چیزی را مدیون شرکت است.

 این واقعیت است که کارمند موقعیت یافتن شغلی در جای دیگر را ندارد.وفاداری انسجام درنتیجه 

ماه،رابطه ای قوی  5کارشناس در سرویس اطالعات به مدت  100( از1992تحقیقات صورت گرفته توسط واندربرگ و النس)

رضایت شغلی بیشتر بین رضایت شغلی و وفاداری کارمند نشان داده است.تحقیقات آنها ثابت کرده اند که هر چه میزان 

 باشد،سطح وفاداری کارمند نیز بیشتر است.

غیبت از کار کارمند موجب هزینه های اضافی و جدی برای کمپانیها می شود،بنابراین مدیران دائماً به دنبال راه هایی برای 

مند است.ایده اصلی کاهش آن به حداقل هستند.احتماالً،بهترین راه کاهش غیبت کارمند ازطریق افزایش سطح رضایت کار

پشت این راهبرد این است که هرچه میزان رضایت شغلی بیشتر باشد،غیبت کارمند کمتر خواهد شد. اگرچهتأثیرات آن خفیف 

است اما همچنان این واقعیت پابرجاست که رضایت شغلی در کاهش سطح غیبت کارمند،نقش دارد.بنابراین،شایسته است 

)مثالً بیماری،تصادفات( به رضایت شغلی توجه شود،خصوصاً وقتی که احتماالً تحتکنترل برخالف سایر دالیل غیبت از کار

( می گوید که شرایط می توانند این تعادل را ازبین ببرند.یک مدیر می تواند به طور تلویحی با اعمال Asweشماست.اما اسوه)

که مریض هستند،حقوق پرداخت شود یا اگر مرخصی سیاستهای شرکت،غیبت ازکار را تشویق کند.اگر به افراد بابت روزهایی 

داشته باشند که یا باید استفاده کنند یا ازبین می رود،این امر کارمند را قویاً تشویق می کند که غیبت کند.به عبارت دیگرآنها 

 (Sweney and Mcfarlin,2005به ایجاد فرهنگ غیبت از کار کمک کرده اند که بر تأثیر رضایت می توتند غلبه کند.)

وقتیکه رضایت باال باشد،غیبت از کار می تواند پایین باشد.وقتیکه رضایت پایین باشد، غیبت ازکار بیشتر می شود.بااین حال 

همانند سایر رابطه ها با رضایت،متغیرهای تعدیل کننده وجود دارند مثل اینکه فرد احساس می کند چقدر شغلش مهم 

ی شودکه درحالیکه رضایت شغلی لزوماً منجر به غیبت ازکار پایین نمیشوداحتماالً رضایت است.عالوه براین،مهم است یادآور

 شغلی پایین موجب غیبت زیاد می شود.

 

 نظریه های رضایت شغلی

رضایت شغلی،ترکیبی ازاحساسات مثبت یا منفی را نمایش می دهد که کارگران نسبت به کارشان دارند؛درضمن وقتی کارگری 

تجاری استخدام میشود،این کارهمراه با نیازها،خواسته ها و تجاربی است که انتظارات او را تعیین می دریک سازمان 

کنند.رضایت شغلی نشان می دهد که تاچه حد انتظارات با پاداشهای واقعی انطباق دارند. هم چنین رضایت شغلی با رفتارفرد 

 (.Davis etal.,1985درمحل کار ارتباط نزدیکی دارد.)

یت شغلی،احساس موفقیت ونیل به هدف کارگردرمورد شغل است.به طورکلی ارتباط مستقیمی با بهره وری و رفاه شخصی رضا

دارد.رضایت شغلی به معنای انجام دادن شغلیاست که فرد ازآن لذت می برد،آن را خوب انجام می دهد و به خاطرتالشهایش 

ق با کاراست.رضایت شغلی،جزکلیدی است که منتهی به پاداش می گیرد.همچنین رضایت شغلی به معنای اشتیا

 (Kaliski,2007تأیید،درآمد،ارتقا و تحقق اهداف دیگری می شود که منتهی به احساس موفقیت می شوند.)

رضایت شغلی را همچنین به صورت میزان رضایت یک کارگر،خصوصاً ازلحاظانگیزه ذاتی از پاداشی که او درشغلش بدست می 

 (Statt,2004تعریف کرد.) آوردمی توان

عبارت رضایت شغلی اشاره به نگرش واحساسات مردم نسبت به کارشان دارد. نگرش های مثبت نسبت به کارنشان دهنده 

رضایت شغلی هستند؛نگرشهای منفی و نامطلوب نسبت به شغل نشان دهنده عدم رضایت 

است که افراد درمورد شغل فعلی شان دارندسطح و (رضایت شغلی،مجموعه احساسات و عقایدی Armstrong,2006هستند.)
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میزان رضایت شغلی افراد می تواند درطیفی از فوق العاده راضی تا فوق العاده ناراضی قرار داشته باشد.عالوه برداشتن نگرشها 

نجام میدهند درموردشغل به صورت یک کل،افراد همچنین میتوانند نگرشهایی درموردابعادمختلف شغلشان مثل نوع کاری که ا

(رضایت شغلی یک مفهوم پیچیده George etal.,2008همکارانشان،سرپرستان یا زیردستان خود وحقوقشان داشته باشند.)

وچند جانبه است که میتواند به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف است.رضایت شغلی معموالً با انگیزه درارتباط است 

خص نیست.رضایت همان انگیزه نیست؛رضایت شغلی بیش ازیک نگرش و وضعیت درونی اما ویژگی و ماهیت این رابطه مش

است.به طور مثال می تواند با احساس شخصی موفقیت چه به صورت کیفی یا کمی در ارتباط 

(مادرنظرمی گیریم که رضایت شغلی احساسی است که درنتیجه این درک ظاهر می شودکه شغل Mullins,2005باشد.)

(مک کللند در نظریه خود نیازهای:میل به پیشرفت،پیوندجویی و قدرت Aziri,2008انشناسی را برآورده می سازد.)نیازهای رو

که جزو مهمترین نیازها هستند و ارضای آنها در محیط کار نقش اساسی در رضایت شغلی بازی می کند را مورد بحث قرارداده 

لو نیازهای انسانی دارای سلسله مراتبی است که با نیازهای [  مطابق نظریه مز8(]Mc Clelland David,1962است)

زیستی آغاز و نیازهای تعلق،منزلت و سرانجام،خودیابی را دربرمی گیرد،و شغل فرد هرچهبیشتر و بهتر بتواند این نیازها را ارضا 

ین داده به ستاده خود را در کند،رضایت شغلی افزایش می یابد.  نظریه برابری براین فرضیه استوار است که اشخاص نسبت ب

داخل سازمان با نسبت داده به ستاده دیگری مقایسه و اگر احساس کنند که در رفتار با آنها عدالت نسبی رعایت نشده 

است،تصمیم به کم کردن این نابرابری می گیرند.در نتیجه،برطبق این نظریه،افرادی که رفتارهای ناعادالنه بیشتری را درک 

متری از شغل خود خواهند داشت.هرزبرگ درتکمیل نظریه سلسله مراتب مزلو،به جدایی عوامل انگیزشی و کنند،رضایت ک

عوامل بهداشتی ازهم اعتقاد داشت و عوامل انگیزشی را که شامل کسب موفقیت،شهرت،نفس کار،مسئولیت،پیشرفت و رشد 

 به مثابه عوامل نارضایی محسوب می کرد.هستند،از عوامل اصلی رضایت شغلی می دانست و عواملبهداشتی راتنها 

( فرض 1992ازنظریه های نسبتاًجدید در حوزه رضایت شغلی می توان به نظریه رخدادهای وضعیتی اشاره کرد،کوارشتاین)

وعه نسبتاً محدود و ثابتی اساسی این نظریه را آن دانسته است که رضایت شغلی تابع دومجموعه از متغیرها است:نخست مجم

که ویژگی های وضعیتی نامیده می شود و دوم مجموعه وسیع و سیالی از متغیرها که رخدادهای وضعیتی نامیده می شوند. 

متغیرهای مجموعه نخست همان ابعاد سنتی رضایت شغلی مانند پرداخت،فرصتهای ارتقا،شرایط کار،خط مشی سازمان،نظارت 

ن کار قبل از پذیرش به آنها توجه دارند،درحالی که رخدادهای وضعیتی متغیرهایی هستند که درحین و... هستندکه متقاضیا

کار و به صورت پیش بینی نشده افراد باآنها مواجه می شوند.این وقایع می توانند مثبت باشند یا منفی،مانند امکان ترک زود 

ی استفاده در محل کار،کمبود لوازم التحریرجهت انجام کار و...این هنگام کار پس ازاتمام آن،یا دراختیارداشتن یک یخچال برا

دو مجموعه به طور کامل ازهم متفاوتند،درحالی که ویژگی های وضعیتی جنبه های نسبتاً ثابت محیط کار را منعکس می 

ارتباطی نداشته و به  سازند و بسیارکند تغییر می کنند،رخدادهای وضعیتی نسبتاًگذرا هستند وبه سیاستهای کالن مدیریتی

سرعت تغییر می کنند.این دومجموعه ازنظر مقدار هزینه و زمان الزم برای تغییر نیزباهم متفاوتند،به طوری که تغییر ویژگی 

های وضعیتی نیازمند هزینه و زمان زیادی بوده و تغییرات اغلب آرام و کند به نظر می رسند،اما رخدادهای وضعیتی با هزینه و 

ترو سرعت بیشتر تغییر می کنند.نکته مهم درمورد رخدادهای وضعیتی آن است که این عوامل اگر درطول زمان زمان کم

برروی همانباشته شوند تا حدود زیادی به ویژگی های وضعیتی نزدیک خواهند شد و به همین دلیل می توانند منبع مستقیم 

( مشارکت درتصمیم گیری به کارکناناین فرصت را 1993نچارد)به اعتقاد هرسی و بال [9رضایت یا نارضایتی زیادی شوند]

میدهد تا احساس کنند جزئی از سازمان هستند و درفرآیند تصمیم گیریها و برنامه ریزیها عامل مهمی به حساب می آیند.ازاین 

ام نقش و رضایت میچل رابطه ابه [5رو،نیازهای پیوندجویی و عزت نفس آنها برآورده شده واحساس رضایت خواهند کرد]

رامورد بحث قرار می دهد.او معتقد است مطالعه های مربوط به ابهام نقش و رضایت شغلی بیانگر رابطه ای منفی بین دوعامل 

دسلر رابطه جوسازمان و رضایت شغلی را می کاود.به اعتقاد وی  [6است؛یعنی کاهش ابهام به ظاهررضایت را افزایش می دهد]

ازادراکاتی که فرد ازنوع سازمانی که درآن کارمی کند،دارد.جوسازمانی می تواند بر انگیزش،کارکرد و جوسازمانی عبارت است 

 [ 7خشنودی شغلی اثر بگذارد.این پدیده در پیوستاری از سازگاری تا بی طرفی و تا ناسازگاری گسترده می شود]



 حسابداری و مدیریت مطالعات صلنامه
 26-17، صفحات 1395 پاییز، 3، شماره 2دوره 

21 

 

 

 مدل های رضایت شغلی

را تهیه کرده اند که عناصر زیر درآن گنجانده شده  1ارائه شده در شکل  (،مدل رضایت شغلی2006کریستین،الیر و سوبرمن )

 اند: 
 عوامل مربوط به شغل •

 درک نقش ها •

 عملکرد شغلی •

 عملکرد شرکت •

 

 

  + 

   + 

  +  + 

  - 

 

 

 (Christen Et,2006،مدل رضایت شغلی )1شکل 

 

 ئه می دهند که برخالف مدل قبلیاهمیتی خاص به تأثیرپاداشها برروی                     (،مدل رضایت شغلی خود را ارا1967الولر و پورتر)

 (2رضایت شغلی می دهد) شکل 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 (Lawler and Porter,1967،مدل رضایت شغلی)2شکل

وند که تعیین اهداف درباالترین الک و التام،یک مدل رضایت شغلی کمی متفاوتی راارائه می کنند.آنها بااین فرضیه پیش می ر

سطح و انتظارات زیاد برای موفقیت درکار موجب موفقیت درانجام کارها می شود.موفقیت به صورت عاملی آنالیز می شود که 

 ارائه شده است. 3موجب رضایت شغلی می شود.این مدل درشکل

 

 

 

 

مسائل مربوط 

 به درک نقشها

عوامل مربوط به 

 شغل
 رضایت شغلی

عملکرد 

 شرکت

 عملکرد شغل

 عملکرد

 رضایت شغلی

پاداشهای 

 بیرونی

ه پاداشهای منصفان

 دریافت شده

 پاداشهای درونی
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 (locke and latham,1990،مدل رضایت شغلی)3شکل

 فرضیه های پژوهش

 مشارکت درتصمیم گیری بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوهمؤثر است. -1

 نظام ارتقا و پیشرفت بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه مؤثر است. -2

 ستان ساوه مؤثر است.میزان حقوق و مزایا بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهر -3

 رویکرد مدیریت بانک بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه مؤثر است. -4

 شرایط فیزیکی محیط کار بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه مؤثر است. -5

 ؤثر است.ارتباط با همکاران بررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه م -6

 روش پژوهش 

 دراین پژوهش اطالعاتمیدانی موردنیاز بااستفاده از پرسشنامه گردآوری و توصیف شده است.

جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک ملی ایران شهرستان ساوه هستند،که از بین آنها نمونه جامعه آماری و جمعیت نمونه

 نفری به پرسشنامه پاسخ داده اند. 100ای

 های پژوهشیافته 

 درصد فراوانی ویژگی ها

 %21 21 زن جنس

 %79 79 مرد

 100 100 جمع

 %18 18 30-20 سن

30-40 43 43% 

40-50 30 30% 

50-60 9 9% 

 100 100 جمع

 عوامل میانه

اهداف عالی 

 معین

خودکارایی 

باالی 

 موردانتظار

مکانیزم های 

 واسطه ای

تعهد به اهداف 

 سازمان

 پاداشها

رضایت و 

 انتظار

باال عملکرد  
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 %5 5 کمتر از دیپلم تحصیالت

 %8 8 دیپلم

 %8 8 کاردانی

 %57 57 کارشناسی

 %22 22 کارشناسی اشد و دکتری

 100 100 عجم

 %22 22 مجرد وضعیت تأهل

 %78 78 متأهل

 100 100 جمع

 

 . جنس،سن،تحصیالت و وضعیت تأهل پاسخ گویان1نگاره

 درصد فراوانی ویژگی ها

 %8 8 مدیریتی پست سازمانی

 %25 25 کارشناسی

 %55 55 کارمندی

 %12 12 خدماتی

 100 100 جمع

سابقه ی 

 کاردربانک
0-5 7 7% 

5-10 18 18% 

10-20 58 58% 

 %17 17 به باال 20

 100 100 جمع

 

 

 . پست سازمانی و سابقه کار دربانک پاسخ گویان2نگاره 
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 قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری

 جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این پژوهش ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،این روش برای محاسبه هماهنگی

درونی ابزار اندازه گیری ازجمله پرسشنامه بکار می رود.دراینگونه ابزار،پاسخ هرسؤال می تواند مقادیرعددی مختلف را 

اختیارکند.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سؤال های پرسشنامه و واریانس کل 

  ول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.رامحاسبه کرد،سپس با استفاده ازفرم

 .میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل پژوهش3نگاره

 
 .مقایسه ی نمرات متغیرهای مستقل پژوهش4نگاره

 
لی( معرف متغیر وابسته)رضایت شغ Yعوامل مؤثرمستقیم و غیر مستقیم بررضایت شغلی را نشان می دهد.دراین مدل  5نگاره 

،میزان حقوق و ،محیط فیزیکی)،رویکرد مدیریت)است.و متغیرهای مستقل شامل : مشارکت  درتصمیم گیری )

 ،ارتباط با همکاران)،نظام ارتقا و پیشرفت )مزایا)

 25/3  

 3 

 85/2  

  85/2 

 44/3 

 

 

 

 

 

 

 

 43/3 .عوامل مؤثرمستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی5نگاره

 

 

 

 

 

 

Y 
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،بیشترین اثر را بر رضایت شغلی دارد و به طور مستقیم و غیر 44/3با ازمیان متغیرهای مستقل،متغیررویکرد مدیریت)

به طور مستقیم و  43/3،ارتباط باهمکاران قرارداردکه بامتغیر) مستقیم بر رضایت شغلی اثر می گذارد.در دومین رتبه

به طورمستقیم و غیر  25/3قرارداردکه باغیرمستقیم بررضایت شغلی اثر می گذارد.در سومین رتبه متغیر محیط فیزیکی)

به طور غیر  3قراردارد که با  گیری ) مستقیم بر رضایت شغلی اثر می گذارد.در چهارمین رتبه  مشارکت  درتصمیم

 ،نظام ارتقا و پیشرفت )میزان حقوق و مزایا)مستقیم بر رضایت شغلی اثر می گذارد.در پنجمین و ششمین رتبه 

 ،به طور غیرمستقیم بر رضایت شغلی اثر دارد.85/2قراردارد که هردو با 

 نتیجه گیری

نشان می دهد که براساس طیف لیکرت فرضیه یک،چهار،پنج و شش تأیید شده است؛به این معناکه دراین بانکرویکرد  نتایج

ومشارکت درتصمیم گیری 25/3،شرایط فیزیکی محیط کاربامیانگین43/3،ارتباط باهمکاران بامیانگین44/3مدیریت بامیانگین

ی می گذارند،همچنین فرضیه دوم )نظام ارتقا وپیشرفت( و فرضیه سوم به ترتیب بیشترین تأثیر رابررضایت شغل 3با میانگین

،ردشده اند وبررضایت شغلی تأثیرندارند.نکته دیگری که ازمحاسبات حاصل 85/2)میزان حقوق ومزایا( هردو با میانگین

ایت شغلی بررض 2/3،با میانگین 1پرسشنامه 2)نظام ارتقا وپیشرفت(،سؤال2میگردداین است که باوجود رد فرضیه

بررضایت شغلی  1/3هرسه بامیانگین 2پرسشنامه14،13،12)میزان حقوق و مزایا(،سؤال 3مؤثراست.وهمچنین باوجودردفرضیه

 مؤثراست و مدیران باید به مسائل توجه کنند.

 

 پیشنهادها

ابراین به نظرمی متغیرتأثیرگذاربررضایت شغلی،نظام ارتقا وپیشرفت ومیزان حقوق ومزایا کمترازحدمتوسط است بن 6از

رسد،درمرتبه اول مناسب است به این مسائل توجه شود.شایسته پروری وشایسته ساالری وقانون مداری درنظام،ارتقارافراهم 

 ( مراحل زیررابرای اجرا درسازمانها پیشنهاد می کند:1994خواهد کرد.برای این منظور شیکورورو)

 وه ارتقا تدوین کنند.مالکهای واضح وواقعی برای عملکرد شغلی و شی-1

 مدیران رابرای ارزشیابی و ارتقا کارکنان آموزش دهند.-2

 تنها اطالعات مربوط به کار رابرای ارتقای شغلی درنظربگیرند.-3

 مقیاس های اندازه پذیری برای فرآیند ارتقا و ارزشیابی کارکنان تهیه کنند.-4

ی درهرشغل پیداکرده است.هرچند رابطه بین رضایت و دستمزد به واسطه ی مشکالت اقتصادی،عامل دستمزد اهمیت بسیار

چندبعدی و پیچیده است،ولی به واسطه ی این که افراد برای زندگی نیاز به حداقل معینی از درآمد دارند،این عامل تأثیرمهمی 

نه پاداشها،پرداخت اضافه دررضایتشان از شغل و زندگی ایفا می کند.راه هایی مانند:افزایش نسبی حقوق،افزایش نسبی ومنصفا

 کاری بر مبنای اضافه کاری واقعی و... میتواندتاحدودی به حل این مسئله کمک کند.  
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