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رویکردنویندرسنجشرضایتمندیکارکنان
محمدحسین متشرعی | کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،شرکت آبفا روستایی استان فارس
سمیه درویش زاده | دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات ،شرکت آبفا روستایی استان فارس
علینقی دهقانی | کارشناس رایانه ،شرکت آبفا روستایی استان فارس

چکیده :تحقیق حاضر با هدف ساخت ،اعتباریابی و اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضالب
روستایی استان فارس بر روی نمونهای از  154نفر از کارکنان این شرکت انجام شد .چارچوب نظری این تحقیق ،با بهرهگیری از
نظریههای فرایندی ،کاربردی و محتوایی رضایت کارکنان شکل گرفته است .روش این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است.
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک ،اعضای نمونه آماری انتخاب شده و به پرسشنامه الکترونیک رضایتمندی
کارکنان ،طراحیشده در شرکت آبفا روستایی استان فارس ،پاسخ دادند .پس از جمعآوری دادهها ،از نرمافزار  SPSSبرای
انجام تحلیل عاملی اکتشافی و از نرمافزار  LISRELبرای انجام تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد با الگو گرفتن از رویکرد کلی و چندوجهی اسپکتور ( ،)2003ساختار عاملی رضایت کارکنان شرکت آبفا روستایی
استان فارس دارای تعداد  27گویه در  6عامل مجزا و یک وجه کلی میباشد .عامل حقوق و مزایا ،با داشتن بیشترین سهم در
تبیین رضایتمندی کارکنان ،بهعنوان عامل اول و عوامل ترفیع و پاداش ،همکاران ،محیط کار ،شغل و سمت ،قوانین و مقررات،
بهترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند .روایی محتوایی ،روایی سازه ،روایی همگرا و پایایی این ابزار مورد تایید قرار گرفت و با
توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادهایی برای بهبود شاخصهای رضایتمندی کارکنان ارائه شده است.
کلمات کلیدی :رضایت کارکنان ،رضایت شغلی ،تحلیل عاملی ،شرکت آب و فاضالب روستایی

مقدمه

رضایت کارکنان میتواند رفتار آنها را بهگونهای هدایت کند که بر

ازجمله عوامل ضروری برای ادامه حیات هر سازمان ،وجود

کارکرد و وظایف سازمانی آنها تاثیر گذاشته و به بروز رفتارهای مثبت

سرمایههای انسانی متخصص ،کارآمد و مطلع میباشد .این نیروها

و منفی از طرف آنها منجر شود (مکاینتاش و دوهرتی.) 2010،

میتوانند با نقشآفرینی درخور توجه ،به بهبود اوضاع سازمان

رﺿﺎﯾﺖ کارکنان ،موجب اﻓﺰاﯾﺶ انگیزه ،بهرهوری ،تعهد ،ﺳﻼﻣﺖ

بپردازند و با ابتکار و خالقیت در سطح قابلتوجهی باعث اثربخشی

و شادکامی ﻓﺮدی و سازمانی و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ روﺣﯿﻪ

سازمان شوند (مالکی .)1393 ،با اینحال ،به همان اندازه که

آنها میشود .روﺣﯿﻪ ضعیف در ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ (باولینگ

کارکنان راضی عامل تعیینکنندهای در حفظ موجودیت و موفقیت

و هاموند  .)2008 ،محققین شیوع برخی عالئم ﺗﺸﻮﯾﺶ ،ﻏﯿﺒﺖ

سازمان محسوب میشوند ،کارکنان ناراضی میتوانند مشکلساز

ﮐﺎری ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺎر ،ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اتحادیهای و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

باشند و مدیران را در دستیابی به اهداف سازمانی مستاصل سازند؛

زودرس را نشانه نارضایتی کارکنان در محیط کار میدانند (پورکلهر،

لذا به این خاطر است که توجه به رضایتمندی کارکنان 1اهمیت پیدا

تقیپور و رکنیپور .)1391 ،تحقیقات در برخی از شرکتهای

میکند؛ بنابراین سازمانها باید از دو بعد به رضایت کارکنان اهمیت

دولتی نشان داده است بهعلت وجود عارضه نارضایتی شغلی

دهند؛ نخست ،از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان بهصورت

کارکنان ،این شرکتها علیرغم صرف هزینههای باالی استخدامی

منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم ،از جنبه رفتاری که توجه به

و کارگزینی ،در مراحل جذب و به ویژه نگهداری منابع انسانی
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

متخصص با مشکل روبرو هستند (احمدی عینی .)1384 ،البته

مبانی نظری

شواهد موجود نشاندهنده این نکته است که هزینههای نارضایتی

تاکنون تعاریف مختلفی از رضایت شغلی ارائه شده است.

شغلی ،نهفقط برای سازما نها بلکه برای کارکنان نیز گران تمام

نخستین تعاریف و نظریهها از رضایت شغلی ،رویکرد فرایندی

میشود (مانند هزینههای جابجایی ،مشکالت با همسر ،جدایی

داشت .به عقیده الک ( )1989رضایت یا خشنودی شغلی را

از دوستان و محیط کاری و فشارهای روانی برای انطباق با شرایط

میتوان نگرش یا حالت هیجانی خوشایند یا مثبتی تلقی کرد که

کاری و دغدغههای احتمالی عدم موفقیت در شغل) (اصیلی و

از شغل یا تجربه شغلی منبعث میشود .همچنین رضایت شغلی

قدیریان .)1385 ،در این راستا ،متشرعی ( ،)1391اظهار داشت که

بر محیط انجام کار تاکید داشته و واکنش مستقیم به ابعاد مشهود

رضایت شغلی ،4یکی از عوامل مهم تعیینکننده رضایت فرد از کل

محیط کاری را منعکس میکند (رسولی ،شهائی و صفایی.)1391 ،

زندگی 5است .ازاینرو ﻣﺪﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ وضعیت رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ

الک معتقد است رضایت یا نارضایتی شـغلی بـه تفـاوتی بستگی

کارکنان را بهطور ﻣﺴﺘﻤﺮ پایش کنند و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺪاﻣﺎت

دارد که شخص بین آنچه بهدست آورده و آنچه تمایل دارد بهدست

ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .با توجه به این مطالب ،مدیران شرکت آبفا

آورد ،احساس میکند .الک معتقد است بسته به نوع کارمندان،

روستایی فارس نیز به این امر واقف هستند برای موفقیت در اجرای

خواستهها و ارزشهای آنها نیز فرق میکند .تعداد مشخصی نیاز

برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت ،بهعنوان یک شرکت دولتی ،در

یا ارزش وجود ندارد؛ ولی مجموعه وسیعی از ارزشها میتواند در

شرایط محیطی امروزی ،باید از سرمایه انسانی ارزشمند شرکت

رضایت شغلی موثر باشند؛ بهعبارتدیگر ،این نظریه مدعی است

بهدرستی حفاظت و نگهداری شود و الزمه تحقق این امر ،شناسایی،

رضایتمندی بهوسیله این پدیده تعیین میشود که آیا شغل به فرد

اولو یتبندی و بهکارگیری عوامل موثر در رضایتمندی کارکنان

امکان حفظ ارزشهای خصوصی و شخصی را میدهد یا نه (انوری

است؛ زیرا رضایت کارکنان ،همانند ضربان نبض بدن انسان،

و مشتاقیان ابرقویی .)1392 ،این نظریه میگوید اگر شغل با حفظ

یکی از مهمترین نشانههای سالمت عمومی و عملکرد سازمان

ارزشهای خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد او از شغل خود

است .برای این منظور مدیران ارشد شرکت نیاز دارند ارزیابی دقیق

رضایت دارد؛ ولی چنانچه با ارزشهای خصوصی او در تعارض

و معتبری از وضعیت رضایت کارکنان خود داشته و روند تغییرات

و تناقض باشد رضایت شغلی حاصل نخواهد شد؛ لذا رضایت

آن را طی بازههای زمانی میانمدت و بلندمدت ،رصد نمایند تا با

شغلی نگرشی است که نشا ندهنده میزان رضایت ،خشنودی یا

انجام تحلیلها و تبیینهای موشکافانه وضعیت موجود ،نسبت به

اقناع فرد در کار یا شغل خود است (شارما 7و همکاران.)2010،

ارتقاء و بهبود وضعیت رضایت کارکنان اقدامات شایسته بهعمل

این مفهوم در ﻧﻈﺮﯾﻪ شغلی-شخصیتی هالند ﭼﻨﯿﻦ تجلی یافته ﮐﻪ

آورند؛ بنابراین ،هدف اصلی تحقیق حاضر ،ساخت ،اعتباریابی و

اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽاش اﻧﺘﺨﺎب

اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان میباشد و با توجه به

ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻐل خود

این هدف ،سوال اصلی این است که چه عواملی در ایجاد احساس

راﺿﯽ اﺳﺖ (حسینیان و یزدی .)1383 ،بریل نیز در نظریه خود بیان

رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضالب روستایی استان

میکند اگر فرد با فکر و تصمیم خود شغلش را انتخاب کند ،بهطور

فارس موثر میباشد.

طبیعی از آن رضایت خواهد داشت؛ اما اگر با اجبار و یا اضطرار

6

فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه رضایتمندی

آنرا انتخاب کند ،به احتمال قوی از شغل خود ناراضی خواهد بود

کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس از شش

(انوری و مشتاقیان ابرقویی .)1392 ،بریل برخالف هالند ،معتقد

عامل مجزا شامل حقوق و مزایا ،ترفیع و پاداش ،همکاران ،شغل

است انگیزههای ناآگاه ،پایه و اساس تمام رفتارها و ازجمله انتخاب

و سمت ،محیط کار ،قوانین و مقررات و یک عامل کلی تشکیل

شغل بهشمار میرود؛ بنابراین در نظریه روانکاوی انتخاب شغل،8

شده است.

بر روشهای ارضای انگیزهها و کاهش اضطراب تاکید میشود و
پاییز و زمستان 1398
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تواناییها و رغبتها چندان مورد توجه قرار نمیگیرد .بر این اساس
تواناییهای جسمانی و روانی بهتنهایی در انتخاب شغل فرد نقش
جزئی بر عهده دارد؛ درحالیکه تعالی عامل اصلی میباشد .البته،
باید به این نکته توجه داشت که ارزشها و هنجارهای گروه مرجع،9
مهمترین تکیهگاه برای شکلگیری هو یت فردی و اجتماعی
فرد را تشکیل میدهد (صدقی ﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ)1381 ،؛
بنابراین نقش گروههای مرجع در میزان احساس رضایت کارکنان
بسیار حائز اهمیت است .ازاینجهت ،هیمن ( )1942معتقد بود
انسانها در شکلدهی ارزشها و نگرشهای خود بیش از آنکه به
خود متکی باشند به گروههایی که با آن در ارتباط هستند تکیه دارند
(عباسزادگان.)1384 ،
عالوه بر این ،تعدادی از محققین و نظریهپردازان نیز دیدگاه

ﻧﻈﺮﻳﻪ سه ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ روانشناختی ،شامل نیاز ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری،
ﻛﻔﺎﻳﺖ و ارﺗﺒﺎط را ﻣﻮرد ﺗاﻛﻴﺪ ﻗﺮار میدهد و ﺑﻴﺎن میدارد در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻳﻜﺴﺎن ،در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﺮ مقدار اﻳﻦ سه ﻧﻴﺎز در ﺷﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ او ﺑﻴﺸﺘﺮ میشود .نظریه چهار عاملی
مککللند ،نیز به اهمیت تفاوتهای فردی در ارضای چهار نیاز
ضروری ،شامل نیاز به پیشرفت ،قدرت ،پیوندجو یی و یکتایی
در محیط کار توجه دارد (کورمن .)1377 ،همچنین نظریه شبکه
مدیریت بلیک و موتون ،به مسائل انسانی و رفاه اجتماعی توجه دارد
و برآوردهسازی این نیازها را موجب رضایت کارکنان از شغل خود
میداند (شیخ ،افتخاری و یارائی .)1387 ،ازاینجهت ،مطابق ﺍﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﻫﺒﺮی ،سبکی است که عالوه بر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
مانند کیفیت تصمیمهای مربوط به خطمشیها ،رویهها و فرآیندها،

محتوایی  10نسبت به رضایت شغلی دارند؛ برخی از آنها معتقد

نوآفرینی حاصل از پژوهش ،کیفیت خدمات ستادی ،کارایی در

و شرایط کاری مطلوب خشنود شوند ،درحالیکه بعضی دیگر

مانند درجه تعهد مشخص کارکنان به هدفها ،نگهداشتن احترام و

هستند کارکنان میتوانند با پرداختهای بیشتر ،ساعت کار کمتر
پیشنهاد میکنند رضایتمندی میتواند از طریق فراهمسازی
استقالل و مسئولیتپذیری کارکنان افزایش یابد .ازجمله نظریههای
مرتبط با رویکرد محتوایی ،میتوان به نظریه سلسلهمراتب
نیازهای 11مازلو و نظریه دو عاملی 12هرزبرگ اشاره نمود (مقیمی،

کار و حجم بازده کار؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ و برآوردهسازی نیازهای آنها،
اعتماد به خود از سوی کارکنان ،واگذاری مسئولیت بر پایه اعتماد

بهجای فرما نبرداری ،فراهمسازی موقعیتهای مساعد کار و
پدید آوردن و نگاهداشتن پیوندهای رضایتبخش میان کارکنان را

نیز مدنظر ﻗﺮﺍﺭ دهد .همچنین ،اس پاگنولی ،کائتانو و سانتوس

16

 .)1386چارچوب هرزبرگ با سلسلهمراتب نیازهای مازلو مطابقت

( ،)2012نیز معتقد هستند رضایت شغلی ،اغلب در عوامل

13

خارجی نظیر حقوق و مزایای کاری ،پاداشها و مزایای مادی و

میکند .هرزبرگ اولین طبقه نیازهای مازلو را عوامل بهداشتی

نامید ،زیرا این نیازها محیط انسانی را توصیف میکنند و کارکرد
اصلی آنها ممانعت از نارضایتی شغلی است و دومین طبقه نیازها
را انگیزانندهها 14نامید ،زیرا این نیازها موجب انگیزش افراد برای
عملکرد بهتر میشوند .هنگامیکه افراد از کار خود احساس
نارضایتی میکنند ،نارضایتی آنان به محیطی مربوط است که در
آن کار میکنند .در مقابل وقتی افراد در کار خود احساس خشنودی
نفس کار مربوط میشود (یوسفی و
میکنند ،این خشنودی به ِ
خود ِ

مجیدی .)1391 ،بهطور خالصه ،به عقیده نظریهپرداز ِان رویکرد
محتوایی ،آنچه موجب رضایتمندی کارکنان میشود ،ارضای

نیازهای متفاوت آنها در ابعاد مختلف در محیط کار میباشد.
آلفردر ،با شکست سلسلهمراتب نیازهای مازلو به سه طبقه کلی،
ﻧﻈﺮیه ﻛﺎﻣﺮواﻳﻲ ﻧﻴﺎزهای وجودی ،ارتباط و رشد 15را ارائه داد .اﻳﻦ
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ارزشها یا پادا شهای درونی ریشه دارد؛ بنابراین گسترهای از
عوامل میتوانند بر سطح رضایت شغلی فرد موثر باشند .برخی از
این عوامل شامل پایه حقوقی ،فرآیند ترفیع ،شرایط کاری ،رهبری،
روابط اجتماعی و خود شغل میشوند (شارما و همکاران.)2010 ،
در این راستا ،پژوهش رنجبر و وحید شاهی ( )1386نیز نشان داد
عوامل موثر بر رضایت شغلی بهترتیب اهمیت عبارتاند از حقوق
و دستمزد ،شرایط محیط کار ،موقعیت شغلی ،پیشرفت و توسعه
شغلی ،مسئولیت شغلی ،امنیت شغلی ،ماهیت کار ،خطمشی و
محیط ،ارتباطات ،شناخت و قدردانی ،نحوه سرپرستی و نظارت .با
اینحال ،طبق یافتههای آنها ،عوامل بهداشتی ازنظر پاسخدهندهها
مهمتر از عوامل انگیزشی در رضایت شغلی بوده و حقوق و دستمزد
مهمترین عامل تاثیرگذار است؛ این نتیجه برخالف نظریه دو
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عامل هرزبرگ میباشد .مشابه این نتایج نیز ،یافتههای مطالعه

شهائی و صفایی .)1391 ،ترز ( )2000نیز در نظریه خود تحت

شهامت ،روزگار و شهامت ( )1390نشان داد بیشترین نارضایتی

عنوان «جستجوی معنا در محیط کار» ،تالش کرده است عوامل

مربوط به عوامل نگهدارنده یا بهداشتی است .یافتههای تحقیق

روانشناختی مانند قدردانی ،توازن بین کار و زندگی ،چالش یا

بهادری ،بابایی و بهرامیان ( )1391نیز نشان داد برای کارکنان،

درگیر شدن با کار ،بحث و گفتگو و تباد لنظر ،جهتگیریهای

عوامل بهداشتی نسبت به عوامل انگیزشی ،نقش مهمتری دارند؛

روشن و واضح درباره راهبردها ،هدفها و فعالیتهای سازمان،

شاید دلیل این امر ،شرایط خاص حاکم بر کشور باشد و الزم است

اعتبار سازمانی ،استقالل و هو یت فردی در سازمان ،احساس

به عوامل بهداشتی ،ازجمله امنیت شغلی و حقوق و دستمزد و

هدفمند بودن یا اهمیت اجتماعی شغل ،نیاز به احترام ،افراد و

پاداشهای عادالنه اهمیت بیشتری داده شود تا زمینهساز رضایت

رابطههای گوناگون با آنها ،غیر رسمی بودن ،یکپارچگی ارزشها و

مطلوبتر کارکنان شود؛ اما با اینکه عواملی چون جبران خدمات

باورها ،تناسب کار با ویژگیهای افراد نظیر استعدادها ،مهارتها

و مزایا مهم شناخته شدند ولی درمجموع در اولو یت نبودند.

و رغبتها ،رشد و تکامل فردی ،انعطافپذیری ،نوآوری ،برابری

جهانگیری و مهرعلی ( )1387نیز اظهار داشتند محتوا و ماهیت

یا داشتن حقوق برابر ،مالکیت؛ عوامل حمایتی سازمان شامل

شغل ،امنیت شغلی ،مدیریت و رهبری ،مشخص بودن اهداف و

بودجه مناسب ،تجهیزات ،اطالعات و بهویژه حمایت الزم از

انتظارات ،فضای همکاری و انسجام گروهی ،شرایط کار و حقوق

سایر واحدهای سازمان و نیز منابع انسانی ،دادن فرصت خدمت

و دستمزد ،بر اساس اولویت ،مهمترین عوامل اثرگذار بر رضایت

به دیگران ،در نظر گرفتن شرایط ارزشی؛ عامل مربوط بودن (اشاره

کارکنان هستند.

به وجود قوانین مرتبط و مناسب در سازمان) را برای تبیین رضایت

عالوه بر این ،برخی از محققین به مفهوم رضایت شغلی

کارکنان در هم ادغام نماید (عسکری .)1381 ،در تایید این نظریه،

بهصورت کاربردی 17توجه کرده و آنرا بهعنوان یک متغیر مرکزی و

نتایج پژوهش حیاتی ،ارشدی و نیسی ( )1391نیز اثر مثبت

سازهای چند بعدی تعریف کردهاند (جورجللیس ،النگ و تابوما،18

مستقیم خشنودی از درآمد و خشنودی از بعد ساختار /مدیریت

 .)2012در این نظریه ،دو ﺟﻨﺒﻪ کارکردی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮرد

بر خشنودی شغلی را تایید کرد؛ بنابراین حصول اطمینان از اینکه

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار میگیرد .ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را

کارکنان خطمشیها و رویههای پرداخت را عادالنه درک کنند بسیار

ﺷﺎﻣﻞ میشود .ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط

مهم است و تنها تمرکز بر میزان پرداختی به فرد جوابگو نیست .در

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻘﺶ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

تحقیق النگو و مورا )2011( 19نیز مشخص شد ابعاد سرمایه فکری

و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻓﻀﺎی

(سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) بهطور

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .هنگامیکه ﮐﺎرﮐﻨﺎن دارای

مستقیم رضایت شغلی کارمندان را تحت تاثیر قرار میدهند .نتایج

راﺑﻄﻪ مبادلهای ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن

حاصل از بررسی دقیقتر دادهها ،حکایت از آن دارد فعالیتهای

اﻋﺘﻤﺎد دوﺳﻮﯾﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣوﺛﺮ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﺣﺘﺮام

حوزه مدیریت منابع انسانی بهطور مثبتی به بهبود رضایت شغلی

و اﻋﺘﺒﺎر بهرهمند ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﻐﻞ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از

کارمندان کمک میکند.

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎری میرسانند .اﻟﺒﺘﻪ

یکی از جدیدترین نظریهها در رضایت شغلی متعلق به اسپکتر

ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﺑﺮﺧﯽ

( )2003میباشد؛ او معتقد است دلیل پرطرفدار بودن مطالعه

ﻣﻮاﻗﻊ با وﺟﻮد راﺑﻄﻪ دوﺳﻮﯾﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ

رضایت شغلی ،عالوه بر سادگی نسبی آن ،این است که در بسیاری

اﺳﺖ ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺪت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از

از نظریههای مربوط به پدید ههای سازمانی مانند ماهیت کار،

ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،ﻋﺪم ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺟﺮای ﮐﺎر ﺳﺒﺐ

سرپرستی و محیط کار؛ رضایت شغلی یک متغیر اصلی است.

میشود رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﻮد (رسولی،

رضایت شغلی عامل مهم نتایج سازمانی تلقی شده است و در
پاییز و زمستان 1398
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روش پژوهش

(خرازی ،میرکمالی و ترکی .)1391 ،اسپکتر معتقد است توجه

تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری

همزمان به رویکرد کلی و رویکرد وجهی میتواند از یکسو ،در

دادهها ،توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد .جامعه مورد تحقیق،

احساس رضایت شغلی منفرد و عمومی متخصصین نسبت به

همه کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس در

شغلشان موثر باشد و از سوی دیگر ،پرداختن به عوامل وجهی

نظر گرفته شد .در این پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از اجرای

بهنو بهی خود در ماندگاری متخصصین در شرکت ،کمککننده

مصاحبه غیررسمی و توزیع پرسشنامه استفاده شد .نمونه آماری

هستند .ازاینرو ،مکاینتاش و دوهرتی ( )2010معتقد هستند

این تحقیق ،شامل  154نفر از کارکنان بود که با توجه به جدول

هنگامیکه یک شخص میگوید دارای رضایت شغلی باالیی است،

توزیع حجم نمونه مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری

این به آن مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد ،احساس

سیستماتیک انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری ،به هریک

خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش بسیار قائل است .به

از کارکنان بهصورت تصادفی ،یک عدد ترتیبی اختصاص یافت

عقیده این نظریهپردازان ،رضایت کارکنان عالوه بر یک عامل کلی

(شماره استخدامی) و به ترتیب ،از اولین شماره انتخا بشده

رضایتمندی ،دارای یک ساختار چندبعدی است که شامل رضایت

تصادفی از لیست ،بهعالوه عدد پنج ،نفرات بعدی انتخاب شدند.

از شغل ،سرپرست ،همکاران ،شرایط پرداخت ،برنامههای ترفیع،

شرکتکنندگان در این نمونه ،با میانگین (انحراف معیار) سنی

سیاست شرکت ،احساس امنیت شغلی و غیره میباشد .ازاینرو

 )7/15( 38/77و سابقه شغلی  )7/45( 13/59سال ،کارکنان

در تحقیق حاضر الگوی نظری اسپکتور ،بهعنوان چارچوب مدل

قراردادی ( 36/4درصد) ،مرد ( 70/1درصد) ،متاهل (77/3

ساختاری رضایت کارکنان برگزیده شد و برای سهولت در جمعآوری

درصد) و با مدرک تحصیلی کارشناسی ( 44/2درصد) بودند.

دادهای آماری از جامعه هدف ،تهیه نسخه الکترونیکی پرسشنامه با

اجرای این تحقیق در دو گام «ساخت مقیاس استاندارد رضایتمندی

همکاری اداره فناوری اطالعات شرکت انجام گرفت .سابقه استفاده

کارکنان» و «تولید فرم الکترونیکی پرسشنامه» در سامانه مکاتبات

از نظرسنجی الکترونیکی به دهه  1960میالدی باز میگردد؛

اداری انجام شد .برای ساخت مقیاس استاندارد رضایتمندی

امروزه با گسترش و توسعه شبکههای کامپیوتری ،گمانهزنی و

کارکنان ،با الگوگیری از نظریه اسپکتور ( ،)2003درباره رضایت

نظرسنجیهای الکترونیکی نیز به تدریج جای خود را در میان

شغلی بهعنوان «حد دوست داشتن کار» ،ابعاد و عوامل ممکن

روشهای سنتی نظرسنجی باز کرد تا اینکه امروزه دهها هزار سایت

رضایتمندی کارکنان ،طی انجام مطالعات کتابخانهای و انجام

اینترنتی موضوعات مختلفی را مورد نظرسنجی از بازدیدکنندگان

مشاهدات میدانی و مصاحبه غیر رسمی با چند نفر از کارکنان و

و مراجعهکنندگان خود قرار میدهند (تقوایی زحمتکش.)1386 ،

مدیران دارای رتبه خبره و عالی شرکت ،شناسایی شدند .به عقیده

نظرسنجی الکترونیکی میتواند در حل بسیاری از مشکالت

اسپکتر ( )2003دو رویکرد برای مطالعه رضایت شغلی وجود

اثربخش بوده و در افزایش کارآمدی سیستم بسیار موثر باشد.

دارد (شامل رویکرد کلی و رویکرد چندوجهی) .در رویکرد کلی،

هنگامیکه سازمان قصد دارد میزان رضایت کارکنان خود را ارزیابی

رضایت شغلی احساسی منفرد و عمومی به شغل تلقی میشود و در

کند ،ب هراحتی میتواند با یک نظرسنجی الکترونیکی ،میزان رضایت

رویکرد چندوجهی ،بر وجوه یا ابعاد شغل تمرکز میشود (اسپکتر،

کارکنان خود را تا حد قابلتوجهی دریابد .از طرف دیگر ،ازآنجاکه

 .)1387پس از مشخص شدن رویکرد کلی و رویکرد چندوجهی

در مباحث رهبری سازمانی ،مشارکت کارکنان بهعنوان رکن اصلی

رضایت کارکنان شامل  6بعد شغل و سمت ،حقوق و مزایا،

میشود؛ درنتیجه ،نظرسنجیها به انسانیتر شدن شرایط کاری

همکاران ،ترفیع و پاداش ،محیط کار و قوانین و مقررات؛ و شناسایی

کمک میکند و محیط کاری را برای کارکنان لذتبخشتر میسازد.

 40مولفه موثر در رضایت شغلی کارکنان ،جهت استخراج،
اولویتبندی و ارزشگذاری عوامل و ابعاد رضایتمندی کارکنان با
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استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار آماری ،SPSS-24

نظر گرفتن مزایای نظرسنجی الکترونیکی ،اقدام به پیادهسازی این

ارزش ویژه مولفهها محاسبه و مدل ساختار عاملی رضایت کارکنان

فرآیند از طریق امکان فرمساز و گردش فرآیند سیستم اتوماسیون

شرکت تهیه گردید؛ عالوه براین ،انتهای پرسشنامه نیز یک سوال باز

اداری نمود .در گام اول ،پس از تحلیل و طراحی اولیه فرم نظرسنجی

برای اظهارنظر پاسخدهندگان و جمعآوری نظرات و پیشنهادهای

با استفاده از قابلیت فرمساز و سرویسهای اتوماسیون اداری،

آنها طرح شد .سپس با استفاده آزمو نهای همسانی درونی

پیادهسازی و کنترلها و دسترسیهای مورد نظر تنظیم گردید .در گام

پرسشنامه (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف) ،پایایی

دوم ،اطالعرسانی به همه کارکنان سازمان انجام شد و در گام سوم،

پرسشنامه بررسی شد .روایی همگرا ،با همبسته کردن نمرات خرده

نتایج ارزیابی از پایگاه داده برای تحلیل نهایی دادهها استخراج شد.

عوامل با سوال کلی محاسبه شد .درنهایت ،روایی سازه پرسشنامه ،با
روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرمافزار LISREL-8/8

یافتهها

مورد آزمون قرار گرفت .برای تعیین روایی محتوایی نیز پرسشنامه

چنانکه ذکر شد برای تجزیهوتحلیل آماری و اولو یتبندی

ساخته شده رضایتمندی کارکنان شرکت آبفا روستایی استان فارس،

عوامل در این پژوهش ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس

پیش از اجرای اصلی ،توسط چند نفر از اساتید و صاحبنظران

برای تایید مدل ارائهشده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .پیش

در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت ،بررسی شده و

از انجام تحلیلهای اصلی ،چند تحلیل توصیفی و مقدماتی به شرح

مورد تایید قرار گرفت .در ادامه روند اجرای تحقیق ،فرم الکترونیکی

ادامه آورده شده است .در ابتدا وضعیت نرمال بودن پراکنش توزیع

پرسشنامه رضایتمندی کارکنان تهیه شد؛ به این صورت که

دادهها با استفاده از آزمونهای کملوگروف-اسمیرینوف و شاپیرو-

سازمانها معموال بهمنظور پیادهسازی و مکانیزه کردن یک فرآیند

ویلکس مورد بررسی قرار گرفت.

از سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی استفاده میکنند .معموال

در جدول  1مشاهده میشود ،سطح معناداری آزمو نهای

قابلیتهای یک سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی بهصورت

کملوگروف-اسمیرینوف و شاپیرو-ویلکس بیشتر از  0/01میباشد

محدود در سیستمهای اتوماسیون اداری وجود دارد و سازمانها

به این معنی که وضعیت پراکندگی دادههای خام از توزیع نرمال

میتوانند با استفاده از امکانات اتوماسیون اداری خود نظیر فرمساز

تبعیت میکند .سپس کفایت حجم نمونه و دادهها برای انجام تحلیل

و گردش فرآیند ،بسیاری از فرآیندهای سازمان را پیادهسازی نموده

عاملی اکتشافی با استفاده از شاخص کایزر-مایر-اولکین و آزمون

و از مزایای الکترونیکیشدن فرآیندها بهرهمند شوند (تقوایی

کرویت بارتلت محاسبه شد.

زحمتکش .)1386 ،ازجمله مزایای اجرای نظرسنجی الکترونیکی

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود اندازه حجم نمونه و

میتوان به کاهش چشمگیر هزینهها ،افزایش نرخ مشارکت کارکنان،

وضعیت پراکندگی دادههای خام برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی

عدم افشای نظرات آزمودنیها ،افزایش سرعت در جمعآوری و

با استفاده از روش مولفه اصلی ،مناسب میباشد .با استفاده از

استخراج دادههای آماری اشاره کرد.

روش چرخش واریمکس با بههنجارسازی کایزر ،توزیع مولفههای

در همین راستا ،شرکت آب و فاضالب روستایی فارس با در

اثرگذار در قالب عوامل شناساییشده در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .1وضعیت نرمال بودن دادهها
ردیف

آزمون

سطح معناداری

1

کملوگروف-اسمیرینوف

2/00

2

شاپیرو-ویلکس

2/00
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با این توضیح که حداقل ارزش ویژه مولفهها برای قرار گرفتن در

روستایی فارس مورد تایید قرار میگیرد .نتایج حاصل از همبستگی

ماتریکس مولفه چرخشخورده 0/1 ،در نظر گرفته شده است.

عوامل پرسشنامه با عامل رضایت کلی کارکنان در جدول  5ارائه

چنانکه در جدول  3مشاهده میشود از میان  40گو یه

شده است.

شناساییشده اولیه در  6عامل ،تعداد  27گویه معنادار ،بین شش

در جدول  5مشاهده میشود ضریب همبستگی پیرسون در

عامل توزیع شدهاند؛ بنابراین طبق پیشنهاد نرمافزار ،تعداد  6عامل

حالت دو دامنه ،بین عوامل تشکیلدهنده پرسشنامه و سؤال کلی

در پرسشنامه قابل تشخیص میباشد که به ترتیب اولویت و ارتباط

رضایت کارکنان در سطح زیر  0/01معنادار میباشد؛ بنابراین

با محتوای گویهها ،به ترتیب نامگذاری شدند .درصد تبیین شده

روایی همگرای این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .ضرایب آلفای

عامل کل توسط هریک از ابعاد در جدول  4نشان داده شده است.

کرونباخ و تنصیف این پرسشنامه در جدول  6ارائه شده است.

در جدول  4مشاهده میشود مجموع شش عامل استخراج شده،

چنانکه در جدول  6نشان داده شده است ضرایب آلفای کرونباخ

 65/12درصد از واریانس کل عامل اصلی (متغیر رضایت کارکنان)

و تنصیف برای عوامل سازنده و کل پرسشنامه ،گو یای همسانی

را تبیین میکنند و سهم مهمترین عامل (حقوق و مزایا) در پیشبینی

درونی گو یهها در سطح مطلوب میباشد؛ بنابراین پایایی این

عامل کل 37/34 ،درصد میباشد .مدل تحلیل عامل تاییدی مرتبه

پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

اول رضایت کارکنان شرکت آبفا روستایی فارس ،در شکل  1نشان
نتیجهگیری

داده شده است.
در شکل  1مشاهده میشود اندازه تمامی اثرات گزارششده در

یافتههای حاصل از این تحقیق نشان داد طبق الگوی نظری

حالت ضرایب  ،Tبیشتر از  1/96میباشد و شاخصهای برازندگی

اسپکتور ( ،)2003رضایت یا خشنودی کارکنان متشکل از شش

مدل (=0/28 ،RMSEA=0/001درجه آزادی/خی دو=0/99 ،

عامل مجزا شامل حقوق و مزایا ،ترفیع و پاداش ،همکاران ،شغل و

 ،)IFI =0/99 ،CFI =0/98 ،NFIدر سطح بسیار مطلوبی قرار

سمت ،محیط کار و قوانین و مقررات؛ و یک عامل کلی میباشد.

دارند؛ بنابراین روایی سازه پرسشنامه رضایت کارکنان شرکت آبفا

براین اساس ،پس از تایید روایی و پایایی ،نسخه الکترونیکی
پرسشنامه رضایت کارکنان شرکت آبفا روستایی استان فارس
تهیه شد و در دسترس کارکنان قرار گرفت .این یافته همسو با سایر
مطالعات پیشین میباشد (مانند مالکی1393 ،؛ رنجبر و وحید
شاهی1386 ،؛ شهامت ،روزگار و شهامت1390 ،؛ بهادری،
بابایی و بهرامیان1391 ،؛ وی ،دندار ،رادوسویچ ،بروبیکر و کوو،
2014؛ جهانگیری و مهرعلی1387 ،؛ حیاتی ،ارشدی و نیسی،
 1391و النگو و مورا .)2011 ،همه آنها در تحقیقات خود به این
نتیجه رسیدند که توجه به عواملی مانند حقوق و دستمزد ،خدمات

شکل  .1مدل مفهومی رضایت کارکنان در حالت ضرایب T

رفاهی و محیط کاری میتواند بیشازپیش در افزایش رضایت کلی

جدول  .2آزمونهای کفایت تحلیل عاملی
ردیف

آزمون

مقدار

1

شاخص کایزر-مایر-اولکین

0/89

2

سطح معنیداری آزمون بارتلت

0/01
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جدول  .3ماتریکس مولفه چرخشخورده
عوامل

مولفهها

عامل  1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل 6

ردیف

شماره

گویه

1

1

رضایت از وظایف شغلی

0/67

2

2

رضایت از سمت و جایگاه سازمانی

0/63

3

5

رضایت از درآمد ماهیانه

0/75

4

6

رضایت از نحوه پرداخت

0/66

5

7

رضایت از میزان مزایای شغلی

0/84

6

8

رضایت از تنوع مزایای شغلی

0/74

7

9

رضایت از مساعده شغلی

0/49

8

12

رضایت از نحوه برخورد مدیر

0/18

9

13

رضایت از نحوه برخورد همکار

0/77

10

14

رضایت از نحوه برخورد زیردست

0/69

11

15

رضایت از وظیفهشناسی همکاران

0/73

12

16

رضایت از مالقات با معاونین و مدیران

0/31

13

19

رضایت از ارتقاء شغلی

0/21

14

20

رضایت از خدمات رفاهی و بیمه درمان

0/25

15

21

رضایت از پاداش و تقدیر شغلی

0/24

16

22

رضایت از توبیخ و تنبیه شغلی

0/19

17

25

رضایت از دسترسی به محل کار

0/72

18

26

رضایت از آراستگی و امکانات محل کار

0/73

9

27

رضایت از تأمین منابع مالی ،تجهیزات و ابزار
الزم

0/67

20

30

رضایت از قوانین و مقررات

0/61

21

31

رضایت از رعایت قوانین و مقررات

0/13

22

32

رضایت از فرایندها

0/14

23

33

رضایت از ساختار سازمانی

0/12

24

34

رضایت از سبک رهبری

0/31

25

35

رضایت از آموزش و توانمندسازی کارکنان

0/72

26

36

رضایت از روابط بین کارکنان

0/14

27

39

رضایت از رسیدگی به انتقادات ،پیشنهادها و
شکایات

0/31
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جدول  .4درصد واریانس تبیینشده توسط عوامل شناساییشده
شماره عامل

نام عامل

2

ترفیع و پاداش

2/32

محیط کار

1/22

1

حقوق و مزایا

3

همکاران

5

شغل و سمت

4
6

مجموع

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی

8/61

45/96

37/34

10/08
1/75

6/50

1/19

قوانین و مقررات

37/34
52/46

4/53

56/99

3/71

65/12

4/41

1/00

61/40

جدول  .5همبستگی عوامل پرسشنامه با سوال کلی
شماره عامل

نام عامل

2

ترفیع و پاداش

0/84

محیط کار

0/70

1

حقوق و مزایا

3

همکاران

5

شغل و سمت

4
6

سوال رضایت کلی کارکنان

سطح معنیداری
0/01

0/79

قوانین و مقررات

0/01

0/73

0/01

0/69

0/01

0/89

0/01
0/01

جدول  .6ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف
شماره عامل

نام عامل

2

ترفیع و پاداش

0/86

محیط کار

0/84

0/82

0/90

0/92

1

حقوق و مزایا

3

همکاران

5

شغل و سمت

کل

کل پرسشنامه

4
6

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب تنصیف
0/88

قوانین و مقررات

کارکنان موثر باشند.

0/83
0/81

0/80
0/92

0/86

0/80
0/80
0/94

ارزشها و فرصتهای شغلی سـازگاری وجود دارد ،اما به نظر

بنابراین در تبیین این یافته باید اظهار داشت هریک از این عوامل

میرسد ارزشهای افراد در برنامهریزی و انتخاب شغل مهمتر

موثر در رضایت کارکنان ،با توجه به بار عاملی آنها ،میتواند در

از عالیق آنها باشد؛ بنابراین با توجه به اصول نظریه نیازهای

بهبود وضعیت رضایت کلی کارکنان شرکت موثر باشد .تقریبا

مازلو ،افراد در سازمان دارای نیازهای متفاوتی هستند که مدیریت

همه مدیران قدرت افزایش رضایت کارکنان در محیط کار را

وظیفه دارد سطح نیاز فرد را تشخیص دهد و متناسب با سطح

دارند؛ بهعبارتدیگر ،برای مـدیریت کارآمـد نیروی انسانی،

نیاز کارمند واکنشهای مدیریتی مناسب را بهکار گیرد .مدیران با

توجه به ارزشهای کارکنان از ارکان مهمی است که بـا شناسایی

تجزیهوتحلیل نظریات ،نگرشها ،کیفیت و کمیت کار کارکنان و

و تامین آنها میتوان رضایت شغلی و متعاقب آن ،کیفیت و تولید

شرایط شخصیتی میتوانند برای شناسایی سطح نیاز کارکنان که

خدمات را باال برد؛ زیرا با وجود آنکه اغلب بین عالیق ،استعدادها،

همواره بهدنبال رضایت آنها هستند ،اقدام مقتضی بهعمل آورند
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و بعد از شناسایی سطح نیازهای هر فرد ،مدیر میتواند در محیط

کند ،به احتمال قوی از شغل خود ناراضی خواهد بود و احتمال ترک

کاری فرصتهایی را فراهم آورد تا به کارکنان اجازه دهد نیازهای

سازمان وجود خواهد داشت.

خود را برآورده سازند .در این راستا ،تحقیق حاضر ،گویای تاکید

عالوه بر این ،با توجه به نظریه دو عاملی هرزبرگ ،عدم وجود یا

کارکنان بر اهمیت ارضای نیازهای مالی و اقتصادی آنها است .لذا

کیفیت پایین عوامل بهداشتی میتواند منجر به عدم رضایت نیروی

برنامهریزی سیستمهای جبران خدمت بهینهشده ،تاثیر بهسزایی در

کار شود .یک نکته حائز اهمیت در یافتههای تحقیق حاضر ،نقش

افزایش رضایت کلی کارکنان خواهد داشت .البته رویکرد مدیریت

موثر عامل ارتقاء و پاداش در افزایش رضایت کارکنان شرکت است؛

به نیازهای کارکنان باید فراتر از جنبه پاداش مالی و فیزیکی باشد؛

بنابراین مدیران میتوانند با دادن مسئولیت بیشتر به کارکنان ،تقدیر

زیرا طبق نظریه کامروایی نیاز ،در ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﻲ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،

از موفقیتهای آنها و ایجاد روحیه موفقیت در افراد ،باعث افزایش

کارکنان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻗه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر بهتدریج از دﺳﺖ

حس رضایتمندی در آنها شوند .در این راستا ،نظریه مککللند

ﺑﺪﻫﻨﺪ و درنتیجه از ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ درصورتیکه

نیز یکی از ابزارهای خوب قابلاستفاده در این راه میباشد؛ بر

در ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشهای اﻧﺴﺎﻧﻲ ،انگیزه زﻳﺮدﺳﺘﺎن به

این اساس ،کارکنان نیازمند به موفقیت ،عملکرد بهتری نسبت به

ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﻌﺎون اﻓﺰاﻳﺶ مییابد؛ بنابراین در ﺗﺤﻘﻴق حاضر ﻧﺸﺎن

سایرین دارند و سازمانهای دارای چنین کارکنانی ،بازده بهتری

داده ﺷﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ

دارند .درنهایت ،نظریه شبکه مدیریت بهطور تلویحی اشاره میکند

ﻧﺸﺎن میدادند و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار میدادند رﺿﺎﻳﺖ بیشتری

مطلوبترین رفتار رهبری مستلزم توجه همزمان به تولید و کارکنان

از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﮔﺰارش دادﻧﺪ .همچنین طبق نظریه الک ( ،1968به

است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت توجه مدیران شرکت به عوامل

نقل از رابینز )1384 ،اگـر بدانیم افـراد بـرای نتـایج حاصـل از

تولید ،مانند قوانین و مقررات ،خطمشیها ،رویهها و فرآیندها و

کار خـود چقـدر ارزش قائل هستند میتوانیم این اطالعـات را

بهطور همزمان توجه به ارزشها و نگرشهای انسانی مانند درجه

بـرای پیشبینی رضـایت شغلی آنها بهکار بگیریم .بـرای مثال،

تعهد به هدفها ،نگهداشتن احترام و اعتماد به خود از سوی کارکنان،

در شرکت آبفا روستایی استان فارس ،اگر کارکنان برای همکاران

اعتماد ،فراهمسازی محیط مساعد کار و پدید آوردن و نگاهداشتن

خود ارزش زیادی قائل باشـند تقویت فضای دوستی و همکاری

پیوندهای رضایتبخش میان کارکنان میتواند در بهبود رضایت

بین همکاران و مدیران در محیط کار میتواند به رضایت شـغلی

کارکنان متخصص و متعهد شرکت آب و فاضالب روستایی استان

آنها منجـر شود .از طرف دیگر ،باید این نکته مهم را نیز مدنظر

فارس تاثیرگذار باشد.

قرارداد که همکاران در محیط کار ،بهنحوی گروه مرجع برای
کارمندان تشکیل میدهند .بر اساس نظریه گروه مرجع ،رضایت

پینوشتها

هر کارمند ،برآورده شدن خواستهها و دیدگاههای گروهی است که

1. personnel satisfaction

فرد در آن اشتغال دارد؛ بنابراین اگر شغلی حائز عالیق ،خواستهها

2. Macintosh and Doherty

و دیدگاههای گروهی است که فرد در آن اشتغال دارد ،شخص از

3. Bowling and Hammond

آن شغل احساس رضایت کرده و به آن عالقهمند میشود .همچنین

4. job satisfaction

در خصوص اهمیت عامل شغل و سمت در رضایت کارکنان ،با

5. life satisfaction

توجه به نظریه بریل ،باید به افراد متخصص مشاغلی پیشنهاد نمود

6. Process approach

که با خصوصیات روانی آنها سازگار بوده و از آن لذت ببرند .اگر فرد

7. Sharma

با فکر و تصمیم خود شغلش را انتخاب کند ،بهطور طبیعی از آن

8. psychoanalysis job selection theory

رضایت خواهد داشت؛ اما اگر با اجبار و یا اضطرار آنرا انتخاب

9. reference group
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