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Review
The purpose of this study is to evaluate and compare
job satisfaction between public and private sector
employees. This research is based on quantitative
information, questionnaire completion, and statistical
analysis and has been done in three steps. For this
purpose, after reviewing the research background and
other studies in this regard, a questionnaire was prepared
based on the JDI model. After distributing 210
questionnaires, 140 questionnaires from 7 government
departments and organizations and private companies
were completed and summarized. The results of this
study showed that in general, job satisfaction is higher
among public sector employees than in the private sector.
The highest impact factor is related to the factors of
leadership style and salary and merit. Job satisfaction in
the public sector is higher than 2.5 in the sense that
public sector employees are more satisfied and in the
private sector is lower than the average of 2.5 in the
sense that job satisfaction is lower among private-sector
employees.
Keywords: Job Satisfaction; Public Sector; Private sector
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چکیده :

هدف از اين پژوهش ،ارزيابی و مقايسه رضايتمندی شغلی بین کارکنااان ب ااش دو تای و ب ااش وص ای اسا ا ايان
پژوهش بر مبنای اطالعات کمی ،تکمیل پرسشنامه و تجزيه و تحلیلهای آماری و در سه گام انجام شده اسا ا بااه هماین
منظ ر پس از بررسی پیشینه تحقیق و ساير مطا عات انجام گرفته در اين وص ص به تنظیم پرسشنامه براساس مااد JDI
پرداوته شدا پس از ت زيع  210پرسشنامه  140پرسشنامه از  7اداره و سازمان دو تی و شرک وص ی تکمیل و جمعبناادی
گرديدا نتايج اين پژوهش نشان داد که به ط ر کلی رضااايتمندی شااغلی در میاان کارکنااان ب ااش دو تای بیشااتر از ب ااش
وص ی اس ا بیشترين ضريب تأثیر مرب ط به فاکت رهای سبک رهبری و حق ق و مزياا اسا ا میازان رضاااي شااغلی در
ب ش دو تی باالتر از 5ا 2بدين مفه م که کارکنان ب ش دو تی زضايمندتر و در ب ش وص ی کمتر از میانگین 5ا 2اسا
بدين مفه م که رضاي شغلی در میان کارکنان ب ش وص ی کمتر اس ا
واژگان کلیدی  :رضايتمندی شغلی؛ب ش دو تی؛ ب ش وص ی
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مقدمه :
سازمان وسیله و ابزار اجرای هدفهای گ ناگ ن اجتماعی و پديدهای همه جاگیر اس که نیروی انسانی جزء الينفک آن محس ب
میش د و در واقع بزرگترين و مهمترين سرمايه و دارايی هر سازمانی نیروی انسانی آن اس انسان امروز با سازمان پی ند عمیقی يافته
و ابعاد زندگی ش صی و زندگی سازمانی افراد به

رت شگرف درهم تنیده شده اس ا در دنیای کن نی که بین سازمان های م تلف

رقاب تنگاتنگی وج د داشته و اين امر در سازمان های ن ين دو تی نیز مشاهده می ش د ،وج د نیروی انسانی ورزيده و مت صص و
مشتاق ،الزمه بقای سازمان ب ده و سعی سازمانها در ب شهای مديري منابع انسانی بر جذب ،تعامل و حفظ اين گ نه کارکنان
اس  .از آنجايی که رضاي شغلی با رفتار ش ص و شرايط زندگی افراد در جامعه ارتباط مستقیم دارد و يکی از چا ش برانگیزترين
مفاهیم و پايه بسیاری از سیاس ها و وط مشیها جه افزايش بهرهوری و کارايی سازمان م رد ت جه مديران میباشد و همچنین
سازمانها و شرک های م فق کارکنانی دارند که به مسئ ی های ربطی و د بسنده نمیکنند و وق و انرژی و د را بدون محدودي
وقف شغل سازمانی میکنندا ذا کارايی افراد در ب شهای دو تی و وص ی با يکديگر متفاوت ب ده از جمله علل کاهش و يا افزايش
اين عملکرد رضاي مندی شغلی کارکنان در اين دو ب ش اس ا رضاي مندی شغلی به عن ان يک احساس و شايند با يک نگرش
نسب به شغل ،يک قضاوت و يک انديشه شناوته میش د (راوری و همکاران)1391 ،ا نگرش فرد نسب به شغل و د ،برآورده ساوتن
نیازهای شغلی وی مطابق با ت انايیها و تمايالت فرد میباشدا اين م ض ع هم اره م رد ت جه سازمانهای دو تی و ب ش وص ی
ب ده و ذا به عن ان عاملی مهم و مؤثر در ايجاد و افزايش کا رايی افراد شاغل در حرفه و به تبعه آن باال رفتن کارايی کل سازمان منجر
و اهد شدا احب نظران روان شناسی سازمانی رضاي مندی شغلی را کنشی از هماهنگی بین نیازها و ارزشهای حرفهای فرد و نظام
تق ي کننده کار دانستند (فرامرزی و همکاران)1396 ،ا در اين پژوهش سعی و اهد شد تا به مقايسه و ارزيابی رضايتمندی شغلی در
ب ش های وص ی و دو تی پرداوته ش دارضاي شغلی و عدم رضاي شغلی از جمله مهمترين مسائلی هستند که انگیزه کارکنان را
تح تأثیر قرار میدهند و از آنجايی که اکثر سازمانها برای رضاي

شغلی کارکنانشان تالش میکنند ،مت صصان منابع انسانی

پژوهشهای بسیاری در وص ص ع املی که می ت اند رضاي شغلی کارکنان را افزايش يا کاهش دهد چگ نگی حص

به م فقی کلی

در سازمان يا شرک انجام دادهاندا رضاي شغلی بین کارکنان دو تی و ب شهای وص ی متفاوت اس چرا که فاکت رهای کاری اين
دو سیستم متفاوت میباشدا بنابراين هر دو سیستم جه ارتقای کاری و د و رضاي کارکنان میبايس تغییرات مثبتی را اعما نمايند
تا عملکرد کارکنانشان ارتقاء يابدا ارائه مد ارزيابی رضايتمندی شغلی میت اند به مديران و تصمیمگیران ب شهای دو تی و وص ی
در باال بردن راندمان ساز مان و عملکرد کارکنان تأثیرگذار ب ده و با ات اذ تصمیمات درس به افزايش رضايتمندی شغلی و به تبع آن
رضايتمندی جامعه کمک کندا
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پیشینه تحقیق
تعامل انسان با متغیرهای سازمانی نظیر سرپرس  ،همکار ،محیط کار ،حق ق ،دستمزدا چگ نگی ادراکات او از اين ع امل م جب
بروز حا تهای عاطفی و ذهنی مثب و منفی در فرد میش د که تمام فعا یتها و باالوص عملکرد کاری وی را تح تأثیر قرار میدهدا
م ض عات پژوهش در وص ص رضاي شغلی کارکنان در سطح کش ر انجام شده اس و از جمله اين پژوهشها میت ان به پژوهش
تیم ری ( ) 1384در وص ص بررسی رضايتمندی شغلی کارکنان مديري پردازش کتاب انه ملی جمه ری اسالمی ايران بر اساس روش
پیمايش و تجزيه تحلیل های آماری شايع نشان داد میزان رضاي شغلی کارکنان اين ب ش در حد پايینی اس ا بررسی ويژگیهای
ش صی و رضاي شغلی در بین کارکنان دانشگاههای اردبیل ت سط نريمانی و همکاران ( ) 1386اسماعیلی و انصاری ( ) 1386به
بررسی رضاي شغلی کارکنان شرک آب و فاضالب استان رستان پرداوتندا ساعدی و گرجی(  ) 1387در پژوهشی با عن ان بررسی
ع امل مرتبط با رضاي شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مد  JDIپرداوتندا جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه
کارکنان شاغل سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان و با استفاده از نم نهگیری تصادفی ساده انجام شده اس ا نتايج اين تحقیق نشان
داد که ع امل پنجگانه مد مذک ر در سازمان تأمین اجتماعی با رضاي شغلی کارکنان رابطه داردا همچنین میزان ارتباط هر يک از
ع امل مد تعیین و نهايتاً يک مد وط ی برای آن ارائه گرديدا بررسی رضايتمندی شغلی اساتید و هیئ علمی دانشگاه عل م پزشکی
رستان براساس نظرسنجی از طريق پرسشنامه و ارائه نتايج و تحلیلهای آماری ت سط ملکشاهی و همکاران( ) 1389نتايج اين پژوهش
نشان داد که معاونین آم زش و پژوهش می بايس ع املی که م جب رضاي شغلی و عدم رضاي شغلی اعضا هیئ علمی میش د را
شناسايی نمايندا پیشينی رضاي شغلی از طريق ارزشها در اعضای هیأت علمی دانشگاه ت سط راعی دهقی و همکاران ( )1390بررسی
و مقايسۀ کیفی

زندگی کاری و رضاي

شغلی اعضای هیئ

علمی دانشگاه عل م پزشکی و ولیج فارس ب شهر ت سط فرخنژاد و

همکاران( ، )1390شکری و همکاران در تحقیقات و د به بررسی ع امل مؤثر بر رضاي شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن پرداوتندا راوری و همکاران(  ) 1391در مطا عاتی به تبیین ماهی مفه م رضاي شغلی از جنبههای متعدد پرداوتند نتايج نشان
داد رضاي شغلی دارای يک ماهی پ يا میباشد؛ همین پ يايی ،تئ ریهای م تلفی در م رد اين مفه م در ط

زمان معرفی شده

اس ا شفیعزاده و کامروا (  ) 1393به بررسی رابطه رضاي شغلی با رضاي از زندگی در کارکنان دانشگاه عل م پزشکی استان سمنان
پرداوتند نتايج به دس آمده نشان داد سطح رضاي زندگی و سطح رضاي شغلی کارکنان دانشگاه عل م پزشکی مطل ب میباشدا
همچنین رابطه مثب و معناداری بین رضاي شغلی با رضاي از زندگی در کارکنان دانشگاه عل م پزشکی استان سمنان وج د دارد.
حیدری ساربان و همکاران(  ) 1393به تبیین نقش سرمايه اجتماعی در ارتقای رضايتمندی شغلی کشاورزان روستايی با استفاده از روش
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گردآوری داده ها برای پاس گ يی به سئ االت تحقیاق ،باه دو

رت اسنادی (دادههای ثان ياه) و پیماياشی (دادههاای او یاه) و

ابازار ما رد استفاده در روش پیمايشی پرسشنامه و مصاحبه در روستاهای شهرستان مشکین شهر پرداوتندا نتايج نشان داد که به جز
متغیرهای میزان تعا رضات و اوتالفات ،عض ي در نهادهای محلی و ارتباطات اجتماعی بین تماامی متغیرهاای تحقیاق و میازان
رضاايتمندی شاغلی کشاورزان رابطه معنیداری وج د داردا همچنین که بر اساس نتاايج حا ال از ضاريب بتاا ،ساهم و نقاش متغیار
«اناسجام اجتماعی» در تبیین متغیر وابسته «ارتقای رضايتمندی شغلی کشاورزان» بیشتر از ساير متغیرها اس ا باستانی و همکاران(
 ) 1394در پژوهش ت یفی تحلیلی بر روی  200نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان آم زشی تهران به اين نتیجه رسیدند که استفاده
از اهرمهايی مثل مديري

بر عملکرد میت اند م جب ارتقای انگیزه عملکرد کارکنان ش دا تحقیقات مدی و همکاران( ) 1394

گ درزی و همکاران(  ) 1394نیز در وص ص رضايتمندی شغلی انجام شده اس ا دروشنده و کامران ( ) 1394به تحقیق در وص ص
رابطه بین رضاي شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی پرداوتندا نتايج تحقیق نشان داد که رضاي شغلی و
عملکرد کارکنان در سطح مطل بی از پايايی برو ردارند میزان رضاي شغلی با متغیرهای تأهل ،جنسی  ،سابقه ،سن و تحصیالت تفاوت
معناداری ندارند .بین رضاي شغلی با عملکرد کارکنان رابطه مثب وج د دارد .به ط ر کلی نتیجهگیری پژوهش اين اس برای اين که
عملکرد کارکنان افزايش يابد ،میبايس مديران بر رضاي شغلی کارکنان ت جه نمايند .همچنین تحقیقات میرحسینی و فتاحی( ،)1395
برروی رضايتمندی شغلی کتابدارا ن سازمان اسناد و کتاب انه ملی جمه ری اسالمی ايران در سطح جهان نیز تحقیقات بسیاری انجام
شده اس ا درجهان نیز تحقیقات بسیاری در ارتباط با رضاي مندی شغلی انجام شده اس از آن جمله اسمی و همکاران به بررسی
میزان رضاي شغلی در میان کارکنان ب ش دو تی و ب ش وص ی در کش ر بنگالدش پرداوتندا اين پژوهش با استفاده ارزيابی پنج
فاکت ر ماهی کار ،حق ق و دستمزد ،فر

های ارتقاء ،نظارت و سرپرستی و همکاران را به عن ان ابعاد و ويژگیهای مهم يک شغل و

تکمیل  100پرسشنامه از کارکنان اين دو ب ش و محاسبه ضريب همبستگی پیرس ن تجزيه و تحلیل شدا نتايج نشان داد بین استرس
شغلی و ن ع شغل رابطه معناداری وج د دارد (( Smith et al,1969ا جادج و همکاران(  ) 2001در پژوهشی با م ض ع بررسی
رابطه بین رضايتمندی شغل و عملکرد شغلی پرداوتندا ويز(  ) 2002در وص ص تجزيه و تحلیل رضاي

شغلی باورها و تجارب

احساسیا اين مقا ه استدال میکند که باورهای شغلی  ،تجارب احساسی در وص ص کار و قضاوت شغل سه عنصر کلیدی هستند که
رضايتمندی شغلی را تح تأثیر قرار میدهندا راجرس(  ) 2003رابطه بین ج سازمانی و رضاي شغلی را مطا عه کرده اس ا هدف اين
مطا عه بررسی و کاهش ماهی رابطه بین ج سازمانی و رضاي شغلی در میان محققان و پژوهشگران نهادی دانشکدههای فل ريدا
میباشدا بر اساس نتايج ع امل مؤثر در تص رات پاسخ دهندگان از ج عبارتند از فر تهای ت سعه حرفهای ،ارزيابی و ارتباطات داولی
رضاي شغلی باال در رابطه با ج سازمانی در میان پاسخ دهندگان وج د داش ا برنا و مارزو  ،2005به بررسی رضاي شغلی در بین
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کارگران اسپانیايی مرد و زن از طريق پرسشنامه پرداوتندا نتايج به دس آمده در اين تحقیق نشان میدهد که رضاي شغلی کارگران
اسپانیايی عنصری اس که مستعد بهب د اس ا عالوه بر اين ،مشاهده میش د که میزان رضاي شغلی ت سط چهار عامل تعیین میش د:
"جنبههای اقتصادی"" ،روابط بین فردی"" ،شرايط کار" و "تحقق ش صی" تجزيه و تحلیل بعدی با ت جه به جنسی کارگران نشان
میدهد که اگر چه زنان و مردان ابعاد يکسانی را در نظر میگیرند ،میزان تأثیر هر بعد برای هر زير نم نه متفاوت اس ا وان هام و
همکاران(  ،)2006به بررسی عل

رضاي

شغلی پزشکان عم می پرداوتند نتايج نشان داد ع امل م ثر در کاهش رضاي

شغلی

پزشکان عم می عبارتند از :درآمد کم ،ساع کار زياد ،حجم کار و کمب د وق ا ديمیرتاز(  ) 2010با استفاده از نظر سنجی به تحقیق در
وص ص سطح رضايتمندی شغلی معلمان ابتدايی پرداو ا نتايج پژوهش نشان داد که معلمان ابتدايی از شغل و د رضاي دارندا فی ری
و همکاران(  ) 2015در مطا عاتی تح عن ان "بررسی مسیری که از طريق آن سازگاری شغلی و رضاي شغلی افزايش يافته و استرس
شغلی کاهش میيابد" به مطا عه نقش رضاي شغلی و رابطه آن با استرس شغلی پرداوتند نتايج نشان داد افرادی که رضاي شغلی
بیشتری دارند استرس شغلی کمتری را تجربه میکنندا داويس و همکاران(  ،)2017به بررسی رضاي شغلی ،نگرش به بازنشستگی،
سن بازنشستگی و درآمد وان اده کارگران پرداوتندا ساری(  )2020در ت قیق به بررسی رضاي

شغلی بر بهب د عملکرد شغلی در

شرک بازاريابی و ت زيع کننده ازم ا کترونیکی در کش ر اندونزی پرداو ا اين پژوهش نشان داد کارکنان احساس رضاي کمتری
دارند همین م ض ع باعث باال رفتن نرخ گردش ما ی در شرک و به تبع آن منجر به س ء استفاده سیستم پاداش نامش ص ،سطح
استرس باال و در نهاي مفه م رضاي شغلی کارکنان میباشدا
روششناسی
ابتدا با گردآوری اسناد و اطالعات کتاب انهای و استناد و منابع مکت ب از ساي های معتبر داولی و وارجی پیشینه پژوهش تنظیم
و اهد شدا پس براساس فاکت رهای مست رج شده پرسشنامهای تهیه و تنظیم و جه تکمیل در اوتیار جامعه آماری که به ط ر
تصادفی انت اب و اهد شد قرار میگیردا روش نم نهگیری در اين پژوهش به

رت تصادفی و اهد ب داتجزيه و تحلیل دادههای

حا ل از تکمیل پرسش نامه ها در نرمافزار  excelدر قا ب نم دار نمايش داده شده اس ا سپس جه مقايسه نم دارها جداو ی از
کارکنان دو تی و ب ش وص ی تنظیم و بر اساس اين جداو و تحلیلها و ت یفات انجام و اهد گرف در نهاي پس از آزم ن
فرضیات ارائه شده اس ا
پرسشنامه رضایت شغلیJDI
اين پرسش نامه شامل  6ب ش اس ا در هر ب ش شاوصهای بسیاری گنجنانده شده اس ا هر شاوص به عن ان يک پرسش در

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران
کدمقالهHRC-2205-1041 :

پرسشنامه گنجانده شدهااس ا در پرسشنامه تهیه شده گزينهها به ترتیب امتیاز  5ا ی  1را به و د اوتصاص داده اس  .به ط ری که
بیشترين امتیاز  5و کمترين آن  1اس اروش انجام اين پژوهش نیز بر اساس پرسشنامه رضاي شغلی JDIب ده اس ا س االت هر
فاکت ر نیز به تفکیک بیان شده اس ا بیشترين میزان عدد  5و کمترين آن عدد  1اس ا از آنجايی که به نظر میرسد فاکت ر پیشرف
شغلی يکی از مهمترين فاکت رهای رضايتمندی شغلی در کش ر اس

ذا در اين پژوهش فاکت ر پیشرف شغلی به نیز به مد افزوده

شده اس ا
آزمونهای آماری
به منظ ر مش ص کردن ن ع آزم ن م رد استفاده برای فرضیههای تحقیق ،ابتدا بايد اقدام به بررسی نرما يا غیرنرما ب دن
داده های مرب ط به فرضیات ش د؛ سپس با استفاده از نتايج اين آزم ن از روشهای آماری پارامتری يا ناپارامتری مناسب برای آزم دن
فرضیهها انت اب ش دا
نرمال و غیر نرمال بودن جامعه
از جمله آزم نهای متعدد جه تعیین نرما يا غیرنرما ب دن دادهها ازم نهای آزم ن ک م گروف -اسمیرن ف و آزم ن شاپیرو
ويلک که در اين تحقیق از آنها جه تعیین نرما يا غیرنرما ب دن دادهها استفاده شده اس را نام بردا
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون شاپیرو ویلک
آزم ن ک م گروف-اسمیرن ف معم الً برای آزم ن نرما ب دن دادهها

رت میگیردا به منظ ر مش ص کردن ن ع آزم ن م رد

استفاده برای فرضیههای تحقیق ،ابتدا بايد اقدام به بررسی نرما يا غیرنرما ب دن دادههای مرب ط به فرضیات ش د؛ سپس با استفاده
از نتايج اين آزم ن از روشهای آماری پارامتری يا ناپارامتری مناسب برای آزم دن فرضیهها انت اب ش دا اين آزم ن با سطح اطمینان
 95در د انجام شده اس  ،يعنی اگر مقدار سطح معناداری ( )Sigکمتر از05ا 0باشد؛ ت زيع نرما نمیباشدا بنابراين فرضیه فر يعنی
نرما ب دن دادهها رد و فرضیه مقابل که بیانگر غیرنرما ب دن دادهها میباشد؛ تأيید میش دا اگر چنانچه بر اساس از آزم ن
ک م گروف -اسمیرن ف دادهها نرما ب د نرما بنابراين فرضیه فر يعنی نرما ب دن داده ها تأيید و فرضیهی مقابل که بیانگر غیر
نرما ب دن دادهها میباشد؛ رد میش دا
آزمون تی استیودنت
ت زيع تی در سا  1908به وسیله واسا گ س با نام مستعار (استی دن ) گسترش ياف ا ت زيع تی"استی دن " نامیده میش دا اين
آزم ن کاربردهای متفاوتی در م رد آزم ن فرضيههای مرب ط به جامعه آماری داردا
یافته های تحقیق
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آمار توصیفی (جنسیت ،مدرک تحصیلی ،وضعیت استخدامی)
برای تجزيه وتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح ت یفی با استفاده از شاوصهای آماری به ت یف و تل یص
ويژگیهای جمعی شناوتی افراد نم نه در تحقیق پرداوته میش دا نتايج حا ل از بررسی جنسی نم نه آماری نشان میدهد که 91نفر
معاد  %65نم نه آماری مرد و  49نفر معاد  %35نم نه آماری زن هستندا نم دار دايرهای ت زيع فراوانی آمار ت یفی نم نه آماری در
شکل  1ترسیم شده اس ا

شکل :1نم دار دايره ای جنسی  ،مدرک تحصیلی ،وضعی است دامی
نتايج حا ل از بررسی مدرک تحصیلی نم نه آماری نشان میدهد که  5نفر معاد  4در د زير ديپلم 14 ،نفر معاد  10در د
ديپلم 66 ،نفر معاد  47در د یسانس 42 ،نفر معاد  30در د ف ق یسانس و  13نفر معاد  9در د ن نه آماری دارای مدرک
دکتری هستندا همچنین نتايج حا ل از بررسی وضعی است دامی نم نه آماری نشان میدهد که  32نفر معاد  %25نم نه آماری
وضعی است دامی و  108نفر معاد  %77نم نه وضعی است دامی پیمانی يا شرکتی دارندا
ماهیت و شأن شغل
با ت جه به جمعبندی امتیازات فاکت ر شغل يا ماهی و شأن شغل در دو ب ش وص ی و دو تی و بر اساس آزم ن ک م گروف
اسمیرن ف و شاپیرو و ويلک با معیارسطح معنیداری0 5ا 0از آنجايی که ت زيع انحرافات در جامعه نم نه ب ش دو تی 098ا 0و در
ب ش وص ی 2ا 0میباشدا مقادير معنیداری هر کدام از دو ب ش در جدو  1آمده اس ا تحلیل آماری در دو ب ش دو تی و ب ش
وص ی در فاکت ر شان شغل نشان داد که تساوی واريانسها (به منظ ر محاسبه اوتالف میانگین دو جامعه آماری) دارای رابطه
معنیداری اس ا تحلیلهای آماری آزم ن  Tدر جدو  2نشان داده شده اس ا
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جدو  :1مقادری ت زيع جامع در فاکت ر شغل يا ماهی و شان شغل
Shapiro-Wilk
Sig.

df

Statis
tic

Kolmogorov-Smirnova
Statis
tic
df
Sig.

.034

22

.903

.098

22

.187

.336

22

.951

*.200

22

.150

سازم
ان
دولت
ی

رضایت
میزان

خصو
صی

 Tجدو  :2تجزيه و تحلیل های آماری ماهی و شان شغل بر اساس آزم ن
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig.
Std.
(2- Mean
Error
Upp
tailed) Difference Difference Lower
er

df

t

1.08
7956

.804330

.070271

.94614
3

.00
0

1.08
7986

.804300

.070271

.94614
3

13.
41.
.00
464 702
0

42

Si
g.

.9
13.
60 464

F
.006

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

سبک رهبری
امتیازات فاکت ر سبک رهبری در دو ب ش وص ی و دو تی و بر اساس آزم ن ک م گروف اسمیرن ف و شاپیرو و ويلک با معیا
رسطح معنیداری 05ا 0ت زيع انحرافات در جامعه نم نه ب ش دو تی و در ب ش وص ی نرما میباشدا بنابراين برای سنجش سبک
رهبری در دو ب ش وص ی و دو تی از آزم ن پارامتريک  Tاستفاده شده اس ا مقادير معنیداری هر کدام از دو ب ش در جدو 3
آمده اس ا تحلیل آماری در دو ب ش دو تی و ب ش وص ی در فاکت ر سبک رهبری دارای رابطه معنیداری اس ا تحلیلهای آماری
آزم ن  Tدر جدو  4نشان داده شده اس ا
جدو  :3مقادری ت زيع جامع در فاکت ر سبک رهبری
Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnova

سازمان

می
زان
رضاي
ت
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Sig.
.460

df
15

Statisti
c
.946

Sig.
*.200

df
15

Statisti
c
.158

.032

15

.868

*.200

15

.169

دو تی
وص
ی

رضاي
میزان

 Tجدو  :4تجزيه و تحلیل های آماريسبک رهبری بر اساس آزم ن
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig.
Mean
Std.
Difference
(2- Differenc
Error
)tailed
e
Difference Lower
Upper

df

1.51138
1

1.22281
8

.070436

1.3671
00

.000

28

1.51199
1

1.22220
8

.070436

1.3671
00

.000

t
19.
409

Sig.
.313

19. 25.6
409
07

F
Equal
1.05
variances
6
assumed
Equal
variances not
assumed

همکار
با ت جه به جمع بندی امتیازات فاکت ر همکار در دو ب ش وص ی و دو تی ت زيع انحرافات در جامعه نم نه ب ش دو تی 2ا 0و در
ب ش وص ی 187ا 0می باشد بنابراين ت زيع در اين دو ب ش نرما اس ا برای سنجش معنیداری همکار شغل در دو ب ش
وص ی و دو تی از آزم ن پارامتريک  Tاستفاده شده اس ا مقادير معنیداری هر کدام از دو ب ش در جدو  5آمده اس ا ا تحلیل
آماری در دو ب ش دو تی و ب ش وص ی در فاکت ر همکار به منظ ر محاسبه اوتالف میانگین دو جامعه آماری در تساوی واريانسها
دارای رابطه معنیداری اس ا تحلیلهای آماری آزم ن  Tدر جدو  6نشان داده شده اس ا
جدو  :5مقادری ت زيع جامع در فاکت ر همکار
Shapiro-Wilk
Sig.
.714

df
11

Statisti
c
.955

Kolmogorov-Smirnova
Statisti
c
df
Sig.
.140
11
*.200

سازمان
دو تی

رضاي

میزان
رضاي
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.193

.902

11

.187

.211

11

میزان

وص
ی

 Tجدو 6:تجزيه و تحلیل های آماری همکار بر اساس آزم ن
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig.
Std.
Difference
(2Mean
Error
tailed) Difference Difference Lower
Upper

df

1.78417
3

1.44062
1

.082349

1.6123
97

.000

20

1.78787
8

1.43691
6

.082349

1.6123
97

19.
15.
.000
580 040

t

Sig.

19.
580

.082

F
Equal
7.5
variances
55
assumed
Equal
variances not
assumed

ارتقاء
جمع بندی امتیازات فاکت ر ارتقاء شغل نشان داد که ت زيع انحرافات در جامعه نم نه ب ش دو تی با عدد 2ا 0و در ب ش وص ی
145ا 0میباشد ،بنابراين ت زيع نرما ب ده اس ا مقادير معنیداری هر کدام از دو ب ش دو تی و وص ی در جدو  7آمده اس ا
تحلیل آماری در دو ب ش دو تی و ب ش وص ی در اين فاکت ر نشان داد که تساوی واريانسها معنیداری ب ده اس ا تحلیلهای
آماری آزم ن  Tدر جدو  8نشان داده شده اس ا
جدو  :7مقادری ت زيع جامع در فاکت ر ارتقاء شغل
Shapiro-Wilk
Sig.
.610

df
7

Statisti
c
.937

.373

7

.907

Kolmogorov-Smirnova
Statisti
c
df
Sig.
.172
7
*.200
.145

7

.266

 Tجدو  :8تجزيه و تحلیل های آماری فاکت ر ارتقاء شغل بر اساس آزم ن

سازمان
دو تی
وص
ی

رضاي
میزان

میزا
ن
رضاي
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t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Si
Std.
g. (2- Mean
Error
U
tailed Differenc Differen
ppe
)
e
ce
Lower
r
1
.0
.81601 .0848
.00
.631149
00
7
48
088
5
1
.0
.81601 .0848
.00
.626709
00
7
48
532
5

Levene's Test
for Equality of
Variances

df

t

Sig.

12

9.6
17

.078

9.902

9.6
17

F
 Equalم
 variance 3.69يزان
s
9
رضاي
assumed
ت
Equal
variance
s not
assumed

نظام پرداخت
نظام پرداو در دو ب ش وص ی و دو تی بر اساس آزم ن ک م گروف اسمیرن ف و شاپیرو و ويلک با معیار سطح معنیداری
05ا 0در جامعه نم نه ت زيع انحرافات نرما اس ا نظام پرداو بر اساس آزم ن پارامتريک  Tمعنیداری اس ا مقادير معنیداری هر
کدام از دو ب ش دو تی و وص ی در جدو  9آمده اس ا آزم ن پارامتريک  Tبا سطح معنی داری کمتر از 05ا 0در دو ب ش دو تی و
ب ش وص ی معنیدار اس ا تحلیلهای آماری آزم ن  Tدر جدو  10نشان داده شده اس ا
جدو  :9مقادری ت زيع جامع در فاکت رحق ق و مزايا
Shapiro-Wilk
Sig.
.340

df
9

Statisti
c
.913

.340

9

.913

Kolmogorov-Smirnova
Statisti
c
df
Sig.
.200
9
*.200
*.200

9

.147

سازمان
دو تی
وص
ی

 Tجدو  :10تجزيه و تحلیل های آماری فاکت ر حق ق و مزايا بر اساس آزم ن

رضاي
میزان
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Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F
Sig.
2.0
.17
43
2

 میEqual variances
assumed
زان
 رضايEqual variances
not assumed
ت

t
6.5
65

df
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6.5
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95%
Confidence
Interval of the
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Sig.
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Std. Error Lo
tailed) Difference Difference wer Upper
.58 1.14030
.000 .861953
.131302
3605
1
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.000
262

.861953

.57 1.15012
3777
9

.131302

جو و ارتباط سازمانی
 معنیدار اس ا مقادير معنیداری هر کدام از دو ب ش دو تی و وص ی درT ج و ارتباط سازمانی بر اساس آزم ن پارامتريک
 آمده اس اا11 جدو
 مقادری ت زيع جامع در فاکت ر ج و ارتباط سازمانی:11 جدو

سازمان
رضاي
میزان

دو تی
وص
ی

Kolmogorov-Smirnova
Statisti
c
df
Sig.
.231
7
.200*
.309

7

.089

Shapiro-Wilk
Statisti
c
.894

df
7

Sig.
.297

.755

7

.014

 تجزيه و تحلیل های آماری فاکت ر ج و ارتباط سازمانی بر اساس آزم ن:12  جدوT
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

95% Confidence
Interval of the
Sig.
Std.
Difference
(2Mean
Error
tailed) Difference Difference Lower
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1.59422
9

1.08023
0

.117954

1.3372
29

.000

1.59425
8

1.08020
1

.117954

1.3372
29

.000

12

11.
337

.966

11.
11.9
337
88

Equal
variances .057
assumed
Equal
variances not
assumed

پیشرفت شغلی
امتیازات فاکت ر پیشرف شغلی در دو ب ش وص ی و دو تی نشان دهنده ت زيع انحرافات در جامعه نم نه در آزم ن ک م گروف
اسمیرن ف و شاپیرو و ويلک با معیارسطح معنیداری 05ا 0نرما اس ا همچنین سنجش معنیداری پیشرف شغلی با استفاده از آزم ن
پارامتريک  Tدر دو ب ش دو تی و وص ی انجام شدا نتايج نشان داد که پیشرف

شغلی در دو ب ش معنی دار اس ا مقادير

معنیداری هر کدام از دو ب ش دو تی و وص ی در جدو  13آمده اس ا جه بررسی معنیداری دادههای در فاکت ر پیشرف شغلی
ب ش وص ی و دو تی و تحلیل آماری انجام شده در دو ب ش نشان داد که تساوی واريانسها معنیدار ب ده اس ا تحلیلهای آماری
آزم ن  Tدر جدو 14نشان داده شده اس ا
جدو  :13مقادری ت زيع جامع در فاکت ر پیشرف شغلی
Shapiro-Wilk
Sig.
.492

df
6

Statisti
c
.918

.172

6

.855

Kolmogorov-Smirnova
Statisti
c
df
Sig.
.225
6
*.200
.167

.277

6

 Tجدو  14تجزيه و تحلیل های آماری فاکت ر پیشرق شغلی بر اساس آزم ن
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1.05233
8

.282006

.17286
4

.66717
2

.00
3
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3.8
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1.05234
3

.282001

.17286
4
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2

.00
3

9.9
99

3.8
60

Equal
.0
variances
.808
63
assumed
Equal
variances not
assumed

میزان
رضاي

بحث و تحلیل
نتايج حا ل از اين پژوهش بیانگر مناسب ب دن مد برای ارزيابی و مقايسه میزان رضايتمندی در دو ب ش ب دا آمار ت یفی
نشان داد که 91نفر معاد  %65نم نه آماری مرد و  49نفر معاد  %35نم نه آماری زن هستندا  5نفر معاد  4در د زير ديپلم 14 ،نفر
معاد  10در د ديپلم 66 ،نفر معاد  47در د یسانس 42 ،نفر معاد  30در د ف ق یسانس و  13نفر معاد  9در د ن نه آماری
دارای مدرک دکتری هستندا  32نفر معاد  %25نم نه آماری وضعی است دامی و  108نفر معاد  %77نم نه وضعی است دامی
پیمانی يا شرکتی دارندا نتايج نشان میدهد بشترين افراد نم نه آماری مرد با مدرک تحصیلی یسانس و با وضعی است دامی پیمانی يا
شرکتی هستندا از میان فاکت رهای  7گانه رضايتمندی شغلی  ،JDIفاکت ر سبک رهبری ،همکار و ج و ارتباط سازمانی بیشترين تأثیر
را در رضايتمندی کارکنان داشته اس ا فاکت ر سبک رهبری در کارکنان ب ش دو تی باالترين میانگین 23ا 4از  5را کسب نم ده اس
و اين نشان از تأثیر بسیار زياد سبک رهبری در میزان رضايتمندی کارکنان اين ب ش داردا نمره میانگین فاکت ر سبک رهبری در میان
کارکنان ب ش وص ی اوتالف زيادی (61ا )1با ب ش دو تی داردا به همین د یل میت ان چنین نتیجه گرف فاکت ری که بیشترين
میزان رضايتمندی را در ب ش دو تی سبب شده اس

فاکت ر سبک رهبری اس ا اين عل

نشان دهنده رابطه نقش مديري

و

رضايتمندی کارکنان اس ا شاوص در دسترس ب دن رهبر و برقراری تعامل رهبر يا مدير در بین کارکنان ب ش دو تی بیشترين امتیاز
را کسب کرده اس ا اين م ض ع نشان میدهد .حض ر رهبر به همراه تعامل نزديک و دوستانه مديري در کنار نقش مدير م جب ايجاد
رضاي

شغلی و در نتیجه باال بردن راندمان کاری و اهد شدا فرضیههای 4و  5تايید کننده م ض ع و تحلیلهای زير اس فاکت ر

ماهی و شأن شغل و پیشرف شغلی در میان کارکنان ب ش وص ی بیشترين امتیاز و بیشترين تأثیر را داردا نتايج مبین اين م ض ع
اس که کارکنان ب ش وص ی به واسطه شرايط کاری و د بر حسب ت انمندی به کارگرفته میش ند چرا که شرک های وص ی
عم ماً نقش ودمات دهی به ب ش دو تی را دارندا اين م ض ع سبب شده تا کارکنان اين ب ش در پی پیشرف

شغلی در ح زه

ت صصی و د باشندا کمترين میانگین کسب شده در بین کارکنان ب ش دو تی (9ا )2و کارکنان ب ش وص ی (1ا )2مرب ط به
فاکت ر نظام پرداو اس ا امتیازات کسب شده حاکی بر اساس تحلیلهای آماری و مقايسه میزان رضاي در فاکت ر حق ق و مزايا در
هر کدام از شاوصها مش ص شد که پرداو

به م قع حق ق ماهانه در بین کارکنان ب ش دو تی بیشترين رضايتمندی و همین
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شاوص کمترين امتیاز را در ب ش وص ی کسب کرده اس ا فرضیه تحقیق "بین کارکنان ب ش دو تی و وص ی از حاظ نظام
پرداو تفاوت معناداری دارد" نیزتأکیدی بر اين م ض ع اس ا اين نشان از رابطه معنیدار حق ق و مزايا با رضايتمندی شغلی در همه
ب شهاس ا در بین کارکنان ب ش وص ی عدم تبعیض در شغل بیشترين رضاي مندی را داردا
م ض ع نظام پرداو

از جمله مهمترين فاکت رهای شغلی در میان همه کارکنان ب شهای م تلف اس

چرا که مستقیماً با

معیش  ،زندگی ش صی و سالم روانی افراد در ارتباط اس ا عدم رضاي افراد در اين فاکت ر ساير فاکت رهای مد را تح تأثیر قرار
و اهد دادا م ض ع حق ق کارکنان س

و پیچیده و تحکم شما به عن ان مدير را در مراحل او یه کار با مشکل روبرو می سازدا برای

بروی کارکنان پ

مهم نیس اما حق ق می ت اند مانند يک حق عاد در مقابل زحم به کارکنان تعلق گیردا هر فردی می ت اند با

کار میانگین زحم

و د را ت مین بزند پس طبق زحمتی که میکشند برايشان حق ق واريز کنید تا حق کسی ضايع نش د ،وقتی

کارکنان احساس کنند حق ق شان را طبق زحم

محاسبه نکرديد اشتیاق کار و د را به اسم عدا

فاکت رهای م رد پرسش در بحث حق ق و مزايا فاکت هايی اس

کاری و د از دس

که بر اساس مد  JDIتنظیم شده اس

میدهندا

و ذا همه فاکت رهای

تاثیرگذار در رضايتمندی شغلی کش ر ايران در آن گنجاده نشده اس ا به ط ر کلی رضايتمندی شغلی در میان کارکنان ب ش دو ی
بیشتر از ب ش وص ی اس ا بیشترين ضريب تأ ثیر مرب ط به فاکت رهای سبک رهبری و حق ق و مزيا اس ا میزان رضاي شغلی در
ب ش دو تی باالتر از 5ا 2يعنی رضايتمند و در ب ش دو تی کتر از میانگین 5ا 2اس بدين مفه م که رضاي شغلی در میان کارکنان
ب ش وص ی کم اس ا
نتیجه گیری
هدف از اين پژوهش ،ارزيابی و مقايسه رضايتمندی شغلی بین کارکنان ب ش دو تی و ب ش وص ی اس ا به همین منظ ر پس
از بررسی پیشینه تحقیق و ساير مطا عات انجام گرفته در اين وص ص به تنظیم پرسشنامه براساس مد  JDIپرداوته شدا پس از
ت زيع  210پرسش نامه  140پرسش نامه از  7اداره و سازمان دو تی و شرک وص ی تکمیل و جمعبندی گرديدا نتايج نشان میدهد
بشترين افراد نم نه آماری مرد با مدرک تحصیلی یسانس و با وضعی است دامی پیمانی يا شرکتی هستندا نمره میانگین فاکت ر سبک
رهبری در میان کارکنان ب ش وص ی اوتالف زيادی (61ا )1با ب ش دو تی داردا به همین د یل میت ان چنین نتیجه گرف
فاکت ری که بیشترين میزان رضايتمندی را در ب ش دو تی سبب شده اس فاکت ر سبک رهبری اس ا اين عل نشان دهنده رابطه
نقش مديري و رضايتمندی کارکنان اس ا شاوص در دسترس ب دن رهبر و برقراری تعامل رهبر يا مدير در بین کارکنان ب ش دو تی
بیشترين امتیاز را کسب کرده اس ا کمترين میانگین کسب شده در بین کارکنان ب ش دو تی (9ا )2و کارکنان ب ش وص ی (1ا)2
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مرب ط به فاکت ر نظام پرداو اس ا امتیازات کسب شده حاکی بر اساس تحلیلهای آماری و مقايسه میزان رضاي در فاکت ر حق ق و
مزايا در هر کدام از شاوصها مش ص شد که پرداو به م قع حق ق ماهانه در بین کارکنان ب ش دو تی بیشترين رضايتمندی و
همی ن شاوص کمترين امتیاز را در ب ش وص ی کسب کرده استبه ط ر کلی رضايتمندی شغلی در میان کارکنان ب ش دو ی بیشتر
از ب ش وص ی اس ا بیشترين ضريب تأثیر مرب ط به فاکت رهای سبک رهبری و حق ق و مزيا اس ا میزان رضاي شغلی در ب ش
دو تی باالتر از 5ا 2يعنی رضايتمند و در ب ش دو تی کتر از میانگین 5ا 2اس بدين مفه م که رضاي شغلی در میان کارکنان ب ش
وص ی کم اس ا
فهرست منابع
-1اقدسی ،علی نقی ،همکاران ،1387 ،رابطه بین ج سازمانی با عملکرد مديران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه ،نشريه عل م
تربیتی ،سا او  ،شماره او ا
-2باستانی ،حمید ،همکاران ،1394 ،ع امل تأثیرگذار بر رضايتمندی کارکنان طبق مد اسمی –کندا ها ین در بیمارستان
آم زشی ،فصل نامه علمی پژوهشی های سالم مح ر ،سا او  ،شماره2ا
-3تیم ری ،زهرا ،1384 ،بررسی میزان رضاي شغلی کارکنان شاغل در ب ش مديري پردازش کتاب انه ملی جمه ری اسالمی
ايران ،پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران ،فصلنامه عل م و فناوری اطالعات ،دوره  21شماره  2ص 46-25ا
-4دروشنده ،علی ،محمدوانی ،کامران ،1394،رابطه بین رضاي شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی،
کنفرانس بین ا مللی هزاره س م و عل م انسانیا
-5راعی دهقی ،مرتضی ،1390 ،پیشبینی رضاي

شغلی از طريق ارزشها در اعضای هیأت علمی دانشگاه ،دانش و پژوهش در

روانشناسی کاربردی سا دوازدهم ،شماره  ،4پیاپی  ،46ص 11-3ا
-6راوری ،علی ،همکاران ،1391 ،تبیین ماهی مفه م رضاي شغلی ،دوره  ،1شماره ،4ص 71-61ا
-7ساعدی ،مريم ،گرجی ،محمدباقر ،1387 ،بررسی ع امل مرتبط با رضاي شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مد
 ،JDIپژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجن رد ،شماره چهاردهما
-8شفیعآبادی ،عبادااهلل ،)1375( ،راهنماايی و ماشاوره شاغلی و حرفاه ای ،تهاران ،انتشارات رشدا
-9شفیعزاده ،حمید ،کامروا ،هدی ،بررسی رابطه رضاي شغلی با رضاي از زندگی در کارکنان دانشگاه عل م پزشکی استان سمنان،
مجله مديري فرهنگی ،سا هشتم ،شماره بیس و چهارما
-10گ درزی ،رضا ،همکاران ،1394 ،فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضاي شغلی کارکنان ام ر پژوهی( :سازمان اسناد و کتاب انه
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ملی ج  10و ايران) فصل نامه علمی پژوهی مطا عات علمی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،دوره ،26شماره ،4ص 54-45ا
-11فرخ نژاد ،ودانظر ،و همکاران ،1390،بررسی و مقايسۀ کیفی زندگی کاری و رضاي شغلی اعضای هیئ علمی :نم نۀ م ردی
دانشگاه عل م پزشکی و ولیج فارس ب شهر ،پژوهش در نظامهای آم زش ،ص 127 -109ا
-12فرامرزی ،مرجان ، 1396 ،مقايسه میزان رضاي شغلی کارکنان ستاد مرکزی انتقا و ن و کارکنان پايگاه انتقا و ن استان
تهران ،فصل نامه پژوهشی و ن ،دوره 14شماره  ،1ص14-8ا
 -13مدی ،همکاران ، 1394 ،رابطه رفتار شهروندی سازمان و رضاي شغلی در کارکنان نايع شیمیايی جه امداد جمه ری
اسالمی ايران ،امداد و نجات ،سا  67شماره ،1ص113-102ا
-14طا بنیا ،قدرت ا ه و همکاران،1391 ،بررسی تأثیر مديري س د و کیفی حسابرسی بر سرمايهگذاری بیش از حد شرک های
پذيريفته شده در ب رس اوراق بهادار تهرانا
-15ملکشاهی ،فريده ،همکاران ، 1389 ،بررسی رضايتمندی شغل اساتید هیئ علمی دانشگاه عل م پزشکی رستان ،فصل نامه
عل م پژوهشی دانشگاه عل م پزشکی رستان ،دوره  ،12شماره ،1ص 56-49ا
-16میرحسینی ،زهره ،فتاحی ،آزاده ، 1395 ،بررسی میزان رضايتمندی شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتاب انه ملی جمه ری
اسالمی ايران ،فصل نامه عل م و فن ن مديري اطالعات ،سا دوم شماره ،4ص169-151ا
-17وکیل ،حیدری ساربارن ،همکاران ،1393 ،تبیین نقش سرمايه اجتماعی در ارتقای رضايتمندی شغلی کشاورزان روستايی مطا عه
م ردی :روستايیان شهرستان مشکین شهر ،فصلنامه برنامهريزی رفاه و ت سعه اجتماعی ،شماره  ،21ص 191-221ا
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