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 مقدمه

بررسي رابطهه سهالمت عمهومي و رضهايت شهعلي معلمهين       »موضوع اين تحقيق عبارتست : 

 «.كرج 4خانم آموزش و پرورش ناحيه 

عوامهل و پهاداش ههاي مختلهف مهادي و       در اين تحقيق رضايت و عدم رضهايت نسهبت بهه   

معنوي و اجتماعي و سالمت عمومي بررسي شده است و در ايهن بررسهي هها تهاعير عوامهل      

مادي با شاخص هايي از قبيل حقوق و مزايا، امكانات و تسهيالت، خدمات درماني، اعطها   

ويق نامهه  مسكن و غيره، و تاعير عوامل معنوي با شاخص هايي از قبيل تحسين و تمجيد، تش
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كتبي، توبيخ نامه، اعطاي بورس تحصيلي، توجه به افكار و احساسهات فرهنگيهاو و غيهره و    

موفقيهت مهورد سهنجش قهرار     يک سري عوامل از قبيل افزايش مسئوليت و نيهاز بهه كسه     

 گرفته و ارتباط هر يک از آنها با رضايت شعلي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.

 ضوع :هدف و علت انتخاب مو

علت و هدف اصلي از انتخاب موضهوع تحقيهق بررسهي اعهرات بعزهي از عوامهل مهادي و        

رضايت شعلي و سهالمت عمهومي معلمهين آمهوزش و پهرورش      معنوي و اجتماعي بر روي 

كرج بوده و از آنجا كه اهم وظايف و ماموريت سازمانها ايجاد محيط مساعد براي  4ناحيه 

ت مهي  و تقوا و توسعه و رشد امور تكنولوژيكي مملكه  رشد فزائل اخالقي بر اساس ايماو

باشد و در اين راستا ميزاو موفقيت واعر بخشي بستگي به موفقيت و اعهر بخشهي كهار كنهاو     

دارد. بنابراين مي بايست انگيزه و عالقه آنها در انجام كار ورضايت و عدم رضايت آنهها از  

ز فعاليت و تالش بيشتر وبا كيفيت شعل و تمايالت و محركات دروني افراد كه موج  آغا

 تر مي گردد، بررسي و مشخص شود.

 اهمیت موضوع تحقیق :

نقش عامل انساني در سهازمانها از اهميهت زيهادي بهر خهوردار اسهت، بنهابراين بها توجهه بهه           

روحيات و انگيهزه ههاي عامهل انسهاني در ههر سهازماني از ضهرورت و اولويهت بهااليي بهر           

 خوردار است.
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فقيت و كارايي و اعر بخشهي بهاالي سهازمانها بسهتگي بهه كهارائي و اعهر بخشهي         از طرفي مو

نيروي انساني آو دارد و آو نيز بدست نمي آيد مگر چهرا ههاي رفتهار و علهل تمايهل افهراد       

براي كار كردو، ماهيت رفتار و انگيزه آنها براي رفتار به سوي تحقهق اههداف، مشهخص و    

 معين گردد.

ن موضوع پيدا كردو جواب براي يک سري سهئواالت اسهت كهه    از طرفي اهميت بعدي اي

معموالً هر مسئول و سر پرستي با آو مواجه مي شود. اينكه براستي انساو چرا كار مي كند؟ 

 تفاوت و فرق مياو يک كارمند موفق و يک كارمند ناموفق در چيست؟

ا در مقابهل  همه تالش و كوشهش افهراد بهراي چيسهت؟ چهرا افهراد رفتهار ويه ه خهود ر         اين 

محرك هاي خارجي و داخلي دارند؟ چرا عده اي از كار و شعل خود راضي و گروهي نها  

راضي هستند؟ اينها سئواالتي هستند كه هر مسئول و سر پرستي بدنبال پيهدا كهردو پاسهخي    

 براي آنها هستند.

 فرضیه ها :

معنوي اسهت؟   گاهي سئواالتي پيش مي آيد كه كار و كوشش افراد آيا بخاطر پاداش هاي

به افراد موجه  رضهايت از كهار و انگبهزش      يا پاداش هاي مادي؟ آيا مسئوليت بيشتر دادو

براي تالش و كوشش زياد مي شود؟ آيا افراد وقتي كهه در وظهايف محولهه موفهق بشهوند،      
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رضايتي حاصل مي شود يا خيهر؟ آيها در وادار كهردو بهراي كهار و كوشهش پهاداش ههاي         

 مادي؟ و سئواالت از اين قبيل بسيار هست.معنوي موعرتر است يا 

سخ پيدا كردو به اين سئواالت و يک سري سئواالت ديگهر، فرضهياتي را بهه شهر      پابراي 

ذيل مطر  كرده و در اين تحقيق سعي شده است بها جمهع آوري يهک سهري اطالعهات و      

 تاييد يا رد آنها پاسخ قطعي براي سئواالت فوق پيدا نمائيم.

معنوي بيش از پاداش هاي مادي موج  رضايت شعلي معلمهين مهي شهود.    ( پاداش هاي  1

 )فرضيه اصلي(

 )فرضيه اصلي( ( افزايش مسئوليت شعلي معليمن موج  رضايت شعلي آنها مي شود. 2

 ( موفقيت در كار موج  رضايت شعلي معلمين مي شود. )فرضيه اصلي( 3

لمهين مهي شهود. )فرضهيه     ( سالمت عمومي مثبت در در كهار موجه  رضهايت شهعلي مع     4

 اصلي(

 مورد قبول در رابطه با هر يک از پارامتر هاي فوق به شكل زير مي باشد:فرض 

1  )1/2 <   :0H            1/2و >   :1H 

2 )11 %< R  :0H       11و %> R  :1H 

 متغیر ها :

 متعير ميانجي متعير تعديل كننده متعير وابسته متعير مستقل 
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 مقدمه :

امروزه آموزش و پرورش همگاني به عنواو يكي از اركاو توسعه پايدار شناخته شده اسهت  

ههر كشهوري در جههاو بخهش بزرگهي از در آمهد ملهي خهود را بهراي گسهترش ، بهبههود و           

زش و پهرورش ركهن اساسهي جامعهه انسهاني      كارآيي آو اختصاص مي دهد. در واقع آمهو 

است و يكي از اهداف عمده آو پرورش و آموزش كودكاو و نوجواناو توسهط معلمهاو و   

 مديراو است.

اغل  صاح  نظهراو و متفكهراو مسهايل تربيتهي بهر ايهن نظرنهد كهه معلمهاو، بزرگتهرين و           

نيست اگهر گفتهه شهود     مهمترين عامل موعر در جرياو تعليم و تربيت هستند. بنابراين بي راه

 شالوده و اساس يک سيستم آموزشي موفق را معلماو تشكيل مي دهند.

اولين قدم در جهت رسيدو به كادر آموزشي موفق درك عوامل و سالمت عمهومي اسهت   

كه بر كيفيت فعاليت معلماو موعر است. يكي از عوامل، رضايت شعلي معلمين اسهت. چهرا   

شعلي افراد با عملكهرد آنهاو وجهود دارد و كسهاني كهه       كه در رابطه مستقيمي بين رضايت
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رضايت داشته باشند، كهار خهود را بهتهر انجهام مهي دهنهد. بنهابراين الزم اسهت آمهوزش و          

 پرورش به موضوع رضايت شعل و سالمت عمومي معلماو، بيش از پيش توجه نشاو دهد.

بر كيفيت فعاليت اولين قدم در جهت رسيدو به كار آموزشي موفق درك عوامل است كه 

معلماو موعر اسهت. يكهي از ايهن عوامهل، رضهايت شهعلي معلمهين اسهت، چهرا كهه رابطهه            

مستقيمي بين رضايت شعلي افراد با عملكرد آناو وجود دارئ و كساني كه رضهايت داشهته   

 باشند، كار خود را بهتر انجام مي دهند.

. آدمهي از طريهق پيامههاي    پديده ارتباط نقش مهم در زندگي اجتماعي انساو بهاز نهي كنهد   

كالمي و غير كالمي كه از محيط دريافت مي كند نظام نكوشي و فكري و عاطفي و رفتهار  

هاي خود را شكل دهد. پس از اينكه كودك از خانواده گسسته، به كودكستاو يها كهالس   

اول وارد مي شود، مدرسه براي سالهاي متمادي خانه دوم او شد، و مركهز جههاو خهارج از    

 واده اش را تشكيل مي دهد.خان

از آنجا كه شخصيت معلماو به عنواو الگوي همانند سازي براي دانش آموزاو است داراي 

اهميت است از اين رو آموزش و پرورش در انتخاب معلماو سهالمت عمهومي آنهاو را مهد     

نظر دارد سالمت عمومي شامل : سالمت جسماني، روحي،  اخالقي، پر خاشگري ، روانهي  

 اشد.مي ب
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سالمت جسمي يک بعد از سالمت رواني شهامل حفهت تعهادل در تعذيهه و رژيهم غهذايي،       

انجام ورزش به صورت مرت ، خواب مناس ، استراحت كافي و توجهه بهه عالئهم هشهدار     

 دهنده جسماني است.

سالمت جسماني توانايي استفاده از دانش، انگيزش، تعهد و رفتار خود مديريتي را به همراه 

ه د نهايت منجر به ايجهاد تعهادل و تناسه  در فهرد مهي شهود. آنمهه مسهلم اسهت،          داشته ك

 حصول اين امر با شرايط زير امكاو پذير خواهد بود:

 .سبک خوردو و آشاميدو خود را مورد با زنگري قرار دهيم 

 .سبک هاي سنجش سالمت را جدي بگيريم 

     مصهرف آو هها    از مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلي و با ههر گونهه مهوادي كهه

 باعث بروز آسي  جسمي و روحي است خود داري كنيم.

 از يک رژيم غذاي سالم و تمرينات ورزشي منظم و مناس  غافل نشويم.

به اهميت موضوع الزم است آموزگاراو گرامي در جهت ايجهاد فزهاي آموزشهي و     توجه

را دررابطه خهود  تربيتي مناس  براي رشد و شكوفايي استعداد هاي دانش آموزاو ، اصولي 

 با دانش آموزاو بايد رعايت كنيد.
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( معلم كار آمد از سالمت رواني كافي بر خوردار است و بر ايهن اسهاس سهعي مهي كنهد       1

رابطه متقابل سازنده اي با دانش آموزاو بر قرار كند تا به دانبال اين ارتباط جنبه هاي مثبهت  

 شخصيت طرفين رشد و اعتال يابد.

وزش را نبايد در جهت ارضاي عقده هاي رواني خود به كار گيرد. بلكه ( معلم خوب آم 2

با بر خوردهاي صحيح و منطقي سعي در شكوفا ساختن استعداد هاي بالقوه دانش آمهوزاو  

 و بهبود بشخيدو سازگاري آنها با جامعه دارد.

و ( معلم بايد با كودكهاو بهه اقتصهادي وضهع روحهي و شهرايط نسهبي آنهاو رفتهار كنهد،            3

انتظارت و خواسته هايش متناس  با توانايي هاي واقعي و شرايط زندگي هر يک از دانهش  

 آموزاو باشد .

 ( كشمكش ها و تعارضات رواني معلماو در زندگي شخصي متعلق به اوست. 4

معلمي كه با خود راحت نيست قاعدتاً با كودكهاو نيهز راحهت نخواههد بهود. كشمكشههاي       

تصادي، شعلي و خانوادگي معلماو به نحهوي مهي توانهد روي    دروني حاصل از مشكالت اق

دانش آموزاو جا به جا شود و كودك معصوم قرباني تمايالت خشونت آميز و تكانه ههاي  

 نا خود آگاه آناو مي گردد.

 تعریف اخالق :
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در مكت  روانكاوي، اخالق معادل است با فرا خود يا وجهداو و عبهادت اسهت از احسهاس     

تخلف از اصول و احساس سرزنش و بهاز خواسهت درونهي در برابهر ارتكهاب      گناه در برابر 

عمل خطا وجداو در اين معني يک نيروي باز دارنده است. و هدايت كننده قوي مي باشهد  

كه در ضمير شخص جهاي گرفتهه و بهر رفتهار او حهاكم اسهت بايهد بهدانيم كهه در مكته            

ص داراي ارزشههاي اخالقهي   روانكاري شاخص اخالق يعني عملي كه نشاو مي دههد شهخ  

 است يا نه.

احساس گناه در برابر خطاست يعني اگر كسي با زير پها گذاشهتن اصهول اخالقهي در خهود      

احساس گناه كند مفهوم آو اين است كه وي داراي وجداو يا نيروي باز دارنده و سرزنش 

اشهد بايهد   كننده دروني هست. امّا اگر در برابر عمل خالف اخالق احسهاس گنهاه نداشهته ب   

 نتيجه گرفت كه وجداو درچنين شخصي شكل نگرفته و بنابراين فاقد اخالق است.

 

 رشد اخالق در کودک :

نظريه روانكاري، رضد اخالق را در كودكاو نتيجه فرآينهد ههاي هماننهد سهازي در ايجهاد      

وجداو يا فرا خود مي داند. بهر طبهق نظهر فهروي كهودك از هنگهام خردسهالي در معهرض         

وسيعي از ناكاميها قرار دارد. برخي از اين نا كاميها ناشي از دخالتهاي بزرگتهر هها   مجموعه 

در حلقه خانواده است و برخي ديگهر حاصهل منهابع ديگهري چهوو بيماريهاسهت. احسهاس        
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خصومتي كه در كودك به علت اين نا كاميها به وجود مي آيد عمدتاً متوجهه پهدر و مهادر    

ه والدين ، خط تنبيهه شهدو از سهوي آنهها را بهه همهراه       مي شود. امّا چوو خصومت نسبت ب

دارد و هممنين از نظر اجتماعي نا پسند و نا معقول است، كودكاو اين احسهاس خصهومت   

را سر كوب مي كنند. براي ممانت از بروز اين خصومت سر كوب شده، كودك سعي مي 

 كند كه ارزشها و استاندارد هاي والدين خود را اقتباص كند.

 آموزش اخالقی :روش 

از آعار اوليه روانكاري ، مثال، آعار خود فرويد چنين بر مي آيد كهه كهودك چهوو اصهول     

سالگي كسه  مهي كنهد، آمهوزش رسهمي اخهالق در مدرسهه         6.  1اخالقي خود را تامين 

چنداو تاعيري در اخالقي كردو وي نخواهد داشت. به گفتهه فرويهد كهودك خردسهال بهه      

برابر تهديدات گوناگوو، از نظر عاطفي با والهدين همجهنس هماننهد    منظور دفاع رواني در 

سازي مي كند از و بدين وسيله معيار هاي را كه در معرض آنها قرار گرفتهه اسهت، درونهي    

 مي كند.

 رویکرد های به آموزش اخالق از نظر روانشناسی :

 رویکرد قدیمی تر :

ف گفيهتم، گروههي از صهاح     عالوه بر آنمه در مورد آمهوزش اخهالق در مكاته  مختله    

ده و نظراو در كتاب روانشناسي تربيتي چندين رويكهرد را بهه آمهوزش اخهالق معرفهي كهر      
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يک رشته توصيه ها را در آموزش اخهالق ارائهه داده انهد. در زيهر بهه ايهن رويكهرد هها بهه          

 اختصار اشاره مي كنيم.

شه نمي توانند مهورد جزئيهات   ( رويكرد انبال فزايل : هر چند درست است كه مردم همي 1

خوب و بد يا حتي اصول بنيادي اخالق به توافق بودننهد، معمهواًل همهه فكهر مهي كنهد كهه        

مانند درستكاري و احساس مسئوليت چيز هاي خوبي هستند. بدين « فزيلتهايي»يا « صفات»

د ترتي  رويكرد در انبال فزايل فرض مي كند كه در جامعه ها نهوعي اتفهاق نظهر در مهور    

فزايل و رذايل وجود دارد و آموزش اين فزايل در مدارس مشروع و موجهه اسهت. نظيهر    

برخي فزهايل كهه در گروهههايي نظيهر پيشهاهنگاو آمهوزش داده مهي شهود )درسهتكاري،          

وفاداري، حرمت، نظافت، شجاعت( . شيوه آموزشي در اين رويكرد عمدتاً توضهيح دادو،  

 ست.نصيحت كردو، و سر مشق و الگو دادو ا

( رويكرد احترام به قدرتمنداو به اين رويكرد، اخهالق را بهر حسه  احتهرام بهه صهاحباو        2

قدرت، قواعد، و ارزشهاي اجتماعي تعريف مي كند و با معادل دانستن اخالق با ارزشههاي  

گروهي فرض مي كنئ كه اصول جهاني و غير قرار دادي براي اخالق وجود ندارد. يعنهي،  

ي خود را از فرهنگ بيروني خود كس  مي كنهد. و در نتيجهه الزم   هر فرد ارزشهاي شخص

است كه مربياو و آموزشكاراو ازرشهاي گروه و جامعه و فرهنگ را بپذيرند و به مهردم بهه   
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وي ه كودكاو آموزش دهند. اين رويكرد از روشهاي ياد گيري براي آموختن ارزشها بايهد  

 بهره بگيرد.

ين رويكرد مي كوشد تا از كاربرد اصالحات اخالقي بهه  ( رويكرد سازگاري اجتماعي: ا 3

« رشهد و نمهو  »و « بهداشهت روانهي  »، « سهازگاري »طور كلي اجتناب كند و به جهاي آو بهر   

دانش آموز به عنواو مبناي براي تعيين معيار هاي رفتهار تاكيهد بهورزد. بهدين ترتيه ، ايهن       

گيرد و به جهاي آو بهر رشهد     رويكرد موضعي بي طرفانه در برابر موضوع هاي اخالقي مي

 دانش آموز به عنواو عزوي سازگار با جامعه متمركز مي شود.

 رویکرد های جدید به آموزش اخالقی :

( رويكرد يادگيري اجتماعي: از آنجها كهه شهواهد تحقيقهاتي در يهادگيري اجتمهاعي بهه         4

شخصهي را  روشني نشاو مي دهد كه دانش آموز مي تواند در مدرسه ارزشههاي اخالقهي و   

 از معلماو و همكالسيهاي خود فرا، بگيرد، موارد زير توصيه مي شود:

الف ( تنها انتخاب معلم اين است كه يا اين نهوع يهادگيري را درك كهرده و شهاگرد را در     

جهت آو هدايت كند و يا اجازه دهد كه يادگيري به شكل اتفاقي و بهي حسهاب و كتهاب    

 رخ دهد.

چنين يهادگيري فهراهم مهي كنهد، هممنانكهه رفتهار ديگهر دانهش         ب ( رفتار او مبناي براي 

 آموزاو در كالس چنين مبناي را فراهم مي كند.
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ج ( نوع قزاوتهاي اخالقي و ارزشهاي شخصي كه معلم مورد پاداش قرار مي دههد، مهوعر   

 است .

كهه  د ( حتي نوع داستانهايي كه در مدرسه خوانده مي شود، فيلمها و برنامه هاي تلهويزوني  

در كالس يا جا هاي ديگر ارائه مي شوند، مي توانند بر رشد اخالقي و شخصي آنهها مهوعر   

 باشند.

 معلم می تولند به سه طریق به این نوع یاد گیری دانش آموزان دست یابد:

الف ( بيشتر معلماو ترجيح مي دهند كه ارزشهاي به طور مقبول از نظر جامعه و فرهنگ را 

 كند. به دانش آموزاو عرضه

ب ( اگر معلماو با ارزشهاي جامعه از نظهر جزئيهات موافهق نباشهد، يها حتهي مخهالف آنهها         

باشند، در آنها صورت به دانش آمهوزاو خهود ايهن امكهاو را مهي دهنهد تها شهوق مختلهف          

ارزشي را بررسي و ارزيابي كرده و دست به انتخاب شخصي معنهي دار تهر و عاقالنهه تهري     

 بزنند.

تفكر درباره موضوع هاي اخالقي را بر مي انگيزنهد و بهدين وسهيله در     ج ( معلماو بحث و

دانش آموزاو آگاهي نسبت به مسئله خوب و بد ايجاد مي كنند تها آنهاو بتواننهد بهه شهكل      

 معني دارتري ارزشهاي شخصي خود را بر اساس آنها بنا كنند.
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اتفاق نظر دارند كه دروس البته الزم است اشاره كنيم كه غال  اين رويكرد ها بر اين نكته 

مربوط به ارزشها و معيار ها آموختني هستند و اينكه تجربه هاي مدرسه اي بدوو اسهتثنا بهه   

فر آيند يادگيري ارزشها كمک مي كند. بنابراين، براي مربيهاو و آموزشهكاراو مههم ايهت     

رد مثبهت  كه مستقيماً با اين موضوع رو به رو شده و مشخص كنند كه مايل اند كدام رويكه 

 را براي پيشبرد كار آموزش خود انتخاب كنند.

 پر خاشگری :

پر خاشگري را رفتاري تعيرف كرده اند كه هدف آو صهدمه زدو بهه خهود يها بهه ديگهري       

باشد. آنمه در اين تعريف حايز اهميت است، قصد و نيت رفتار كننهده اسهت. يعنهي، يهک     

كهه از روي قصهد و عمهد بهه      رفتار آسي  زا در صورتي پر خاشگري محسهوب مهي شهود   

منظور صرفه زدو به ديگري يا به خود انجام گرفته باشد. بنابراين، با چنين تعريفي اگر مهثالً  

در زمين فوتبال بازيكني به طور غير عمدي سب  شكستن پاي بازيكن ديگر شهود، كهار او   

ديگهر   پر خاشگري به حساب نمي آيد ، امّها اگهر وي از روي عمهد بهه سهاق پهاي بهازيكن       

الگوي بزند تا او را از دور بازي خارج كند، اين رفتار بدوو ترديد پر خاشهگري تلقهي مهي    

 شود.

 ارتباط بین نیاز ها و روابط آدمی :
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روابط انساني براي ارضاي نياز هاي اساسي ،ضروري انهد. داشهتن روابهط مثبهت )سهالم( بها       

و آنمهه كهه در آينهده     ديگراو كليد رشد و كمهال آدمهي اسهت. آنمهه كهه امهروز هسهتيم       

خواهيم بود، هر دو معلول روابط ، با ديگراو است روابط ما، رفتهار مها را بهه صهورت يهک      

انساو اجتماعي شكل مي دهنهد. هممنهين در منحصهر بهه فهرد بهودو شخصهيت ، هويهت و         

خويشتن ما معلول تاعيرات درونهي شهده اسهت.     -مفهوم خويشتن ، نقش عمده دارند تصور

ما هم جنبه آينه دارند، يعني ما را به خودماو نشهاو مهي دهنهد، و ههم الگهوي      ديگراو براي 

تقليد ما هسهتند. گروهههاي مختلهف زنهدگي )خهانواده، همگنهاو و ....( ابهزار عمهده خهود          

شناسي اند. در عين حال، بايدبهدانيم كهه همهين روابهط هسهتند مركهزي اكثهر مشهكالت و         

 ز تشكيل مي دهند.اختالفات و ناراحتي هاي رواني ما را ني

 تمام مشكالت انساني عمدتاً اجتماعي و ناشي از ارتباط با ديگراو است.

 خالصه تحقیق :

بررسي عوامل موعر بر رضايت شعلي معلمين خانم آمهوزش و  »موضوع تحقيق اين پزوهش 

سهئوالي انجهام    31مي باشد. در اين تحقيهق كهه بصهورت پرسشهنامه     « كرج 4پرورش ناحيه 

معلمين مدرسه رضات وعدم رضايت خود را نسبت بهه عوامهل و پهاداش ههاي     گرفته است 

مختلف مادي، معنوي و اجتماعي ابزار نموده انهد. در ايهن تحقيهق په وهش هايدانشهمنداو      

كالسيک و نئو كالسيک هممنين نظرات مازلو )نياز ها(، ههر زبهر) )دو عهاملي( ، اسهتي     
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است. روش تحقيق بصهورت تجزيهه و تحليهل     سي آدامز )برابري( مورد استفاده قرار گرفته

 توصيف است و پارامتر هاي تجزيه و تحليل كننده اين تحقيق عبارتند از :

 > % 61با فرض اينكه  ( ميانگين  1

 R >% 61با فرض اينكه  R( درصد رضايت  2

 تجزيه و تحليل مي گردد.

 ي اين تحقيق طر  گرديده كه عبارتند از :( فرضيه برا 3

( پاداش هاي معنوي بيش از پاداش هاي مادي موج  رضايت شعلي مهي شهود )فرضهيه     1

 اصلي(

 ( افزايش مسئوليت شعلي موج  رضايت شعلي مي شود )فرضيه فرعي( 2

 ( موفقيت در كار موج  رضايت شعلي مي شود )فرضيه فرعي( 3

 قيق حاصل مي شود نشاو دهنده آو است كه :خالصه نتايجي كه از اين تح

( شدت نياز هاي اوليهه )مهادي( قابهل توجهه بهوده ، ولهي در مقايسهه بها نيهاز ههاي عانويهه             1

دد از اهميهت كمتهري بهر    ارضها مهي گهر   )معنوي( كه معموالً از طريق پاداش ههاي معنهوي   

 خوردار است.
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خ دهنهدگاو اذعهاو دارنهد كهه     ( راجع به پاداش هاي معنوي مي تواو گفت كه اكثر پاسه  2

تشويق و تنبيه و نيز توجه به نظرات و پيشنهادات آنها از سوي مسئولين ما فوق، تبادل افكار 

و احساسات، اعطا  بورس تحصيلي در ايجاد انگيزه و جل  رضايت شعلي آنهها از اهميهت   

مورد تحسين و  بيشتري بر خوردار بوده و عالقمند هستند در مقابل كاري كه انجام داده اند

 تمجيد قرار بگيرند.

( راجع به افزايش مسئوليت مي تواو گفت كهه اكثهر پاسهخ دهنهدگاو تمايهل دارنهد كهه         3

اختيارات بيشتري به آنها تفويض گردد و نيز شركت در تصميم گيري و تعيهين خهط مشهي    

سهتمزد  مدارس، قبول مسئوليت بيبشتر به لحاظ پاداش معنوي، اختيارات پيشنهاد حقهوق و د 

يا پاداش كار كناو و مسئولت شعلي بيشتر، از اهميت بهااليي در ايجهاد انگيهزه بهر خهوردار      

 است.

( راجع به موفقيت در كار اكثر پاسخ دهندگاو اذعاو دارند كه حهل مشهكالت كهاري و     4

 تالش در جهت رفع موانع موج  رضايت شعلي مي شود.

ادي و معنوي مشاهده شد كه هر دو ايهن  در تجزيه و تحليل پرسش هاي مربوط به پاداش م

مسائل در ايجاد انگيزه و جل  رضايت شعلي از اهميت بيشتري بر خوردار هستند، ولهي در  

نگاهي به ميانگين و درصد ميانگين پاسخ دهندگاو در رابطه با پرسش ههاي مهذكور ديهده    



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

23 

 

عنوي مهي باشهد.   مي شود كه باز در مجموع ميانگين مسائل مادي كمتر از ميانگين مسائل م

پس با تايد و اعبات فرض اول تحقيق مي تواو ادعا كرد كه پس از ارضا  نياز هاي مهادي و  

 حل مشكالت پاسخ دهندگاو نياز هاي معنوي از شدت بيشتري بر خوردار خواهد بود.

از طرف در نگاهي به ميانگين ساير پرسش هاي مربوط به فرضيه دوم و سوم ديده مي شود 

ندگاو در قبال افزايش مسئوليت و موفقيت در كار احسهاس رضهايت دارنهد و    كه پاسخ ده

حتي موفقيت در كار بيش از افزايش مسئوليت موج  جل  رضهايت و ايجهاد انگيهزه مهي     

 گردد و نتيجه اطالعات باز در تاييد هر دو فرضيه مذكور مي باشد.

يهق، بهه نظريهات و تئهوري     در نهايت مي تواو گفت با تاييد و اعبات هر سه فرضيه ايهن تحق 

هاي ارائه شده از سوي محققين مكت  منابع انساني خصوصهاً ههر زبهر) نزديكهي حاصهل      

 شده است.

 بررسی تحقیقات گذشته :

كار در افراد جهات دادو به انگيزه ههاي سهالم آنهها، يكهي از ابهزار ههاي سهازنده در         ايجاد

ستاورد هاي تحقيقهات انجهام شهده و    كاربرد صحيح منابع انساني است. بنابراين آگاهي از د

نظريات و تئوري هاي مختلف در باب انگيزش براي مديراو و مسئوالو آموزش و پرورش 

خالي از فايده نخواهد بود. مطالعه در مباني انگيزه هاي انساو سابقه اي بسيار طهوالني دارد،  

ي و شهناخت  بنابراين نظريات و عقايد طر  شده در خصهوص ماهيهت و مبهاني رفتهار آدمه     
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عوامل شكل دهنده رفتار بعزاً متنوع و متفاوت مي باشند كه البتهه ههر يهک گويهاي نحهوه      

 تفكر و انديشه زماو خود مي باشند.

گروهي مانند سقراط و افالطوو معتقد بودند دانش و آگاهي درباره رفتار مطلهوب سهلوك   

خوبيهها و بهديها   پسنديده را در فرد موج  مي گردد و اگر هدف دانش و آگهاهي كشهف   

باشد، انسانها آگاهانه با بروز رفتاري بر انگيخته مي شوند. طبق اين نظريه، دانش و آگهاهي  

 زير بناي انگيزش فرد براي بروز رفتار قلمداد مي شود.

گروه ديگري نظير ارسطو و امانوئل كانت عامل اراده را در ارتباط با انگيزش مهم دانسته و 

اراده قوي در فرد، الزمه قبول پيشنهاد علم درباره رفتار مهي باشهد.   معتقد بودند كه پرورش 

دسته اي مانند اريستي پوس انساو را در درجه اول لهذت طله  پنداشهته و فلسهفه ههدونيزم      

رامطر  كردند. ايشاو معتقد بود انساو به دنبهال كسه  لهذت و رفهاه و آسهايش بهوده و از       

 ست.گونه درد و رنج و زحمت و مشقت گريزاو ا

 «بررسي عوامل موعر بر رضايت شعلي زناو شاغل در شهر مشهد»

، خانم بهنهاز زههي از آنجهايي     1377دانشگاه تربيت مدرس،  –پاياو نامه كار شناسي ارشد 

كه رضايت شعلي بعنواو ابزار ارزشيابي كننهده شهعل فهرد مهي باشهد، لهذا عوامهل مهوعر بهر          

بطه معنا داري بين فرضهيات مهورد تاييهد    رضايت شعلي مبحث اصلي تحقيق مي باشد كه را
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كه عبارتند از رضايت شعلي با وضعيت فردي،وضعيت اقتصادي، وي گي هاي شعلي، تنوع 

در كار، ارزش اجتماعي، نوع شعل ، عالقه ، هماهنگي كار با تخصص، شرايط محيط كار، 

 حقوق، روابط با كار فرما و سابقه كار وجود دارد.

ديراو و كار شناساو در مورد تاعير كنترل بهر رضهايت شهعلي كهار     برسي تطبيقي ديدگاه م»

 «.شناساو سازماو هاي دولتي شهرستاو زاهداو

، شههال عظيمهي    1377پاياو نامه كار شناسي ارشد، داشنگاه آزاد اسهالمي واحهد كرمهاو ،    

 اناركي

نتهرل بهر   در اين تحقيق بمنظور بررسي تطبيقي ديدگاه مديراو و كار شناساو در مورد اعر ك

فرضيه مورد آموزو قرار گرفهت كهه ضهمن تاييهد فرضهيه هها، نتهايج زيهر          1رضايت شعلي 

 بدست آمد:

 ( با كاهش كنترل بيروني مي تواو رضايت شعلي كار شناساو را باال برد. 1

( اعر كنترل حزور و غياب بر رضايت شعلي خنثي است و اين كنترل ها رضهايت شهعلي    2

 را كاهش نمي دهد.

 رضايت شعلي كار شناساو را افزايش مي دهد. نترل پيش نگر( ك 3
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( اگر نوع كنترل بسته به موقعيت ها و تفاوت ههاي فهردي تعييهر كنهد و متناسه  بها ايهن         4

 تعييرات و تفاوت ها باشد، رضايت شعلي افزايش مي يابد.

و دقيهق بهه    ( اگر سيستم ارتباطي متناس  با سيستم كنترل باشد و اطالعات بموقع، بهنگام 1

 اين سيستم برسد، رضايت شعلي افزايش مي يابد.

 ( حاكميت عدلت در سازمانها نقش بسيار زيادي در افزايش رضايت شعلي دارد. 6

رابطه تصميم گيري  مشهاركتي بها رضهايت شهعلي كاركنهاو شهركت راه آههن جمهع.ري         »

 «.اسالمي ايراو

 ، رضا آصفي. 1371پاياو نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه تربيت مدرس، 

پ وهش حاضر درباره رابطه تصميم گيري مشهاركتي و رضهايت شهعلي و عوامهل مهوعر بهر       

رابطه آو دو مي باشد كه يافته ههاي په وهش حهاكي از آو اسهت كهه بهين تصهميم گيهري         

 مشاركتي و رضايت شعلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد.

كنهد كهه سهازماو ههاي كشهور بهراي       در نهايت پ وهش با توجه به يافته هاي آ توصيه مهي  

افزايش رضايت شعلي كاركناو، آناو را در تصميم گيري  هاي مختلف سازماو مشهاركت  

 دهند.

 انگیزش :
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يعني نيروهايي كه موج  مهي شهوند افهراد بهه گونهه اي خهاص رفتهار كننهد. از نقطهه نظهر           

بيشهترين نفهع را    ، هدف ايجاد انگيزه در كاركناو به گونه اي است كه رفتهار آنهاو  تمديري

 (.44، ص  1374براي سازماو  داشته باشد )گريفين، 

رفتار هستند. آنها موج  آغاز و ادامه فعاليت مهي شهوند و جههت كلهي     « چراها»انگيزه ها، 

رفتار هر فرد را معين مي سازد. انگيزه ها ر گاهي به عنواو نيازهها، تمهايالت، سهائقه هها يها      

ند. انگيزه هايي كه به سوي هدفها معطوف مهي شهوند،   محركات دروني فرد تعريف مي كن

 (.32، ص  1372ممكن است آگاهانه يا ناخود آگاه باشند )رضائياو، 

انگيزش يعني ميل به كوشش فراواو در جهت تامين هدف هاي سازماو به گونه اي كه اين 

 (.326، ص  1377تالش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود )رابينز، 

 اهمیت انگیزش:  

يكي از وظايف اوليه مديراو ايجاد انگيزه در كاركناو است به گونه اي كه عملكرد آنها به 

باالترين سطح ممكن برسد. بدين معني كه سخت تر تالش كند، بطور منظم در محهل كهار   

 حاضر شوند و براي عملي شدو هدفها و تصميم هاي سازماو كوشش كنند.

 ي عالوه بر انگيزش به توانايي فرد و آمادگي محيط نيز بستگي دارد.البته عملكرد شعل

 روابط متعيرها به شكل زير مي باشد:
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P = f (M , A , E)   

   P = Performonceعملكرد                          A = Abilitتوانايي          

  M = Motivationانگيزش             E = Enviromen            محيط    

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار چوب انگیزش:

امروزه انگيزش را در قال  مفاهيم كمبود نيازها و رفتارهاي معطوف به هدف مورد مطالعه 

 قرار مي دهند.

 نقطه شروع فرآيند،  نياز است. نياز كمبودي است كه توسط فرد احساس مي شود. 

 )محروميت ها(

جستجو راه هاي 

 راضا  نياز

 رفتارهاي هدف دار

 عملكرد

ارزيابي مجدد 

 محروميتها توسط فرد

 پاداشها يا مجازاتها

 فرد
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زماو احسهاس  به عنواو مثال ممكن است شهخص نسهبت بهه حقهوق يها سهمت خهود در سها        

 كمبود كند، چرا كه حقوق و وظيفه ي او بازتاب دهنده اهميتش در سازماو نيست.

وجود نياز موج  مي شود فرد درصدد پيدا كردو راهي جهت رفع آو برآيد. مثالً شخص 

مورد نظر ممكن است جهت بر طرف كردو نياز خود به يكي از راه ههاي زيهر عمهل كنهد.     

ه حقوق و ارتقا  كند يا در كهار تهالش بيشهتري كهرده تها بهه       بطور مستقيم درخواست اضاف

 افزايش درآمد برسد و يا آنكه.

  : شدت انگیزه

هر انساني صدها نياز دارد و همه اين نيازها در شكل دادو رفتارش رقابهت مهي كننهد. پهس     

چه عاملي موج  مي شود كه شخص از مياو همهه ايهن نيازهها، ييهک را از طريهق فعاليهت       

 ند؟ارضا  ك

در پاسخ بايد گفت نياري كه شديد است موج  فعاليت مي گردد. وقتي نياز شديد قدري 

ارضا  شد از شدت آو كاسته مي شود. و اين نياز در چنين حالتي طبعاً محهرك رفتهار فهرد    

 نخواهد بود تا براي ارضاي آو هدف هايي را جستجو كند.

 

 

 

 زياد

 

 شدت انگيزه

 

 كم
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رضها  آو بها مهانعي روبهرو گهردد، از شهدتش       به طور كلي هر گاه نيازي ارضا شود يها راه ا 

كاسته مي شود و در نتيجه نياز شديد ديگري جانشين آو مي گردد. براي مثهال اگهر كسهي    

هم تشنه و هم گرسنه باشد و هم خوابش بيايد. اگر خواب شديد باشد عليرغم گرسهنگي و  

 تشنگي مي خوابد.

د ديگر، يعنهي تشهنگي رفتهار او    وقتي كمي خوابش برد و از شدت آو كاسته شد، نياز شدي

را  شكل خواهد داد. و در نتيجه خواب آلوده به دنبال آب مي رود  و پس از نوشيدو چنهد  

جرعه آب اگر خواب شديد باشد، مي خوابد و اگر گرسهنگي شهديد باشهد بهه دنبهال غهذا       

 خواهد رفت.

 دیدگاه های تاریخی در انگیزش:  

ي انگيزش درست نيستند، با ايهن حهال بررسهي آنهها     با وجود اينكه همه ديدگاه هاي تاريخ

بداليل متعددي جال  است. يكي از اين داليل، ايجاد مباني انگيزش براي تفكرات معاصر 

 مي باشد.

دليل ديگر اينكه، ديدگاه هاي تاريخي انگيزش بطور معمول بر مبناي استدالل هاي قطعهي  

ط ضعف و قوت اين ديدگاهها باعهث مهي   و بر پايه شعور انساو بنا شده است و دقت در نقا
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شود كه مديراو با ديدگاه هاي مفيدي در ارتباط با انگيزش كاركناو در محهيط كهار آشهنا    

 شوند.

 

 دیدگاه های اولیه انگیزش:

قديمي ترين نظريه در انگيزش انساو كه به ساير نظريه ها غلبه داشت مفهوم لذت جهويي و  

س  اين نظريه اشخاص لذت و راحتي هستند و سهعي  آسوده خواهي )هدرنيزم( است. براسا

مي كنند از درد و ناراحتي پرهيز كنند. هر چند كه اين نظريه منطقي به نظر مي رسد، ليكن 

رفتارهايي وجود دارد كه در محدوده اين نظريه قرار نمهي گيهرد. چهرا بعزهي از در مواقهع      

ر حهالي كهه يهک هدونيسهت     بحراني خودشاو را بخاطر  ديگراو بهه خطهر مهي اندازنهد؟ د    

)راحت طل  ( استراحت را ترجيح مي دهد. به اين ترتي  مشخص شد كه هدرونيسم يک 

ديدگاه بسيار محدود در رفتار انساني است و بيشتر موارد گويهاي واقعيهت  نيسهت و همهين     

 امر موج  ظهور ديدگاه هاي جديد شد.

 دیدگاه مدیریت علمی )کالسیک(:

پرداز مديريت علمي، عقيده داشت كاركناو داراي انگيزه اقتصهادي   تبلور بزرگترين نظريه

هستند و براي كس  پول بيشتر، تالش مي كننهد. ايهن گهروه بها اسهتفاده از مطالعهات اوليهه        

را به كار مي برند تهالش خهود   « رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل»روانشناساو صنعتي كه 
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كردنهد. گهر چهه بعزهي از فنهوني كهه تيلهور،        متمركهز  « طراحي اعر بخشي كاركنهاو »را بر 

در آوردو فلسفه و اصول مديريت علمي بكار بهرده انهد     همكاراو و پيروانش براي به اجرا

مكانييک معيني دارد، ولهي خيلهي زود روشهن شهد كهه فرضهيه ههاي نظريهه پهردازاو          جنبه 

روشهن شهد كهه    مديريت  علمي بكار برده اند. جنبه مكانييک معيني دارد، ولي خييهل زود  

فرضيه هاي نظريه پردازاو مديريت علمي درباره انگيزش نمي تواند رفتار پيميده انسهانها را  

 تشريح كند.

 دیدگاه روابط انسانی )نئوکالسیک(: 

ديدگاه روابط انساني حاصل مطالعات هائورو بهود كهه توسهط بعزهي از دانشهمنداو علهوم       

شركت وسترو الكتريهک شههر ههائورو     در Elton Mayoاجتماعي به رهبري التوو مايو 

صورت گرفت كه درباره چگونگي واكنش كاركنهاو بهه ميهزاو توليهد، نسهبت بهه شهرايط        

 كاري، طراحي شعل و محرك مديري مطالعه مي كردند.

طبق اين نظريه انسانها به جز پول با عوامل ديگري بهر انگيختهه مهي شهوند. افهراد بهه عنهواو        

محيط كار  برانگيخته مهي شهوند. طبهق ايهن نظريهه وجهود        موجودات اجتماعي در پاسخ به

 انگيزه مناس  مانند رضايت شعلي، موج  باال رفتن عملكرد كاركناو مي شود.

 : Abrahom H.Maslowپژوهش های ابراهام مازلو 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

33 

 

 1141ابراهام مازلو، يک روانشناس بود. وي براي اولين بار تئوري نيازهاي خود را در دههه  

« نيازمند»و تحت تاعير مكت  روابط انساني بود و عقيده داشت انسانها و حيوانات ارائه داد. ا

هستند و داراي ميل هاي غريزي مي باشند. عالوه بر اين، او اعتقاد داشت نيازهاي انساو بهه  

ترتي  اهميت طبقه بندي مي شوند و ابتدايي ترين آنها در پائين ترين سلسهله مراته  قهرار    

 دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

سه گروه از نيازههاي مرتبهه پهائين، را كهه بهراي ايجهاد راحتهي در ابتهدا بايهد ارضها  شهوند            

نيازهاي محروميت مي نامند. دو گروه باالي سلسهله مراته  را بهه دليهل اينكهه بهر  رشهد و        
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پيشرفت انسانها تاكيد دارند، نيازهاي رشد مهي نامنهد. ابتهدايي تهرين نيازهها در ايهن سلسهله        

زيستي شهامل غهذا،  ههوا و غيهره هسهتند. نيازههاي بعهدي سلسهله مراته ،           مرات ، نيازهاي

نيازهاي امنيتي هستند كه باعث ايجاد احساس امنيت مي شوند، مانند داشتن مكهاو و لبهاس   

 مناس ، و نبود ناراحتي و اضطراب.

و  نياز به تعلق، سومين رده از سلسله مرات  نيازهاست. نياز تعلق نيازهاي اجتماعي فرد است

 شامل نياز به عشق و عاطفه و پذيرفته شدو توسط همكاراو مي شود.

چهارمين رده از سلسله مرات  نيازها، نياز به احترام است كه به دو نوع مختلف يعني نياز بهه  

داشتن عزت نفس و شرافت و نياز به مورد احتهرام قهرار گهرفتن تقسهيم مهي شهود. در راس       

اي خوديابي قرار گرفته اند كه شهامل درك تهواو بهالقوه    سلسله مرات  نيازهاي مازلو نيازه

 خود و امكاو بكار گرفتن آنمه در تواو داريم، مي باشد.

مازلو در سلسله مرات  خود، نيازها را بر حسه  اهميهت ظهاهري آنهها تقسهيم بنهدي كهرده        

تها  است. او مهمترين نيازهاف يعني نيازهاي زيسهتي را ر پهايين تهرين رده قهرار داده اسهت.      

زماني كه اين نيازها برآورده نشوند، ديگر نيازها، نقش مهمي رادر انگيزش بهازي نخواهنهد   

كرد. هنگاميكه نيازهاي زيستي ارضها  مهي شهوند، اهميهت خهود را از دسهت مهي دهنهد و         

 نيازهاي امنيتي به عنواو منابع اصلي انگيزش ظاهر مي شوند.
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ايي ادامه مي يابد كهه نيازههاي خوديهابي    اين حركت صعودي در سلسله  مرات  نيازها تا ج

به صورت محرك اصلي درآيد. هر گاه ارضا  هر يک از نيازهاي مرتبه پهايين كهه ارضها     

 شده اند دوباره محروميت روبرو شود، فرد به هماو سطح نياز باز مي گردد.

ده، به عنواو مثال، شخصي كه شعل خود را از دست داده است، انديشه خوديابي را رها كر

و فكر خود را بر روي پيدا كردو شعلي ديگر به منظور ارضا  نيازهاي امنيتهي متمركهز مهي    

 كند.

در بيشتر محيط هاي سازماني نيازهاي زيستي كاركناو مانند حقوق كافي، محل استراحت، 

تهويه و گرماي مناس  و نظاير آو تامين شده اند. نيازهاي امنيتي كاركنهاو را مهي تهواو از    

داوم بخشيدو به كار )اخرتاج نكردو(؛ برقراري سيستم شكايات )حفاظهت در برابهر   طريق ت

اقدامات خود سرانه سرپرست(، برقراري سيسهتم مناسه  بيمهه و بازنشسهتگي )حفاظهت در      

برابههر زيههاو هههاي مههالي ناشههي از بيمههاري و اطمينههاو خههاطر كاركنههاو از وجههود درآمههد و   

 بازنشستگي( تامين كرد.

عاطفي و تعلق كاركنهاو از طريهق روابهط خهانوادگي و عزهويت، در گهروه       بيشتر نيازهاي 

هاي خارج و داخل محيط كار ارضا مي شوند. به عنواو مثال، روابط دوسهتانه كاركنهاو در   

محيط كار پايه مراودات اجتماعي آنها بوده، و مي تواند نقش مهمي را در ارضها  نيازههاي   
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ام و منزلت در محيط كار توسط عنواو شهعلي، دفتهر   اجتماعي فرد باري كنند. نيازهاي احتر

كار با شكوه، افزايش حقوق استحقاقي، پاداشها و ديگر نشانه هاي تشخيص فرد ارضا  مي 

شوند. البته براي اينكه منابع بتوانند موج  انگيزه در بلند مدت بشوند، اينگونه پاداش ههاي  

 ايه عملكرد فرد به او اختصاص يابد.مملوس بايد با برقراري عدالت بين كاركناو و بر پ

 کاربردهای سلسسله مراتب مازلو بریا مدیران:

تئوري سلسله مرات  نيازهاي مازلو براي تمامي محيط هها بكهار مهي رود و مهتخص محهيط      

كار نيست. اين تئوري يهک چهارچوب انگيزشهي كهاربردي بهراي مهديراو بيهاو مهي كنهد.          

رش ههها، كيفيههت و كميههت كاركنههاو و شههرايط  مههديراو بهها تجربههه و تحليههل نظريههات، نگهه 

شخصيتي ، مي توانند براي شناسايي سهطح نيهز كاركنهاو كهه همهواره بهدنبال ارضها  آنهها         

هستند، اقدام به عمل آورند و بعد از شناسايي سطح نياز هر فرد، مدير مي توانهد در محهيط   

ود را بهرآورده  كاري فرصت هايي را فراهم آورد تها بهه كاركنهاو اجهازه دههد نيازههاي خه       

سازند. بعلت اينكه اداركات و شخصيت هاي افراد منحصز بهه فهرد اسهت، كهاربرد تئهوري      

نيازها مقداري مشكل است. براي ايجاد انگيهزه در كاركنهاو، اصهول ذيهل بايسهتي رعايهت       

 گردد:

 ( پاداشها مرتبط با عملكردئ باشد. 1

 ( پاداشها منصفانه باشد. 2
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 ار برانگيخته مي شود، بايد توانايي انجام كار را داشته باشد.( شخصي كه براي انجام ك 3

 ( بايستي بين نيازهاي سطح پايين و سطح باال تمايز قائل شد. 4

افراد در سازماو داراي نيازهاي متفاوتي هستند كه مديريت وظيفهه دارد سهطح نيهاز فهرد را     

 اس  را بكار گيرد.تشخيص دهد و متناس  با سطح نياز كارمند واكنش هاي مديريت من

 : Fredrick Herzbergپژوهش های فردریک هرزبرگ 

فردريک هرزبر) يک روانشناس بود كه بر اين باور است كه رابطه فردر بها كهارش يهک    

رايطه اصلي است و نگرش فرد نسبت به كارش  مي تواند موج  موفقيت يها شكسهت وي   

آيا مردم از كهار و شهعل خهود    »ه گردد. او در پي پاسخي مناس  براي اين پرسش برآمد ك

 «چه مي خواهيد؟

هرزبر) از مردم مي خواست كه به صهورتي مفصهل دربهاره اوضهاع يها شهرايطي صهحبت        

 كنند كه مي توانست در رابطه با كار يا شعلشاو بسيار خوب يا بسيار بد باشد.

زهمن  هرزبر) اين پاسخها را طبقه بندي كرد و چنين نتيجه گرفت كه پاسخ ههايي كهه مت  

احساس خوب افراد درباره كارشاو است. با پاسخ هايي كه احساس بهد افهراد را نسهبت بهه     

 كارشاو نشاو مي دهد، بسيار متفاوت است.

برخي از اين وي گيها رابطه اي پايدار با رضايت شهعلي و بقيهه عوامهل بها نارضهايتي شهعلي       

كار، مسئوليت، ترقهي و  ارتباط داشتند. عوامل ذاتي، مثل پيشرفت، شناخت شهرت، ماهيت 
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احسسها  »رشد با رضايت شعلي ارتباط  دارند. هنگامي كه افرادي كهه نسهبت بهه كهار خهود      

داشتند پرسش به عمل آمد. آناو ابراز تمايهل كردنهد كهه ايهن وي گيهها را بهه خهود        « خوب

 نسبت دهند.

امهل  از سوي ديگر، اگر از كساني پرسش مي شد كه از كار خهود ناراضهي بودنهد آنهاو عو    

خارجي را مقصر مي دانستند؛ مثل سياست شركت، مهديريت سهازمانف سرپرسهتي واحهد،     

 روابط بين افراد و شرايط كاري.

هرزبر) مي گويد: داده ها نشاو مي دهد كه ناراضي بودو از كهار، نقطهه مخهالف راضهي     

بودو نيست )بر عكس باورهاي سنتي(. اگر عوامل ناراضي بودو از محيط كار حذف شهود  

 لزاماً رضايت شعلي نخواهد شد.ا

 

 

 

 

 

 

 بسيار ناراضي
 ديدگاه سنتي 

 بسيار راضي  

 

 عوامل انگيزشي وجود ندارند عوامل انگيزشي وجود دارند
 ديدگاه هرزبر) 

بسيار                           ناراضي                        
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هرزبر) پيشنهاد مي كند كه دستاوردهايش بيانگر ايهن مطله  اسهت كهه يهک طيهف دو       

، «ناراضهي نبهودو  »است و نقطهه مقابهل   « ناراضي»، «راضي»جنبه اي وجود دارد. نقطه مقابل 
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شعلي منجر مهي شهوند   است. طبق ديدگاه هرزبر) عواملي كه به رضايت « بسيار ناراضي»

 جدا و متمايز از آنهايي هستند كه به نارضايتي شعلي مي انجامند.

بنابراين، مديراني كه در پي حذف عواملي هستند كه باعث نارضايتي شعلي مي شهود، مهي   

توانند آرامش را به سازماو باز گردانند، ولي به طور حتم باعث انگيزش يها تحريهک افهراد    

اي اينكه كاركناو و اعزاي سازماو را تحريک نمايند، اسباب آرامش نيم شوند. آناو به ج

 آناو را فراهم مي كنند.

در نتيجه، وي گي ههايي مثهل مهدييرت و سياسهت شهركتف سرپرسهتي، روابهط بهين افهراد،          

شرايط كاري و حقوق به عنواو عوامل بهداشتي شناخته شده اند. هنگاميكه ايهن عوامهل در   

اد ناراضي نخواهند بود، ولي آنها كهامالً راضهي ههم نخواهنهد بهود.      وضع مناسبي باشند، افر

اگر بخواهيم وسهيله انگيهزش افهراد را در سهازماو فهراهم آوريهم و موجه  تحريهک آنهها          

شويم، بايد روي مسئله پيشرفت، شناخت و كس  شهرت، ماهيت كهار، مسهئوليت و رشهد    

ند فهرد بهه پهاداش ههاي درونهي      تاكيد نماييم. اينها وي گي هايي هستند كه موج  مي شهو 

 برسد.

 

 

 کاربردهای تئوری هرزبرگ برای مدیران:
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تئوري دو عاملي هرزبر) ارتباط خاصي با محيط كاري دارد. مديراو بهراي اينكهه بتواننهد    

در محيط ايجاد انگيزش نمايند، الزم است از دانش خهود بهراي اطمينهاو از اينكهه  عوامهل      

 به عنواو مبناي انگيزش استفاده نمايند.بهداشتي در محيط وجود دارند، 

عدم وجود يا كيفقيت پايين عوامل بهداشتي مي تواند منجر بهه عهدم رضهايت نيهروي كهار      

شود. وقتي مديراو عالي سازماو عوامل سازماو عوامل بهداشتي رضايت بخش در سهازماو  

 ايجاد نمودند، آنها مي توانند بر روي عوامل انگيزشي متمركز شوند.

نكته حائز اهميت اين است كه تقريباً همه مديراو قدرت افزايش انگيزه در محيط كار يک 

را دارند. آنها مي توانند با دادو مسئو.ليت بيشتر به كاركناو، تقدير از موفقيت ههاي آنهها و   

 ايجاد روحيه موفقيت در افراد، باعث افزايش انگيزه در آنها گردند.

اهند داشت كه بر روي شعل خود كنترل دارند و اين بهاور  كاركناو برانگيخته شده باور خو

مي تواند به عنواو عاملي اساسي در مديريت تيمي، توانمند سازي و كارآفريني مهوعر واقهع   

 شود.

يكي از مشكالت سازماو ههاي دولتهي و خصوصهي در ايهراو، پهايين بهودو ميهزاو حقهوق         

از عوامل نگهدارنده است، تهالش  كاركناو است و از آنجا كه حقوق و مزاياي شعلي يكي 
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براي ايجاد انگيزه در كاركناو و افزايش بهره وري، پيش از ترميم حقهوق كاركنهاو نتيجهه    

 اي را بدنبال نخواهند داشت.

 پژوهش استی سی آدامز )برابری(:

تئوري برابري بر اين پايه استوئار است كه اشخاص مهي خواهنهد بها آنهها بهه عهدالت رفتهار        

( به عنواو باوري كه آيا با ما در ارتباط با ديگراو به Equityتئوري، برابري ) شود. در اين

انصاف رفتهار شهده اسهت، تعريهف مهي شهود. و نهابرابري يعنهي اينكهه بها مها در ارتبهاط بها              

ديگراسن به انصاف رفتار نشده است. تئوري برابري يكي از موضوع هاي نظري اسهت كهه   

دست آمده است. مقايسهه ههاي اجتمهاعي شهامل ارزيهابي      از فرآيندهاي مقايسه اجتماعي  ب

 موقعيت خويش در عرصه موقعيت ديگراو مي باشد.

فرآيند برابري كه طي آو ادراك هاي نابرابري اشخاص شكل مي گيرد، طي چهار مرحلهه  

 مي باشد.

 

 

 

اگر اين فرآيند در داخل يک سازماو قرار گيرد، نخست شخص چگونگي رفتار سازماو با 

را ارزيابي مي كند و سپس چگونگي رفتار سازماو با ديگري را مهورد ارزايهابي قهرار     خود

احساس برابري يا 

 نابرابري

ارزيابي  

 خويش

ارزيابي  

 ديگري

مقايسه خويش 

 با ديگري
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مي دهد. مبناي مقايسه )ديگري( ممكن است يكي از اعزاي هماو گروه كاري باشد. و يا 

شخص ديگري در ديگر بخش هاي سازماو و يا راحتي مجموعه اي از اشخاص در سراسر 

 سازماو.

خورد سازماو با شهخص و ديگهري و در نهايهت نتيجهه ارزيابيهها بها       بعد از ارزيابي، نحوه بر

يكديگر مقايسه مي شود، و شخص موقعيت خود را با موقعيت ديگهري مقايسهه مهي كنهد.     

پيامد اين مقايسه براي شخص ممكن است احساس برابري يا نابرابري باشهد. آدامهز فرآينهد    

 توصيف مي كند.مقايسه برابري را بر حس  نسبت هاي ورودي و خروجي 

داده ها، يعني آنمه كهه فهرد بهه سهازماو مهي دههد، ماننهد تحصهيالتف تجربهه، كوشهش و           

وفاداري، ستاده ها، دريافتي فرد را از سازماو در قبال داده ها نشاو مي دهد. مانند حقهوق و  

دستمزد، شهرت، روابط اجتماعي و پاداش هاي دروني. بخشي از ارزيابي داده هها و سهتاده   

خود و ديگري بوسيله فرد بر پايه مشاهده عيني )مثالً حقهوق فهرد( و بخشهي ديگهر بهر      هاي 

 ادراك فرد استوار است.

 

 

 

 ستاده هاي )ديگري(                                 ستاده هاي )خويش(          

 هههههههههه ههههههههههههههههههههه   مقايسه مي شود          ههههههههههههههههههههههههه 

 )خويش(                                           داده هاي )ديگري( داده هاي
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 شخص نسبت ستاده، به داده خود را با نسبت ستاده، به داده ديگري مقايسه مي كند.

putinother

putoutother

putin

putout


 

بلكه كافي است فقط نسبت  الزمه احساس برابري، برابر بودو داده ها و ستاده ها نمي باشد،

آنها برابر باشد. ممكن است شخص قبول كند كه فرد مورد مقايسه بيشهتر كهار مهي كنهد و     

دريافتي بيشتري هم خواهد داشت. بنابراين چوو نسبت داده ها ستاده هها تعييهر نمهي كنهد،     

بهادش  برابري وجود دارد. فقط هنگاميكه ستاده هاي ديگري با داده هاي او تناس  نداشهته  

 موج  احساس نابرابري در شخص خواهد شد.

وجود احساس برابري در شخص موج  مهي شهود كهه انگيهزه حفهت وضهع موجهود در او        

بوجود آيد. فرد حداقل تا زماني كه نسبت بين ستاده و داده اش بهه سهازماو تعييهر نكنهد، و     

سازماو عابت نگهه   هممنين نسبت ستاده و داده ديگري نيز تعيير نكند، سطح داده خود را به

 مي دارد.

آدامز جهت كاهش نابرابري شش روش پيشنهاد كرده است: اول تعيير داده ههاي خهويش،   

بنابراين شخص مي تواند با توجه به اينكه جهت نابرابري به كدام طرف است، بهه كوشهش   

خود براي انجام وظايف بيافزايد و يا از آو بكاهد. اگهر شهخص احسهاس كنهد متناسه  بها       
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ش انجام شده، پاداشي دريافت نمهي كنهد، ممكهن اسهت از تهالش خهود بكاههد ويها         كوش

 بالعكس.

خود را با در خواست اضافه حقهوق و جسهتجوي راه ههاي     دوم، ممكن است شخص ستاده

جديد براي رشد، افزايش دهد.  يكي از واكنش هاي پيميده، تعيير ادراك فهرد از خهويش   

مي باشد. فرد ممكن است بعد از ديهن نها برابهري،  ارزيهابي اوليهه اي را كهه از خهود بعمهل         

از آنمه كه فكر مي كهرده اسهت از   آورده است تعيير دهد و به اين نتيجه برسد كه او كمتر 

 سازماو دريافت مي كند.

در عملي مشابه، شخص ممكن است ادراك خود را از داده يا ستاده ديگري تعيير دهد. بهه  

عنواو مثال، شخصي كه احساس نابرابري مي كند، به اين نتيجه برسد كه ديگهري بيشهتر از   

اه هاي كهم كهردو نهابرابري، تعييهر     آنمه كه تصور مي كرده، كار مي كند. يكي ديگر از ر

موضوع مقايسه است. ممكن است فردي به اين نتيجهه برسهد كهه شهخص مهورد مقايسهه بها        

رئيس رابطه خاصي دارد، خوش اقبال بوده، و يا داراي مهارت هها و توانهايي ههاي خاصهي     

 است و شخص ديگري وجود دارد كه مي تواند مبناي مقايسه قرار گيرد.
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واو آخرين عمل، شخص ممكن است شهعل خهود را رهها كنهد. بهه عبهارت       در نهايت به عن

ديگر، تعيير يا انتقال به قسمت ديگر و يا بطور كلي ترك سازماو ممكن اسهت آخهرين راه   

 حل كاهش نا برابري باشد.

 کاربردهای تئوری برابر ی برای مدیران :

اني و سيسشهتم ههاي   مهمترين كاربرد تئوري برابري بهراي مهديراو، بهه پهاداش ههاي سهازم      

پاداش مربوط مي شود. از آنجائيكه پاداش هاي رسمي سازماني )مانند ميزاو حقوق و نهوع  

وظايف( بيش از پاداش هاي غيهر رسهمي در رضهايت درونهي فهرد مهوعر واقهع مهي شهوند.          

 مقايسه هاي اجتماعي نيز عامل قدرتمندي در محيط كاري به حساب مي آيند.

راي مديراو به همراه دارد: نخست، هر يک از اعزاي سازماو  بايهد  تئوري برابري سه پيام ب

مبناي پرداخت پاداش را بدانند. بطور مثال اگر پاداش بيشتر به كيفيت كار تعلق مهي گيهرد،   

 اين موضوع بايد به روشني به اطالع كاركناو برسد.

ه مملهوس و  دوم، اشخاص از چند ديدگاه به پاداش هاي خود نگاه مي كنند. بعزي ديهدگا 

 مادي آو را در نظر مي گيرند و بعزي ديگر ديدگاه غير مملوس او را مي بينند. 

 سوم، اقدام اشخاص بر پايه ادراك آنها از واقعيت مي باشد.

 رضایت شغلی :
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به نگرش كلهي فهرد دربهاره شهعلش اطهالق مهي شهود. كسهي كهه          « رضايت شعلي»عبارت 

ارش نگهرش مثبتهي دارد، ولهي كسهي كهه از      رضايت شعلي اش در سطح بااليي باشد به كه 

 كارش ناراضي است نگرش وي نيز نسبت به كارش منفي است.

رضايت شعلي عبارتست از حدي از احساسات و نگرش هاي مثبتي كه افراد نسبت به شعل 

خود دارند. وقتي يک شخص مي گويد داراي رضايت شعلي بااليي است. اين بداو مفهوم 

لش را دوسهت دارد، احساسهات خهوبي دربهاره كهارش دارد و بهراي       است كه الو واقعاً شهع 

شعلش ارزش زيادي قائل است. نتايج تحقيقات نشهاو مهي دههد كهه كاركنهاو بها رضهايت        

 شعلي باالتر، از نظر فيزيک بدني و تواو ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند.

يزي را كهه بهراي   رضايت شعلي نتيجه اداراك كاركناو است كه محتوا و زمينه شعل آو چ

كارمند ارزشمند است، فراهم مي كند. رضايت شعلي يک احساسي مثبت يا مطبوع زيادي 

به سالمت فيزيكي و رواني افراد مي كنهد. از نظهر سهازماني، سهطح بهاالي رضهايت شهعلي        

منعكس كننده جو سازماني بسيار مطلوب است كهه منجهر بهه جهذب و بقها  كاركنهاو مهي        

 شود.

 ضایت شغلی:عوامل موثر ب ر

مطالعات مختلف در زمينه رضايت شعلي نشاو مي دهد كهه متعيرههاي زيهادي بها رضهايت      

 شعلي مرتبط است كه اين متعيرها در چهار گروه قابل طبقه بندي است:
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 ( ماهيت كار؛ 3( عوامل محيطي؛                     2( عوامل سازماني،                   1

 ( عوامل فردي؛ 4

 زي از عوامل سازماني كه منبع رضايت شعلي هستند عبارتند از:( بع 1

نشاو مهي دههد كهه حقهوق و دسهتمزد يهک       « الك»مطالعات  الف ( حقوق و دستمزد:

عامل تعيين كننده رضايت شعلي است. بوي ه زماني كهه از ديهدگاه كارمنهد ايهن پرداخهت      

 منصفانه و عادالنه باشد.

مثبههت در حقههوق )حقههوق بههاالتر(، كمتههر مههورد   ترفيعههات شههامل تعييههر ب ( ترفیعااات :

سرپرستي قرار گرفتن، چهالش كهاري بيشهتر، مسهئوليت بيشهتر و آزادي در تصهميم گيهري        

است. بعلت اينكه ارتقا  ميزاو ارزش فرد را بهراي سهازماو نشهاو مهي دههد )بهويزه سهطو         

 عالي تر(، ترفيع فرد منجر به افزايش روحيه وي مي گردد.

سهاختار ديهواو سهاالرانه بهراي فهردي كهه داراي سهبک         سازمان : ج ( خط مشی های

رهبري دمكراسي است، مناسه  نيسهت. عهالوه بهر آو، خهط مشهي ههاي سهازماني نيهز در          

رضايت شعلي تاعير مي گذارد. خط مشي هاي غير منعطف باعث  بهر انگيخهتن احساسهات    

 منفي شعلي مي شود و خطي مشي منعطف باعث رضايت شعلي مي شود.

 عوامل محيطي كمار شامل موارد زير است:   ( عوامل محیطی: 2
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الف ( سبک سرپرستي : هر جا كه سرپرستاو با كاركناو رفتاري حمايتي و دوسهتانه داشهته   

 اند، رضاليت شعلي نيز زياد بوده است.

اندازه گروه كيفيت ارتباطاات متقابل شخصي در گروه، نقهش مهمهي    ب ( گروه کاری:

ناو دارد. هر چه گروه كاري بزرگتر باشد، رضهايت شهعلي نيهز كهاهش     در خشنودي كارك

مي يبد. زيرا ارتباطات متقابل شخصي ضعيف تر شده و احساس همبستگي كم رنگ تهر و  

نهايتاً شناخت تمامي افراد مشكل مي  شود. هممنين گروه كاري بهه عنهواو يهک اجتمهاع،     

حسوب مي شود. اگر افراد در گروه سيستم حمايتي، احساسي و روحيه اي براي كاركناو م

داراي وي گي هاي اجتماعي مشابهي )نگرش ها و باورهاي مشابه( باشند، جهوي را بوجهود   

 مي آورند كه در سايه آو، رضايت شعلي فراهم مي گردد.

كهار بخهوبي خهود نقهش مهمهي در تعيهين سهطح رضهايت شهعلي دارد.           ( ماهیت کار: 3

يكي محدوده شهعل اسهت كهه شهامل ميهزاو مسهئوليت       محتواي شعل داراي دو جنبه است: 

كاري و بازخود است. هر چه اين عامل وسيع تر بادشف باعهث افهزايش حيطهه شهعلي مهي      

شود كه آو نيز به نوبه خود رضايت شعلي را فهراهم مهي آورد. دومهين جنبهه عبارتسهت از      

 تنوع كاري.
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ع وسهيع تهر باعهث ابههام و     تحقيقات نشاو مي دهد مه تنوع كاري متوسط موعرتر است. تنو

استرس مي شود و از طرف ديگر تنوع كم نيز باعث  يكنهواختي و خسهتگي مهي شهود كهه      

نهايتًا منجر به عدم رضايت شعلي مهي گهردد. ابههام در نقهش و تزهاد در نقهش همهواره از        

سوي كاركناو مورد اجتناب قرار گرفته است. زيرا اگر كاركناو  مورد اجتناب قرار گرفتهه  

. زيرا اگهر كاركنهاو كهاري كهه انجهام مهي دهنهد و انتظهاري كهه از آنهها مهي رود را            است

 نشناسند، موجبات ناخشنودي آنها فراهم مي گردد.

در حاليكه محيط بيروني سازماو و ماهيت شعل، عوامل تعيين كننهده  ( عوامل فردی:  4

 ارد.در رضايت شعلي هستند، صفات و وي گي هاي فردي نيز نقش مهمي در آو د

افرادي كه بطور كلي داراي نگرش منفي هستند، هميشه از هر چيزي كهه مربهوط بهه شهعل     

 است، شكايت دارند.

مهم اين نيست كه شعل چگونه است، آنها  همواره بدنبال بهانه اي مي گردند تها بهه گلهه و    

ار شكايات بپردازند. كاركناني كهه داراي سهن بهاال و سهابقه زيهاد در سهازماو هسهتند، انتظه        

دارند كه رضايت بيشتري از شعل خود داشهته باشهند. هممنهين بعزهي از صهفات مشخصهه       

شخصيتي طوري است كه باعث افزايش رضايت شعلي مي شود. بعالوه، مهي تهواو اينطهور    
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نتيجه گرفت، افرادي كه در سلسله مرات  نيازهاي مازلو در سهطح بهاالتري قهرار دارنهدف     

 رضايت شعلي بيشتري خواهند داشت.

 

 

 

 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:

رضايت شعلي باعث مي شود بهره خوري فرد افزايش يابد، فهرد نسهبت بهه سهازماو متعههد      

شود، سالمت فيزيكي و ذهني فرد تزمين شود، روحيه فرد افزايش يابد، از زندگي راضهي  

 باشد و مهارت هاي جديد شعلي را به سرعت آموزش ببيند.

علي باعث كاهش روحيهع كاركناو مي شود كه روحيه پايين در كار بسهيار  عدم رضايت ش

نامطلوب است. مديراو وظيفه دارند كه عالئم روحيه پايين و عدم رضايت شهعلي را بطهور   

 مستمر زير نظر بگيرند و در اولين فرصت اقدامات الزم را انجام دهند.

 بعزي از شاخص هاي روحيه پايين عبارتند از:

تشويق يک شرايط كلي است كه ناخشنودي  فرد از شعل را نشاو مهي دههد   یق: (  تشو 1

و ممكن است به النحا  مختلف ظاهر شود. فرد ممكن است تمايهل زيهادي بهه شهعل خهود      

نداشته باشد، در محيط كار خواب آلود شود، فراموش كار شود، در كار بي دقتي كنهد، از  
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شهود و يها غيبهت كهاري داشهته باشهد كهه        شرايط كاري شكايت كند، دير سر كار حاضهر  

 خمگي اين شرايط بر سالمت فرد تاعير منفي مي گذارد.

( مطالعات نشاو مي دهد كه كاركناني كه رضايت كمتري دارندف احتماالً بيشتر غيبهت   2

مي كنند. دو نوع غيبت وجود دارد؛ يكي غيبت غير اداري اسهت كهه بهه علهت بيمهاري يها       

دث پيش بيني نشده اتفاق مي افتد كهه غيهر قابهل اجتنهاب اسهت و      ساير داليل موجه و حوا

 ارتباطي شعلي ندارد. ديگير غيبت اختياري است كه ناشي از عدم رضايت شعلي فرد است.

تاخير كاري همانند غيبت ايهن بهاور  را بوجهود مهي آورد كهه فهرد از        ( تاخیر در کار: 3

شعل خود اهميتي قائل نيست و بيشهتر   كارش ناراضي است. اين نشاو مي دهد كه فرد براي

 اوقات حود را به استراحت در خانه اختصاص مي دهد.

وقتي هم كه سر كار حاضر مي شود، بيشتر به تلفن هاي شخصي پرداخته و بطهور كلهي در   

پي اتالف وقت است. به عنواو نمونه، دانشجويي كه دير سر كالس درس حاضر مي شود، 

 تحصيلي يا نحوه تدريس استاد خود ناراضي است. نشانگر آو است كه از رشته

ترك خهدمت كاركنهاو موجه  وقفهه  در عمليهات سهازماو شهده و         ( ترک خدمت: 4

جايگزين نمدو افراد بريا سازماو پر هزينه بوده و از نظر فني و اقتصادي نيز نامطلوب است. 

ايت شهعلي افهراد   در واحدهاي سازماني كه ميزاو رضه « آرنولد و فلدمن»براساس مطالعات 
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آو از حد متوسط پائين تر است، نرخ ترك خدمت كاركنهاو آو بهاالتر خواههد بهود. البتهه      

ترك خدمت خدمت ممكن است ارادي و مربوط به عدم رضايت شعلي باشد و يها داليهل   

 شخصي داشته باشد كه خارج از كنترل مدير است.

كارخانهه، فقهداو سفارشهات     از طرف ديگر، ترك خدمت مي تواند ناشي از مدرنيزه شدو

براي توليد، كمبود مواد اوليه و يا بطور كلي ناشهي از وضهعيت دشهوار اقتصهادي باشهد. در      

چنين مواردي موضوع ترك خدمت بايستي بطور جدي مورد رسيدگي قهرار گرفتهه و ههر    

 جا كه ضرورت دارد، اقدامات اصالحي صورت پذيرد.

دههد كهه كاركنهاو را رضهايت شهعلي بهاال،         مطالعهات نشهاو مهي   ( فعالیت اتحادیه :  5

 تمايلي به عزويت در اتحاديه ندارند و به آو به عنواو يک ضرورت نمي گيرند.

شواهدي در دست است كه نشاو مي دهد عدم رضايت شعلي علت اصلي اتحاديهه گرايهي   

است. سطح فعاليت اتحاديه ها به سطح عدم رضايت شعلي بستگي دارد. هر چه سطح عهدم  

ايت شعلي كمتر باشد، ممكن است تنها به شكايات بسنده شود، ولهي اگهر سهطح عهدم     رض

 رضايت باالتر بادش، ممكن است موجيبات اعتصاب كاركناو را فراهم آورد.

ارتبههاط رضههايت شههعلي و  « اشههميت و مههک لههن »مطالعههات ( بازنشسااتگی زودر :  6

كه كاركناني كه تقاضهاي  بازنششستگي زود رس مي دهد. شواهدي وجود دارد مبني بر اين
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بازنشستگي پيش از موعد مي كنند، تمايل دارند نگرش هاي مثبت خود را كمتهر معطهوف   

بكار خود بسازند. از طرف ديگر، كاركناني كه پسهت ههاي سهازماني عهالي تهري دارنهد و       

داراي فرصت هاي كاري چالشي هستند، نسبت به مشهاغل سهطو  پهايين تهر كمتهر بهدنبال       

 ود رس هستند.بازنشستگي ز

 رضایت شغلی و عملکرد:

ييكي از موضوعات بحهث انگيهز رضهايت شهعلي،ريال ارتبهاط آو بها عملكهرد اسهت. سهه          

 ديدگاه مختلف در اين مورد وجود دارد:

 ( رضايت شعلي باعث افزايش عملكرد مي شود. 1

 ( عملكرد شعلي موجبات شعلي را فراهم مي آورد. 2

عملكرد وجود ندارد، بلكه پاداش هاي متعيهري هسهتند كهه    ( ارتباط ذاتي بين رضايت و  3

 مداخله مي كنند.

براي دو ديدگاه اول، پشتوانه تحقيقياتي ضعيفي ارائه شده است. بيست مطالعهه انجهام يافتهه    

در اين زمينه  نشانگر آو است كه بين رضايت شعلي و عملكرد ارتباط ضعيفي وجهود دارد  

 ي ضرورتاً عملكرد بااليي ندارد.و بيانگر آو است كه كارمند راض

اما در اين مياو، ديدگاه سوم كه عامل پهاداش را بعهواو متعيهر مداخلهه گهر در ارتبهاط بهين        

عملكرد و رضايت شعلي معرفي مي كند، بيشتر مهورد تاييهد قهرار گرفتهه اسهت. ايهن بهداو        
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يامهد  مفهوم است كه عملكرد، پيامد رضايت شعلي نيست و هممنهين رضهايت شهعلي نيهز پ    

 عملكرد نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم         

 جامعه وروش تحقیق       
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 روش جمع آوری اطالعات 

 جامعه مورد مطالعه 

 روش تحقیق 

  کرج 4تاریخچه آموزش و پرورش ناحیه 

 

 

 روش جمع آوری اطالعات :

 در انجام هر تحقيقي روش هاي مختلفي براي جمع آوري اطالعات وجود دارد.

اهيمت تحقيق حاضر، در جمع آوري از روش هاي پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه به  با توجه

 اسناد و مدارك موجود استفاده شده است.
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 جامعه مورد مطالعه :

اين تحقيق در استاو تهراو )شهرسهتاو كهرج( صهورت گرفتهه و تهک تهک سهئواالت ايهن         

پرسشهنامه ارائهه    41تحقيق موورد مطالعه قرار گرفته است. بهراي انجهام ايهن تحقيهق تعهداد      

 گرديد. سپس همه پرسشنامه ها جمع بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 روش تحقیق :

با توجه به اينكه در اين تحقيق بطور تصادفي بخشهي از جامعهه مهورد مطالعهه قهرار گرفتهه،       

في بنابراين از آمار و تجزيه و تحليل توصهيفي اسهتفاده شهده اسهت. در واقهع مطالعهه توصهي       

 براي تعيين و توصيف وي گي هاي متعير هاي يک موقعيت صورت مي گيرد.

چرا كه آمار توصيفي روشي است كه تهک تهک افهراد را مهورد مطالعهه قهرار داده، سهپس        

 نتيجه گيري مي كند )رسيدو از كل به جز (

 شهرستان کرج : 4تاریخچه آموزش و پرورش ناحیه 

موزش و پرورش بصورت يک اداره كل بود و در شهرستاو كرج به علت كمي جمعيت، آ

مناطق محدودي را پوشش مي داد، اما با گسترش شهرسهتاو و افهزايش جمعيهت بهر ميهزاو      

تعداد دانهش آمهوزاو افهزوده شهد. در نتيجهه نيهاز بهه رسهيدگي بهه امهور دانهش آمهوزاو و             

 در وزارت كهل  1371فرهنگياو مناطق مختلف كرج احساس شد. به همهين علهت در سهال    

ناحيه تقسهيم شهود و    4آموزش و پرورش استاو تهراو تصميم گرفته شد تا اين اداره كل به 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

58 

 

هر ناحيه مناطقي از شهرستاو را در بر گرفته و مدارس آو مناطق را تحت پوشش قرار دهد 

 تا بتواند بهتر به امورات دانش آموزاو و فرهنگياو رسيدگي نمايد.

از همههاو ابتههدايي كههار بهها طيههف وسههيعي از   آمههوزش و پههرورش شهرسههتاو كههرج 4ناحيههه 

ورزشهي در پايهه    –فرهنگياو شروع به كار نموده و دز زمينه هاي مختلف آمهوزش تربيتهي   

 ،شاهين ويهال  ،راهنمايي و متوسطه فعاليت نموده و مناطقي از قبيل )حصارك ،هاي ابتدايي

 4نطقهه ي  گهوهر دشهت( تحهت پوشهش م     ،مههر شههر   ،مههرويال  ،متري گلشهر 41باغستاو 

آموزش و پرورش شهرستاو كهرج قهرار دارنهد و فرهنگيهاو و دانهش آمهوزاو جههت رفهع         

 مشكالت خود به اين منطقه مراجعه مي نمايند.
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 چهارم فصل 

 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوری شده 

 تجزیه و تحلیل سئواالت پرسشنامه 

 تجزیه و تحلیل فرضیه اول تحقیق 

 حلیل فرضیه دوم و سوم تحقیقتجزیه و ت 

 

 

 

 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

61 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل سئواالت پرسشنامه :

در اين فصل سئواالت پرسشنامه ابتدا تک تک به پارامتر ههاي ميهانگين و درصهد رضهايت     

پاسخ دهندگاو مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در اين تحقيق، داده ها با اين فرض كه 

 مورد قبول است، تجزيه و تحليل مي گردد.   R%  61و رضايت   3ميانگين 

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم گزينه ها

 1 4 3 2 1 امتيازات

 

بخش اول پرسشهنامه حهاوي يهک سهري سهئواالت عمهومي بهوده كهه در تجزيهه و تحليهل           

 ار نگرفته است.اطالعات مورد بررسي قر

بخش دوم پرسشنامه در رابطه با سنجش شرايط و محيط كاري پاسخ دهندگاو آو طراحهي  

 را شامل مي شود. 1الي  1شده كه پرسش هاي 

بخش سوم پرسشنامه در رابطه با پاداش هاي مادي و نقش و اهميت آو در جله  رضهايت   

 امل مي شود.را ش 11الي  6شعلي پاسخ دهندگاو طراحي شده كه پرسش هاي 
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بخش چهارم پرسشنامه در رابطه با پاداش هاي معنوي و نقش و اهميت آو در ايجاد انگيزه 

 را شامل مي شود. 16الي  11و جل  رضايت شعلي طراحي شده كه پرسش هاي 

بخش پنجم پرسشنامه در رابطه با افزايش پاسخ دهندگاو و نقش آو در جله  شهعلي آنهها    

 را شامل مي شود. 23الي  17طراحي شده كه پرسش هاي 

بخش ششم پرسشنامه در رابطهه بها موفقيهت در كهار و اهميهت آو در ايجهاد انگيهزه پاسهخ         

 را شامل مي شود. 31الي  24دهندگاو طراحي شده كه پرسش هاي 

 شعلتاو را چقدر دوست داريد؟:  1سئوال 

 11/4 :ميانگين   1جدول شماره 

 213 :كس  شده جمع امتيازات  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  211 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 26 16 3 1 1 فراواني

  % 2/11 :درصد رضايت  111 14 31 7 1 1 درصد

 

% پاسخ دهندگاو اظهار مهي  11در تجزيه و تحليل جدول شماره يک مي تواو گفت تقريباً 

 كنند كه شعلتاو را دوست دارند.

 ت مي بريد؟از كارتاو به چه ميزاو لذ:  2سئوال 

 2/4 :ميانگين   2جدول شماره 

 141 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف
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  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 17 21 4 1 1 فراواني

  % 44 :درصد رضايت  111 34 44 14 1 1 درصد

 

ز كار خود % پاسخ دهندگاو ا44تجزيه و تحليل جدول شماره دو مي تواو گفت كه تقريباً 

 لذت مي برند.

 

 

 حقوق و مزاياي شما به چه ميزاو متناس  با وظايف محوطه به شماست؟:  3سئوال 

 31/2 :ميانگين   3جدول شماره 

 114 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 1 11 14 16 1 فراواني

  % 2/46 :صد رضايت در 111 2 2 41 31 21 درصد

 

% از پاسخ دهندگاو حقهوق و  46در تجزيه و تحليل جدول شماره سه مي تواو گفت تقريباً 

 مزايا را متناس  با وظايف محوطه به خود نمي دانند.

 آيا از روشنايي و وسايل حرارتي و برودتي محل كار، رضايت داريد؟:  4سئوال

 73/3 :ميانگين   4جدول شماره 

 164 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 14 12 3 1 1 فراواني

  % 7/74 :درصد رضايت  111 31 27 21 11 2 درصد

 

% از پاسههخ دهنههدگاو از 71مههي تههواو گفههت تقريبههاً  4در تجزيههه و تحليههل جههدول شههماره 

 ند.روشنايي و وسايل حراراي و برودتي رضايت دار

خدمات عمومي ماننهد رسهتوراو، پهارك ههاي شهادي، گهروه ههاي ورزشهتي         :  5سئوال 

 چقدر موج  لذت شما مي شود؟

 

 

 47/3 :ميانگين  1جدول شماره 

 174 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 13 11 4 4 1 فراواني

  % 3/77 :رصد رضايت د 111 21 42 14 1 2 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو از خهدمات    77مي تواو گفت تقريبهاً   1از تجزيه و تحليل جدول شماره 

مهي باشهد. درصهد رضهايت افهراد از       3عمومي و .... لذت مي برند و چوو ميانگين بيشتر از 

 استفاده از اين خدمات افزايش خواهد يافت.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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 است؟ افزايش حقوق چقدر براي شما همه:  6سئوال 

 27/4 :ميانگين   6جدول شماره 

 112 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 21 1 1 2 1 فراواني

  % 3/41 :درصد رضايت  111 16 21 21 4 1 درصد

 

حقوق  % پاسخ دهندگاو افزايش41مي تواو گفت تقريباً  6از تجزيه وتحليل جدول شماره 

نشانگر، افزايش رضايت معلمين پهس از افهزايش    =  27/4براي آنها مهم بوده و ميانگين 

 حقوق خواهد بود.

 

 

 

 پاداش مالي در مقابل ابتكار ونو آوري براي شما چقدر اهميت دارد؟:  7سئوال 

 14/4 :ميانگين   7جدول شماره 

 142 :ازات كس  شده جمع امتي مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 21 11 11 3 1 فراواني

  % 41/41 :درصد رضايت  111 47 22 22 7 2 درصد

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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% پاسخ دهندگاو پهاداش مهالي را در    41مي تواو گفت  7از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 قبال ابتكار و نوآوري عامل افزايش رضايت مي دانند.

 آيا ارتقا  پست و مقام به خاطر افزايش حقوق و مزيا براي شما اهيمت دارد؟:  8سئوال 

 16/3 :ميانگين  4جدول شماره 

 142 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 11 7 13 11 1 فراواني

  % 2/63 :درصد رضايت  111 22 16 21 22 11 درصد

 

% از پاسهخ دهنهدگاو ارتقها  مقهام و     64مي تهواو گفهت    4تجزيه و تحليل جدول شماره  از

 پست را به خاطر افزايش حقوق مهم مي دانند.

 خدمات درماني اداره براي شما چقدر مهم است؟:  9سئوال 

 31/3 :ميانگين   1جدول شماره 

 141 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 11 7 14 7 3 فراواني

  % 2/66 :درصد رضايت  111 3/22 1/11 41 1/11 7/6 درصد

% درصد پاسخ دهندگاو از خهدمات درمهاني   66مي تواو گفت  1از تجزيه و تحليل سئوال 

مهي تهواو گفهت بهبهود      3اداره رضايت دارند و با توجه به نزديک بودو ميهانگين بهه عهدد    



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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خدمات درماني از قبيل بيمه عمر، بيمهه تكميلهي و ... مهي توانهد موجه  افهزايش       وضعيت 

 رضايت گردد.

آيا در صورت اعطاي مسكن يها وام خريهد مسهكن از سهوي اداره، وظهايف      :  11سئوال 

 محوله را با كارايي بيشتري انجام خواهد داد؟

 64/3 :ميانگين   11جدول شماره 

 164 :زات كس  شده جمع امتيا مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 17 1 11 2 6 فراواني

  % 1/72 :درصد رضايت  111 34 21 24 1 13 درصد

 

% پاسخ دهنهدگاو افهزايش خهدمات رفهاهي     73مي تواو گفت 11از تجزيه و تحليل سئوال 

 )مسكن، وام، ...( را موج  رضايت مي دانند.

داريد در مقابل كاري كه انجام داده ايد، مورد تحسهين و تمجديهد   عالقه  آيا : 11سئوال 

 قرار بگيريد؟

 77/3 :ميانگين  11جدول شماره 

 171 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 13 14 7 1 2 فراواني

  % 1/71 :درصد رضايت  111 21 41 16 11 4 درصد

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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% پاسهخ دهنهدگاو از مهورد تحسهين     76مي تواو گفت  11جزيه و تحليل جدول شماره از ت

 قرار گرفتن در مقابل كاري كه انجام مي دهند، احساس رضايت مي كنند.

)مثهل  تشهويق نامهه يها معرفهي بهه همكهاراو( چقهدر موجه            تشويق معنهوي :  12سئوال 

 انگيزش شما مي شود؟

 16/4 :ميانگين   12جدول شماره 

 143 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 يفط

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 14 16 4 2 1 فراواني

  % 3/41 :درصد رضايت  111 41 31 17 1 3 درصد

 

مهي تهواو نتيجهه گرفهت تشهويق نامهه يها برنامهه ههاي           12از تجزيه و تحليل جدول شهماره  

از خالقيهت، نهو آوري و ... بهاالتري بهر خهوردار       زمانبندي شده جهت معرفي معلماني كهه 

نيز همين  4هستند، انگيزش و رضايت كار معلماو، افزايش خواهد يافت كه ميانگين باالي 

 امر است.

 تنبيه معنوي )مثل توبيخ نامه( چقدر موج  انگيزش شما مي شود؟:  13سئوال 

 66/2 :ميانگين  13جدول شماره 

 121 :امتيازات كس  شده جمع  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 2 11 12 11 11 فراواني

  % 3/13 :درصد رضايت  111 1 21 26 22 22 درصد



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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% پاسخ دهندگاو تنبيه معنهوي  13مي تواو گفت تقريباً  13از تجزيه و تحليل جدول شماره 

هم حهاكي از كهاهش رضهايت در     3ز را عامل افزايش انگيزش نمي دانند و ميانگين كمتر ا

 صورت استفاده از تنبيه معنوي مي باشد.

پيشنهادات شما از سهوي مهديراو مها فهوق چقهدر اهميهت        توجه به نظرات و:  14سئوال 

 دارد؟

 11/3 :ميانگين  14جدول شماره 

 174 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :يازات قابل كس  جمع كل امت 41 17 11 2 4 3 فراواني

  % 1/71 :درصد رضايت  111 34 42 4 1 7 درصد

 

% كار كناو توجه به نظهرات و  71مي تواو گفت تقريباً  14از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 پيشنهادات خود توسط مديراو را موج  افزايش رضايت مي دانند.

 چقدر مهم است؟تبادل افكار و احساسات با ديگراو براي شما  : 15سئوال 

 13/4 :ميانگين  11جدول شماره 

 146 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 11 24 1 1 1 فراواني

  % 42 :درصد رضايت  111 34 13 11 1 2 درصد



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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افكهار و   % پاسهخ دهنهدگاو تبهادل   42مي تهواو گفهت    11از تجزيه و تحليل جدول شماره 

احساسات و محيط دوستانه كاري را عاملي جهت افزايش بيتر رضات مي دانند كه ميانگين 

13/4  = .نيز بيانگر همين مسئله است 

اعطاي بورس تحصيلي، كه كمک هزينه تحصيلي و يا همكاري مهديراو در  :  16سئوال 

 براي شما چقدر مهم است؟ساعات حزور شما در مدرسه، در زماو تحصيل 

 2/4 :ميانگين   16جدول شماره 

 141 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 16 23 1 1 1 فراواني

  % 44 :درصد رضايت  111 31 11 11 3 1 درصد

 

گاو ادغهاو دارنهد كهه    % پاسخ دهنهد 44مي تواو گفت  16تجزيه و تحليل جدول شماره از 

 بورس تحصيلي موج  رضايت مي شود.

آيا در انجام دادو كارتاو دوست داريد اختيهارات بيشهتري بهه شهما تفهويض      :  17سئوال 

 گردد؟

 11/3 :ميانگين   17جدول شماره 

 176 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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  221 :س  جمع كل امتيازات قابل ك 41 1 23 13 1 1 فراواني

  % 2/74 :درصد رضايت  111 21 2/11 4/24 1 1 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو خواههاو افهزايش     74مي تواو گفت  17از تجزيه و تحليل جدول شماره 

نيهز بيهانگر اهميهت موضهوع      11/3اختيارات بيشتر در انجام كار خود مي باشند كه ميانگين 

 مي باشد.

م گيريها و خط مشي هاي مدرسهه حزهور داشهته    آيا دوست داريد در تصمي:  18سئوال 

 باشيد؟

 1/3 :ميانگين   14جدول شماره 

 171 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 11 11 14 1 1 فراواني

  % 7/77 :درصد رضايت  111 4/24 2/42 1/31 3/2 1 درصد

% 74مهي تهواو گفهت كهه در اكثهر پاسهخ دهنهدگاو         14ماره از تجزيه و تحليل جهدول شه  

شركت در تصميم گيري ها و خط مشي هاي مدرسه را موج  رضايت خهود مهي داننهد و    

نيز بيانگر اهميت موضهوع و گهرايش سهازمانها بهه سهمت مهديريت مشهاركتي         1/3ميانگين 

 است.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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داش معنهوي عايهد   آيا احساس مي كنيد در صورت قبول مسئوليت بيشتر، پها :  19سئوال 

 خواهد شد؟

 17/3 :ميانگين  11جدول شماره 

 171 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 11 21 4 3 2 فراواني

  % 1/71 :درصد رضايت  111 4/33 7/46 1/4 6/6 4/4 درصد

 

% پاسخ دهندگاو اذعاو دارنهد  41تقريباً مي تواو گفت  11از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 كه در صورت پذيرش مسئوليت بيشتر پاداش معنوي عايد و موج  رضايت خواهد شد.

آيا احساس مي كنيد در صورت قبهول مسهئوليت بيشهتر پهاداش مهادي عايهد       :  21سئوال 

 خواهد شد؟

 6/2 :ميانگين   21جدول شماره 

 121 :شده  جمع امتيازات كس  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 2 11 12 13 4 فراواني

  % 3/13 :درصد رضايت  111 1 23 26 24 14 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو اذعهاو دارنهد در     13مي تواو گفت  21از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 صورت پذيرش مسئوليت بيشتر پاداش مادي عايد نخواهد شد.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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دوست داريد در گروه هاي تعيين حقهوق، پهاداش و ... بهراي كهار كنهاو       آيا:  21سئوال 

 حزور داشته باشيد؟

 4/2 :ميانگين   21جدول شماره 

 121 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 3 11 11 11 6 فراواني

  % 1/11 :درصد رضايت  111 7 24 23 33 13 درصد

 

% از پاسهخ دهنهدگاو حزهور در    11مهي تهواو گفهت     21از تجزيه و تحليل جدول شهماره  

 گروه هاي تعيين حقوق، پاداش و .... را موج  افزايش رضايت مي دانند.

 آيا مسئوليت شعلي بيشتر براي شما اهميت دارد؟ : 22سئوال 

 44/3 :ميانگين   22جدول شماره 

 173 :زات كس  شده جمع امتيا مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 14 11 11 1 4 فراواني

  % 4/76 :درصد رضايت  111 41 21 21 2 4 درصد

 

% كار كناو مسئوليت شعلي بيشهتر را  77مي تواو گفت  22تجزيه و تحليل جدول شماره از 

 موج  رضايت مي دانند.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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يري هاي مربوط به سنجش يا گهروه كاريتهاو   آيا دوست داريد در تصميم گ:  23سئوال 

 حزور داشته باشيد؟

 24/4 :ميانگين  23جدول شماره 

 111 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 14 22 4 1 1 فراواني

  % 4/44 :درصد رضايت  111 41 44 1 1 3 درصد

 

% از پاسخ دهندگاو اذعاو دارند كهه  41مي تواو گفت  23شماره از تجزيه و تحليل جدول 

اگر در تصميم گيري هاي مربوط به بخش يا گروه كاري خودشهاو حزهور داشهته باشهند،     

 نيز مبين همين امر است. 4/ 24درصد رضايتشاو افزايش خواهد يافت و ميانگين 

 

 

 ي  شود؟حل مشكالت كاري تاو چقدر موج  رضايت از كار م:  24سئوال 

 71/4 :ميانگين   24جدول شماره 

 212 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 32 13 1 1 1 فراواني

  % 2/14 :درصد رضايت  111 72 24 1 1 1 درصد
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گاو اظههار  مي تواو گفت كه تقريباً تمامي پاسخ دهنهد  24از تجزيه و تحليل جدول شماره 

و درصهد   71/4مي كنند كه حل مشهكالت كهاري موجه  رضهايت مهي شهود و ميهانيگن        

 درصد افراد نيز نشانگر اهميت باالي اين پرسش است. 2/14رضايت 

از اجراي كار ههاي پهروژه اي مهوردي )تهزئين كهالس درس، كهالس ههاي        :  25سئوال 

 تقويتي براي بمه ها( چقدر رضايت داريد؟

 1/3 :ميانگين  21جدول شماره 

 161 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 4 16 11 1 1 فراواني

  % 1/71 :درصد رضايت  111 14 31 34 11 2 درصد

 

% پاسخ دهندگاو نحوه اجراي 71مي تواو گفت تقريباً  21تجزيه و تحليل جدول شماره از 

 ي رضايت دارند.كار هاي مورد

افزايش راندماو فعاليت هاي گروه كاري شما بهه چهه ميهزاو برايتهاو اهميهت      :  26سئوال 

 دارد؟

 11/4 :ميانگين   26جدول شماره 

 211 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 24 14 3 1 1 فراواني

  % 1/11 :صد رضايت در 111 62 32 6 1 1 درصد
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% پاسهخ دهنهدگاو اظههار مهي كننهد      11مي تواو گفت  26از تجزيه و تحليل جدول شماره 

% نيهز  1/11كه موفقيت گروه كاري موج  رضايت گروه و فرد مي شود و درصد رضايت 

 بيانگر اهميت موضوع مي باشد.

 وقتي كاري را شروع مي كنيد پشتكار داريد؟:  27سئوال 

 44/4 :ميانگين   1 جدول شماره

 212 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 27 11 1 2 1 فراواني

  % 7/41 :درصد رضايت  111 61 33 3 4 1 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو پشهتكار    11مي تهواو نتيجهه گرفهت     27از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 فزايش درصد رضايت مي دانند.كاري را موج  ا

 

 

 

آيا در موقعيت هاي دشوار و مبارزه جويانه تالش بيشتري از خود نشهاو مهي    : 28سئوال 

 دهيد؟
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 1/4 :ميانگين  24جدول شماره 

 143 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 12 26 6 1 1 فراواني

  % 3/41 :درصد رضايت  111 24 17 13 1 2 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو اظههار مهي     41مي تواو گفت تقريباً  24از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 كنند كه در موقعيت هاي دشوار، تالش بيشتري خواهند داشت.

آيا احساس مي كنيد در صورت موفقيت در كار پاداش مادي بدنبال خواهد :  29سئوال 

 داشت؟

 37/2 :ميانگين  21ره جدول شما

 117 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :جمع كل امتيازات قابل كس   41 2 1 12 11 11 فراواني

  % 1/47 :درصد رضايت  111 1 12 26 33 24 درصد

 

% پاسخ دهندگاو نتيجهه موفقيهت در   47مي تواو گفت  21تجزيه و تحليل جدول شماره از 

 نيز مبين همين امر است. 37/2پاداش مادي نمي دانند و ميانگين كار را 
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آيا احساس مهي كنيهد در صهورت موفقيهت در كهار پهاداش معنهوي بهدنبال          : 31سئوال 

 خواهد داشت؟

 73/3 :ميانگين   31جدول شماره 

 164 :جمع امتيازات كس  شده  مجموع 1 4 3 2 1 طيف

  221 :ازات قابل كس  جمع كل امتي 41 16 11 6 2 6 فراواني

  % 6/74 :درصد رضايت  111 31 34 13 1 13 درصد

 

% پاسهخ دهنهدگاو اظههار مهي كننهد      71مي تواو گفت  31از تجزيه و تحليل جدول شماره 

 كه در صورت موفقيت در كار، پاداش معنوي دريافت مي كنند.

 اظالعات پرسش هاي مربوط به شرايط كاري

 31جدول شماره 

شماره 

 لسؤا

خيلي 

 كم
 زياد متوسط كم

خيلي 

 زياد

ميانگين 

 داده ها

امتيازات 

كس  

 شده

جمع 

كل 

 امتيازات

درصد 

 رضايت

1 1 1 3 16 26 11/4 213 221 2/11% 

2 1 1 4 21 17 2/4 141 221 44% 

3 1 16 14 1 1 31/2 114 221 2/46% 

4 1 1 13 12 14 73/3 164 221 7/74% 

1 1 4 4 11 13 47/3 174 221 3/77% 
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 - 1121 434 62/14 71 64 11 21 11 مجموع

 44/74 - %6/167 %72/3 %1/31 %3/31 %2/22 %1/11 %1/4 درصد

 

% گاسخ دهندگاو اذعاو دارند كه شرايط 62از تجزيه و تحليل جدول فوق مي تواو گفت 

 مناس  بوده و موج  رضايت شعل آنها مي گردد.و محيط كاري براي آنها 

% جدول نشانگر اهميهت شهرايط و محهيط    44/74و درصد رضايت  72/3گين از طرفي مياني

 كاري در جل  رضايت شعلي پاسخ دهندگاو مي باشد.

 خالصه اطالعات پرسش هاي نقش پاداش هاي مادي در رضايت شعلي

 32جدول شماره 

شماره 

 سؤال

خيلي 

 كم
 زياد متوسط كم

خيلي 

 زياد

ميانگين 

 داده ها

امتيازات 

كس  

 شده

جمع 

ل ك

 امتيازات

درصد 

 رضايت

6 1 2 1 1 21 27/4 112 221 3/41% 

7 1 3 11 11 21 14/4 142 221 41/41% 

4 1 11 13 7 11 16/3 142 221 2/63% 

1 3 7 14 7 11 21/3 141 221 2/66% 

11 6 2 11 1 17 64/3 164 221 1/72% 

 - 1121 421 42/14 43 42 61 24 11 مجموع

 61/73 - 4/161 64/3 1/36 7/14 1/27 7/11 %2/6 درصد
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% پاسخ دهندگاو اذعهاو دارنهد كهه پهاداش ههاي مهادي       17اين جدول نشانگر آو است كه 

% نيز مبين همين امر 74و درصد رضايت  64/3موج  رضايت شعلي مي شوند كه ميانگين 

 است.

 خالصه اطالعات پرسش هاي نقش پاداش هاي مادي در رضايت شعلي

 33جدول شماره 

ره شما

 سؤال

خيلي 

 كم
 زياد متوسط كم

خيلي 

 زياد

ميانگين 

 داده ها

امتيازات 

كس  

 شده

جمع 

كل 

 امتيازات

درصد 

 رضايت

11 2 1 7 14 13 77/3 171 221 1/71% 

12 1 2 4 16 14 16/4 143 221 3/41% 

13 11 11 12 11 2 66/2 121 221 3/13% 

14 3 4 2 11 17 11/3 174 221 1/71% 

11 1 1 1 24 11 13/4 146 221 42% 

16 1 1 1 23 16 2/4 141 221 44% 

 - 1311 1126 77/22 41 111 31 22 17 مجموع

 %47/71 - 171 %71/3 %31 %1/41 %4/14 %31/4 %3/6 درصد
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% پاسهخ دهنهدگاو اظههار مهي كننهد      71مي تواو گفت  32تحليل جدول شماره  از تجزيه و

و درصهد   71/3شهعلي مهي شهود و ميهانگين      كه پاداش هاي معنوي باعث افزايش رضهايت 

 نيز بيانگر امنيت پاداش معنوي در جل  رضايت پاسخ دهندگاو مي باشد. 1/71رضايت 

 خالصه اطالعات پرسش هاي مربوط به افزايش مسئوليت و نقش آو در رضايت شعلي

 

 

 

  34جدول شماره 

شماره 

 سؤال

خيلي 

 كم
 زياد متوسط كم

خيلي 

 زياد

ميانگين 

 داده ها

امتيازات 

كس  

 شده

جمع 

كل 

 امتيازات

درصد 

 رضايت

17 1 1 13 23 1 11/3 176 221 2/74% 

14 1 1 14 11 11 1/3 171 221 7/77% 

11 2 3 4 21 11 17/3 171 221 1/71% 

21 4 13 12 11 2 6/2 121 221 3/13% 

21 6 11 11 1 3 4/2 121 221 1/11% 

22 4 1 11 11 14 44/3 173 221 4/76% 

23 1 1 4 22 14 24/4 111 221 4/44% 

 - 1171 1131 26/21 76 117 64 33 21 مجموع
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 26/72 - 7/162 6/3 %1/37 %1/27 %6/21 %1/11 %7/6 درصد

 

% از پاسهخ دهنهدگاو اذعهاو دارنهد كهه افهزايش       61مهي دههد كهه    نشهاو   34جدول شماره 

% نيهز بيهانگر   72ايت و درصهد رضه   6/3مسئوليت رضايت شعلي آنها مي گهردد و ميهانگين   

 همين امر است.

خالصه اطالعات پرسش ههاي مربهوط بهه نقهش موفقيهت در كهار و اهميهت آو در ايجهاد         

 انگيزه و رضايت شعلي.

 

 

  31جدول شماره 

شماره 

 سؤال

خيلي 

 كم
 زياد متوسط كم

خيلي 

 زياد

ميانگين 

 داده ها

امتيازات 

كس  

 شده

جمع 

كل 

 امتيازات

درصد 

 رضايت

24 1 1 1 13 32 71/4 212 221 2/14% 

21 1 1 11 16 4 1/3 161 221 1/71% 

26 1 1 3 14 24 11/4 211 221 1/11% 

27 1 2 1 11 27 44/4 212 221 7/41% 

24 1 1 6 26 12 1/4 143 221 3/41% 

21 11 11 12 1 2 37/2 117 221 1/47% 
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31 6 2 6 11 16 73/3 164 221 6/74% 

 - 1171 1237 44/27 121 114 43 24 11 مجموع

 %1/74 - 7/176 %12/3 %7/31 %33 %7/13 %6/7 %6 درصد

 

% از پاسهخ دهنهدگاو اذعهاو    73مهي تهواو گفهت تقريبهاً      31از تجزيه و تحليل جدو شماره 

دارند كه موفقيت در كار موج  انگيزه بيشتر شهعلي و رضهايت شهعلي آنهها مهي گهردد و       

ت در كههار در جلهه  رضههايت شههعلي پاسههخ و درصههد نشههانگر اسههت موفقيهه 12/3ميههانگين 

 دهندگاو مي باشد.

 

 

 

 

 

 جم ــنـل پـفص
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 بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 پاداش معنوي بيش از پاداش مادي و موج  رضايت شعلي مي شود. ( فرضیه تحقیق: 1

 پاداش معنوي بيش از پاداش مادي موج  رضايت شعلي نمي شود. ( نقض فرضیه :  2

بخهوبي نشهاو مهي دههد كهه رضهايت شهعلي پاسهخ          33شهماره   و جهدول  32جدول شماره 

% بهوده و  61/73% و نسهبت بهه پهاداش مهادي     47/71دهندگاو نسبت به پاداش هاي معنهوي  
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است، كه اين امر نشهانگر ايهن اسهت كهه      64/3و پاداش مادي  71/3ميانگين پاداش معنوي 

داش مهادي اسهت.   اهميت پاداش معنوي در جل  رضايت شعلي پاسخ دهندگاو بيش از پها 

 بنابراين فرضيه اول مورد تاييد قرار گرفت.

 تجزیه و تحلیل دوم و سوم تحقیق :

 افزايش مسئوليت شعلي معلمين موج  رضايت شعلي آنها مي شود.( فرضیه دوم:  1

( نقيض فرضيه دوم: افزايش مسئوليت شعلي معلمهين موجه  رضهايت شهعلي آنهها نمهي        2

 شود.

 در كار موج  رضايت شعلي معلمين مي شود. موفقيت ( فرضیه سوم: 3

 موفقيت در كار موج  رضايت شعلي معلمين نمي شود. ( نقیض فرضیه سوم: 4

 نتیجه گیری:

يافته هاي تحقيق نشاو مي دهد كه شدت نيازهاي اوليه قابل توجه بهود، ولهي در مقايسهه بها     

مي گردد از اهميت » رضا نيازهاي معنوي )عانوي( كه معموالً از طريق پاداش هاي معنوي ا

 كمتري برخوردار است.

 خالصه نتايج اين تحقيق به شر  ذيل مي باشد:

 % پاسخ دهندگاو زو مي باشند. 111( از نظر جنس  1

 % پاسخ دهندگاو داراي مدارك فوق ديپلم و باالتر هستند.41تحصيلي ( از نظر مدرك  2
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ندگاو مهي باشهد كهه ايهن امهر نشهانگر       سال براي پاسخ ده 31( از نظر سن ميانگين سني   3

 جواو بودو آناو مي باشد.

( راجع به شرايط و محيط كاري مي تواو گفت اكثر پاسخ دهندگاو شعلشهاو را دوسهت    4

دارند و از كارشاو لذت مي برند و تقريباً از خدمات عمومي اداره رضهايت دارنهدف ولهي    

 مي دانند.حقوق و مزاياي خودشاو را متناس  با وظايف محوله ن

( راجع به پاداش كاري مي تواو گفت كه اكثهر قريه  بهه اتفهاق پاسهخ دهنهدگاو بهراي         1

افزايش حقوق، پاداش مالي در قبال ابتكار و نوآوري، اعطال  مسكن يها وام خريهد مسهكن    

 از طرف اداره و خدمات درماني اهميت بيشتري قائل بوده اند.

فت كه اكثر پاسخ دهنهدگاو اذعهاو مهي دارنهد     راجع به پاداش هاي معنوي مي تواو گ 1 6

كه تشويق و تنبيه و نيز توجه به نظرات و پيشنهادات آنها از سهوي مسهئولين مهافوق؛ تبهادل     

رضايت شعلي آنهها از  افكار  و احساسات، اعطال  بورس تحصيلي، در ايجاد انگيزه و طل  

كهه انجهام داده انهد مهورد      اهميت بيشتري برخوردار بوده و عالقمند هستند در مقابل كاري

 تحسين و تمجيد قرار بگيرند.

( راجع به افزايش مسئوليت مي تواو گفت كهه اكثهر پاسهخ دهنهدگاو تمايهل دارنهد كهه         7

اختيارات بيشتري به آنها تفويض و فعاليت كاري آنها توسهعه پيهدا بكنهد و نيهز شهركت در      
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اظ پاداش معنوي، حزهور در  تصميم گيري و خط مشي مدرسه، قبول مسئوليت بيشتر به لح

گروه هاي تعيين حقوق و پاداش، مسئوليت شعلي بيشتر، از اهميت بااليي در ايجهاد انگيهزه   

 برخوردار است.

( راجع به موفقيت در كار اكثر پاسخ دهندگاو اذعاو مي دارند كه حل مشكالت خود و  4

شعلي آنها از اهميت  تالش بيشتر در موقعيت هاي دشوار و مبارزه جويانه در جل  رضايت

 بيشتري برخوردار بوده است.

( در تجزيه و تحليل پرسش هاي مربوط به پاداش هاي مادي و معنهوي مشهاهده شهد كهه      1

 هر دو از اين مسائل در ايجاد انگيزه و جل  رضايت از اهميت بيشتري برخوردار هستند.

قيق به نظريات و تئوري هاي در نهايت مي تواو گفت با تاييد و اعبات هر سه فرضيه اين تح

ققين مكت  منابع انسهاني، خصوصهاً هرزبهر) نزديكهي حاصهل مهي       ارائه شده از سوي مح

 شود.

 پیشنهادات :

% پاسخ دهندگاو معتقدنهد اعطهال  بهورس تحصهيلي در جله  رضهايت       44( از آنجا كه  1

انگيزه بهراي  شعلي آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين پيشنهاد مي گردد جهت 

كمک هزينهه تحصهيلي و يها    كاركناني كه تالش و فعاليت بيشتري دارند  بورس تحصيلي، 

 دوره هاي مورد عالقه و ... داده شود.
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% از كاركناو اذعاو داشتند كه حقوق و مزايا آنها متناس  با وظايف محولهه  2/46( چوو  2

ه اند. با توجه به آمهار فهوق،   % از پاسخ دهندگاو تقاضاي افزايش حقوق داشت3/41نيست و 

پيشنهاد مي گردد ارائه طر  هاي افزايش حقوق )طر  كارانه( براي معلمين تالشگر جهت 

 تشويق آنها بسيار مفيد خواهد بود.

( ايجاد دايره يا واحدي جههت شناسهايي و انتخهاب و معرفهي معلمهين موفهق و تشهويق و         3

زش و پرورش موج  رضايت و انگيهزش  تحسين آنها از سوي مدير و مدرسه و رئيس آمو

% از پاسخ دهندگاو معتقدند تحسين و تمجيد در مقابل كار انجام 1/71خواهد بود. چرا كه 

 شده در جل  رضايت از اهميت بيشتري برخوردار است.

( توجه به پيشنهادات و نظريات معلمين در برنامه ريزيها و تعيين خط مشهي ههاي مدرسهه     4

هندگاو اذعاو مي دارند كه دوست دارند در تصهميم گيريهها و تعيهين    % پاسخ د47چرا كه 

 خط مشي مدرسه شركت نمايند.

پس به اناو بايستي اجازه و فرصت دهيم تا در تصميم گيريها مشاركت بكنند كهه ايهن امهر    

موج  مي شود انگيزه و پشتيباني از تصميم گرفته شده بوجود آيهد، چهوو مجريهاو كهار،     

 ري حزور داشته اند.خود در تصميم گي

 

 منابع و ماخذ:
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رابطه تصميم گيير مشهاركتي بها رضهايت شهعلي كاركنهاو شهركت راه       »( آصفي ، رضا،  1

 ، دانشگاه ترتي  مدرس.1371، كارشناسي ارشد، «آهن جمهوري اسالمي ايراو

، دفتهر  1371، ترجمهه علهي پارسهايگاو و محمهد اعرابهي،       «مديريت »( استونر، فري من،  2

 ش هاي فرهنگي.پ وه

، انتشهارات اميهر   1377، ترجمه علي عالقه بند، «رفتار ساماني »(  بالممارد، كنت هرسي،  3

 كبير.

، انتشارات دانشكده مديريت دانشهگاه  1372، «مديريت رفتار سازماو»( رضا يگاو، علي،  4

 تهراو.

 ، انتشارات سمت.161؛ «اصول مديريت»( رضايگاو، علي ،  1

، ترجمهه علهي پارسهايگاو و محمهد اعرابهي،      «مديريت رفتهار سهازماني   »ستيفن، ( رابينر، ا 6

 ، مموسسه مطالعات و پ وهش هاي فرهنگي.1374

، دفتهر  1377، ترجمه علي پارسهائياو و محمهد اعرابهي،    «رفتار سازماني»( رابينز، استيفين،  7

 پ وهش هاي فرهنگي.

، كارشناسهي  «ي زناو شهاغل در مشههد  بررسي عوامل موعر بر رضايت شعل»( زهي، بهناز،  4

 ، دانشگاه تربيت مدرس.1377ارشد، 
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بررسي تطبيقهي ديهدگاه مهديراو و كارشناسهاو در مهورد تهاعير       »( عظيمي اناركي، شهال،  1

، كارشناسهي  «كنترل بر رضايت شعلي كارشناساو سهازماو ههاي دولتهي شهرسهتاو زاههداو     

 .، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرماو1377ارشد، 

بررسي عوامل مهوعر بهر رضهايت شهعلي روسهاي ادارات وزارت      »( علوي، سيد محسن،  11

؛ دانشهگاه  1341، كارشناسهي ارشهد،   «فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستاو هاي استاو فهارس 

 آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات.

ز آموزش ، انتشارات مرك1371، «روانشناسي مديريت و سازماو»( علوي، سيد امين اهلل،  11

 مديريت دولتي.

، 1374، ترجمه مهدي الواني و غالمرضا معمها زاده،  «رفتار سازماني»( گريفين، مورهد،  12

 انتشارات مرواريد.

مقاله هايي دربهاره مبهاني رفتهار سهازماني و     »از اساتيد و نويسندگاو مديريت،  ( گروهي 13

 ، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.1371، «انگيزش 

 ، انتشارات ترمه.1377، «سازماو و مديريت رويكردي پ وهش»( مقيمي، سيد محمد ،  14

، انتشههارات مركههز 1372، «مههدييرت منههابع انسههاني و روابههط كههار»( ميرسپاسههي، ناصههر،  11

 آموزش مديريت دولتي.
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 ، انتشارات ارسباراو.1371اليف دكتر يوسف كريمي، ( رواو شناسي اجتماعي، ت 16

 ، انتشارات چهر.1371ماني و مشاوره گروهي، دكتر باقر شناسي، ( رواو در 17


