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چکیده

مهمترین سرمایه و ابزار رقابتی هرسازمانی جهت ارائه خدمات بهتربه مشتریان ،کارکنان آن میباشد؛
از این رو شناخت رضایت شغلی آنان اهمیت اساسی دارد .این مطالعه با هدف «سنجش رضایت شغلی
کارکنان شرکت گاز استان آذربایجانشرقی و عوامل موثر بر آن» در سال  1388انجام یافته است .در این
مطالعه توصیفی مقطعی  342نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد .ابزار سنجش رضایت شغلی،
پرسشنامه مینهسوتا ( )MSQبوده است و مدل تحقیق ترکیبی از تئوریهای مزلو ،بروفی ،مک کلهلند،
هرزبرگ بوده که متغیرهای مستقل تحقیق از آنها استخراج شده است.
نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین رضایت شغلی کارکنان این شرکت  69/7از  100بوده و از
بین متغیرهای مستقل تحقیق به ترتیب متغیرهای«میزان رضایت از امکانات رفاهی»« ،آموزش و تشویق
کار گروهی»« ،رفع نیازهای اجتماعی»« ،تضاد و ابهام نقش» بیشترین ارتباط را با میزان رضایت شغلی
افراد مورد مطالعه داشته است.
واژگان كليدی :رضایت شغلی ،کارکنان ،شرکت گاز ،آموزش.
بیان مساله

رضایت شغلی از مباحث بسیار مهم در پژوهشها و مطالعات سازمانی است که به ویژه از دهه 1920
بسیار مورد توجه قرار گرفت .رضایت شغلی به دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن محل تالقی و نیز سازه
مشترک بسیاری از حوزههای علمی مانند آموزش و پرورش ،روانشناسی ،مدیریت ،جامعهشناسی ،اقتصاد
و حتی سیاست بوده است و به همین دلیل تعاریف و مفهومپردازیهای متعدد و گاه پیچیده از آن صورت
گرفته است.
 .1عضو هیات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد -ايران.

E- mail: h mirzaei@um.ac.ir

 .2كارشناسيارشد جامعهشناسي و دبیر آموزش و پرورش ناحیه  7مشهد.

E- mail: l_fathi@yahoo.com
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میتوان گفت رضایت شغـلی واکنشی استکه فرد دربرابر شغل خود ابراز میکند و به عبارتی نگرشی
استکه چگونگی احساس فرد را نسبت به شغلش به طور کلی و یا نسبت به حیطههای مختلف آن نشان
میدهد(سپکتر.)1997 ،
پرداختن به رضایت شغلی از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است از جمله از بعد سازمانی است که افراد
ناراضی از شغل بیشتر از بقیه غیبت میکنند ،استعفا میدهند و محیط کار را ترک میکنند .در مقابل
کارکنان راضی از سالمت جسمی و بهداشت روانی بیشتری برخوردارند و بیشتر عمر میکنند و با افزایش
رضایت شغلیشان ،تعهد به کارشان (تعهد سازمانی) افزایش مییابد .از بعد اجتماعی نیز رضایت شغلی
بسیار مهم است .تجربههای شغلی خشنود کننده میتوانند اعتماد به نفس و خشنودی از زندگی را در فرد
افزایش دهند .در واقع ،رضایت شغلی برکل جامعه اثرگذار است و کارکنانی که از شغل خود رضایت دارند،
در جهت رضایت مراجعهکنندگان (مشتریان) قدم برمیدارند .نگرش مثبتتری به زندگی دارند و از نظر
روانی جامعه سالم تری را به نمایش میگذارند.
از طرفی رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است .تردیدی نیست که هر
سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است و نخستین عامل آن انسان و توجه به کارکنان است.
منابع انسانی و بهرهگیری بجا و شایسته از آن ،از کارآمدترین راههای رهایی از تنگناها و دشواریهای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی است.
به دلیل اهمیت زیاد رضایت شغلی این موضوع بسیار موردتوجه سازمانها و شرکتهاست .شرکتگاز
استان آذربایجانشرقی که اکثر کارکنان آن را نیروهای متخصص تشکیل میدهند از این قائده مستثنی
نیست .در همین راستا این پروژه تعریف گردید تا شرکت گاز ضمن شناخت سطح رضایتمندی شغلی
کارکنان خود ،عوامل موثر بر آن را مورد واکاوی قرار دهد و بر این اساس بتواند با به کارگیری اطالعات
صحیح و با پیشبینیهای الزم و به موقع ،قبل از ایجاد نارضایتی شغلی ،منزوی شدن کارکنان ،احساس
بیهودگی آنان در درون شرکت و  ...با آگاهی از خواستهها و تمایالت آنها و با استفاده از سیاستها و
روشهای علمی ،مدیریت موثری را در فرایند حفظ ،نگهداری و بهرهمندی از نیروی انسانی کارا به کار
گیرد.
مسئله اساسی این تحقیق سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجانشرقی
و برخی از عوامل مرتبط با آنست.
پیشینه تئوریک و تجربی

درتبیین و سنجش رضایت شغلی تالشهای زیادی از سوی صاحبنظران صورت گرفتهکه نتیجه آن
ارائه نظریههای مختلف از سوی آنان بوده است.
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با بررسی اجمالی ادبیات مربوط به رضایت شغلی ،میتوان دو دسته نظریههای متفاوت را مالحظه
نمود .برخی اساساً مبنای رضایت شغلی را براساس ارضای نیازهای درونی فرد درمحیط کار قرار میدهند.
در اینگونه نظریهها فرض برآن استکه هرچه ارضای نیازهای روانی فرد بیشتر صورت گیرد وی راضی-
تر و مولدتر خواهد بود .دیگر تئوریها به جای تاکید برفرد درتبیین رضایت شغلی بر روی ساختار سازمان
متمرکز میشوند .این نظریهها به خاطر آنکه شامل فرآیندهای نسبتاً سادهای برای آغاز ،جهتدهی و
استمرار رضایت شغلی میشود از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار است(هومن.)13 :1371 ،
در نظریه سلسله مراتب مزلو که از پرکاربردترین تئوریهای در بررسی رضایت شغلی است پنج نوع
نیاز انسانی مطرح میشودکه این نیازها به ترتیب اهمیت و ازپائین به باال عبارتنداز :نیازهای فیزیولوژیک،
نیازهای ایمنی ،نیازهای اجتماعی ،نیازهای حرمت و نیازهای خودشکوفایی .لوسیر این نیازها را با توجه
به مقتضیات سازمانی به شرح جدول زیر سازمان داده است:
جدول شماره ( :)1دیدگاه لوسیر در مورد سلسله مراتب نیازها و ارضا کنندههای سازمانی

سطح نیاز
فیزيولوژيک
ايمني

اجتماعي

عزت نفس
خودشکوفايي

ارضاء كنندهها
حقوق مناسب ومکفي ،استراحتهای كوتاه مدت ،موقعیتهای ايمن كاری.
افزايش حقوق برای جبران تورم ،امنیت شغلي ،موقعیتهای ايمن كاری ،مزايای جانبي (مانند بیمه درماني ،حقوق
در زمان بیماری ،خانههای سازماني) كه ميتواند از نیازهای فیزيولوژيک نیز حمايت كنند.
ايجاد فرصت برای تعامل كاركنان با يکديگر ،پذيرفته شدن و دوست داشتن از طريق فعالیتهايي مانند جشنها،
مراسم سازماني ،سفرهای دسته جمعي كاركنان و تیمهای ورزشي.
پستهای سازماني ،رضايت حاصل از اتمام يک كار ،افزايش شايستگي ،حقوق ،بازنشستگي ،قدرداني ،وظااي
چالش برانگیز ،شركت در تصمیمگیری.
فرصت پیشرفت ،رشد مهارتهای كاركنان ،فرصت برای خالق بودن ،پیشرفت و ارتقاء ،توانايي كنترل كامل بر شغل.
منبع( :هومن.)1371 ،

مککلهلند نیز در مطالعات و پژوهشهای خود به تحقیق درباره نیازهای اساسی انسانی پرداخته و
آنها را به سه گروه تقسیمکرده است :نیاز به موفقیت ،نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی .البته در این میان
تحقیقات مککلهلند در زمینه نیاز به کسب موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است .وی معتقد است
شخص هنگامی عمالً به سطوح باالیی ازبازده و کارایی نایل میگرددکه انگیزه کسب موفقیت و پیشرفت
در او به وجود آمده باشد ،به عبارتی هر چه نیاز فرد به کسب موفقیت قویتر و شدیدتر باشد کمیت و
کیفیت کار او نیز در سطح باالتری قرارخواهد گرفت .چنانچه بتوان این انگیزه را در افراد فعال کرد قطع ًا
کارایی فرد و سازمان افزایش پیدا میکند .براساس این تئوری مدیر بایستی توانایی و استعدادهایکارکنان
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را برای آنها بشناساند و این کار معموالً با هدایت و آموزش افراد حاصل میشود .مککلهلند نشان داد
که مدیران می توانند با ایجاد محیط کاری مناسب ،اعطای استقالل ،افزایش مسئولیت ،دادن بازخورد به
عملکرد پرسنل ،اعطای آزادی عمل در انجام کار ،تغییر طرح شغل (توسعه شغل) و باالبردن انگیزه کسب
موفقیت باعث رضامندی شغلی بیشتر پرسنل خود شوند.
در تئوری«برابری» آدامز بر جنبه دیگری از عوامل موثر بر رضایت شغلی تاکید نموده است .به باور
آدامز رضایت حاصل و نتیجه رفتاری است که در مقایسه با دیگران نسبت به ما انجام میگیرد .اعضا و
کارکنان سازمان در خالء کار نمیکنند .آنان همواره خود را با «دیگران» مقایسه میکنند(رابینز:1377 ،
 .)85مبنای مقایسه (دیگری) ممکن است یکی از اعضای همان گروه کاری باشد و یا شخص دیگری در
دیگر بخشهای سازمان و یا حتی مجموعهای از اشخاص درسرتاسر سازمان .بعد از ارزیابی نحوه برخورد
سازمان با «شخص» و «دیگری» ،نتیجه ارزیابیها با یکدیگر مقایسه میشود و شخص موقعیت خود را
با موقعیت دیگری مقایسه میکند .پیامد این مقایسه برای شخصممکن است احساس برابری یا نابرابری
باشد .آدامز فرایند مقایسه برابری را بر حسب نسبتهای ورودی و خروجی توصیف میکند .دادهها ،یعنی
آنچه فرد به سازمان میدهد ،مانند تحصیالت ،تجربه ،کوشش و وفاداری .ستاده نیز دریافتی فرد را از
سازمان در قبال داده است مانند حقوق و دستمزد ،شهرت ،روابط اجتماعی و پاداشهای درونی .بخشی از
ارزیابی داده و ستاده خود و دیگری ،بر پایه مشاهدههای عینی (مثالً حقوق فرد) و بخش دیگر ،بر ادراک
فرد استوار است .رابطه زیر نمایانگر مقایسه برابری است.
ستادهها (خویش)
دادهها (خویش)

مقایسه میشود با

ستادهها (دیگری)
دادهها (دیگری)

شخص نسبت ستاده به داده خود را با نسبت ستاده به داده دیگری مقایسه میکند .در نظریه برابری
گفته میشودکه کارکنان و اعضای سازمان درصورت احساس اجحاف نسبت به خود ممکن است ،ازمیزان
فعالیت خود بکاهند یا میزان مصرفی خود و دیگران (و نیز بازده) را مخدوش یا مختل کنند .به گونهای
رفتار کنند که دیگران به کمکاری تشویق شوند ،از میزان مصرف خود (دادهها) و بازدهیها بکاهند ،مرجع
یا آنچه شخص خود را با آن مقایسه میکند تغییر میدهند و یا آنکه سازمان را ترک کنند.
مهمترینکاربرد نظریه برابری برای مدیران ،به پاداشهای سازمان ونظامهای پاداش مربوط میشود.
ازآن جاییکه پاداشهای رسمیسازمانی (مانند میزان حقوق و نوع وظایف) بیش از پاداشهای غیررسمی
در رضایت درونی فرد مؤثر واقع میشوند ،مقایسههای اجتماعی نیز عامل قدرتمندی در محیط کاری به
حساب میآیند(گریفین.)114 :1374 ،
بروفی از دیگر اندیشمندان مسایل سازمانی ،در « نظریه انتظار» معتقد است چنانچه انتظارات فرد از
شغلاش خیلی زیاد باشد ،رضایت شغلی معموالً دیرتر و مشکلتر حاصل میشود .مثالً ممکن است فردی
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در صورتی از شغلش راضی شود که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه عمل
بپوشاند .بیتردید چنین فردی به مراتب دیرتر از فردی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد ،به رضایت
شغلی دست خواهد یافت .بنابراین ،رضایت شغلی ،مفهومیکامالً یکتا و انفرادی است و در مورد هر فرد
به طور جداگانه باید عوامل ،میزان و نوع آن مورد بررسی قرار گیرد(شفیعآبادی .)126 :1369 ،این نظریه
شامل سه متغیر یا رابطه میشود ،که از این قرارند:
 .1رابطه بین تالش و عملکرد فرد ،درجه یا میزانی که پاداشهای سازمانی میتوانند نیازها یا هدف-
های شخصی فرد را تامین کنند و همچنین میزان جذابیت یا جالب بودن پاداشها.
 .2رابطه بین عملکرد و پاداش ،میزان یا حدود باور فرد ،مبنی بر اینکه سطح معینی از کار به نتیجه،
دستاورد یا پاداش مورد نظر میانجامد.
 .3رابطه بین پاداش و اهداف شخصی از دیدگاه یا نظر فرد ،مقدار کوشش یا تالشی که احتماالً به
عملکرد معینی منجر میشود.
بر اساس نظریه انتظار انگیزش ،حاصل ضرب سه متغیر یاد شده است .بنابراین ،هنگامیکه مقدار هر
سه متغیر باال باشد ،انگیزش نیز باال خواهد بود .به عالوه ،هرگاه مقدار یکی ازسه متغیر مذکور صفر باشد
سطح کلی انگیزش نیز صفر خواهد شد .از این رو ،حتی اگر کارمندی اعتقاد داشته باشد که تالش وی
منجر به عملکرد خواهد شد و عملکرد وی منجر به ارائه پاداشهایی به وی میشود ،چنانچه جذابیت و
ارزش پاداشی که وی انتظار دریافت آن را دارد ،صفر باشد ،انگیزش نیز صفر خواهد بود(رابینز:1377 ،
.)354
هرزبرگ در «نظریه دو عاملی» نشان دادکه ماهیت و خود کار ،منابع مهمی در رضایت شغلی هستند.
در این تئوری رضایت واقعی از شغل با تفویض مسئولیتهای کافی به افراد و چالشدار بودن شغل به
دست میآید .بسیاری از مدیران با توجه به نتایج این پژوهشها به طراحی مجدد مشاغل پرداختند و
مشاغل را از حالت تکراری و ساده به مشاغلی فنی و پر محتوا تغییر داده و برای کارکنان ،آزادی،کنترل و
مسئولیتِ ادارهی نقش را فراهم کردهاند(میرسپاسی.)83 :1379 ،
عالوه بر تئوری های مورد اشاره ،تحقیقات خارجی و داخلی زیادی در ارتباط با رضایت شغلی وجود
داردکه محقق مسایل سازمانی را میتواند درفهم و شناسایی متغیرهای موثر بر رضایت شغلی یاری نمایید
در ادامه به چند مورد از این تحقیقات اشاره میشود:
 رجاییپور در تحقیقی به رضایت شغلی دبیران رسمی و پیمانی اصفهان در سال  1381میپردازد.وی دریافت که بین سطح تحصیالت و رضایت شغلی ،رابطه معکوسی وجود دارد .همچنین مشخص شد
که بین سابقه خدمت و رضایت شغلی دبیران رابطهای وجود ندارد و میزان رضایت شغلی دبیران مردکمتر
از دبیران زن بوده است(رجاییپور.)1382 ،
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 در تحقیق ساعتچی و همکارانش با عنوان «بررسی رابطه میان انگیزهی شغلی مدیران ،رضایتشغلی وتعهد سازمانی (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت» مشخص گردیدکه بین انگیزه مدیران
و رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد(ساعتچی.)1387 ،
 درتحقیق بختیار نصرآبادی و همکارانشان درسال  1384دربین کارکنان ذوبآهن اصفهان انجامگرفته مشخص شد بین ارزش کار ،استقالل ،فرصتهای شغلی ،امکانات شغلی و چالش شغلی با رضایت
شغلی گروههای مورد مطالعه رابطه معنادار و مثبت وجود داشته است(بختیاری.)1388 ،
 درتحقیق ایسپا با عنوان بررسی رضایت شغلیکارکنان بانک صنعت و معدن ،محققین متغیرهایسازمانی همچون شرایط فیزیکی محیط کار ،امکانات رفاهی و مشارکت را مهمترین متغیرهای موثر بر
رضایت شغلی کارکنان این بانک معرفی نمودهاند(ایسپا.)1382 ،
 درپژوهشی دیگر با عنوان بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر رضایت شغلی و سالمت (روانی وجسمانی) کارکنان شرکت گاز استان آذربایجانشرقی مشخص شد که استرس شغلی در تبیین رضایت
شغلی نقش بارزتری نسبت به ویژگیهای شخصیتی داشته است و در تبیین سالمتی هم مشخص شد که
استرس شغلی و رضایت شغلی نسبت به ویژگیهای شخصیتی نقش مهمتری دارند(سرندی و مانی،
.)1385
2

1

 اسمیت ( )2001و ایسوم ( )2000در تحقیقات خود بر متغیرحقوق و درآمد به عنوان عاملی مهم در3

رضایتمندی شغلی تاکید داشتهاند .سیگل و همکارانش( )2005متغیر رعایت عدالت و عدم تبعیض و
4

5

امنیت شغلی را دارای تاثیر بیشتر دانستهاند و کم ( )2001و واید ( )2006بر استقالل شغلی انگشت
گذاشتهاند.
6

7

کین ( )2001و پالیو ( )1998بر اهمیت ارتباطات سازنده بین همکاران و اعضای گروه اشاره داشتهاند
8

و در مطالعه تامسون نقش نحوه نظارت مسئولین و مافوق مهم تشخیص داده شده است .رایت و بیسلی
( )2004اهمیت شغل و ارزش وجایگاه آن درجامعه را بررضایتمندی شغلی دارای بیشترین تاثیردانستهاند

1.

Smith
Easom
3.
Siegel
4.
Cam
5.
Wild
6.
Cain
7.
Palepu
8.
Wright&Beasley
2.
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1

و از سوی محققینی چون فالناگان ( )2002بر وضعیت استخدامی در رضایتمندی شغلی تاکید کردهاند.
2

دیسانیتس و دیورست ( )1996در تحقیقات خود نشان دادهاند که کارکنان با سابقه باال توانایی دارند تا
بهتر تجربیات خود را در فرایند کار ارائه نمایند و هر قدر سن و سابقه کار افراد در سازمان باالتر میرود
3

رضایت شغلی آنان نیز افزایش مییابد(دیسانتیس و دیورست .)1996 ،کاریون نشان داد که ویژگیهای
شغلی و سازمانی تاثیر بیشتری بر رضایتمندی شغلی کارکنان زن دارد تا مردان و در این میان نقش
تحصیالت نیز مهم است(کاریون.)2003 ،
اهداف و فرضیهها

هدف اصلی پژوهش «سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز آذربایجانشرقی و شناخت
برخی عوامل مرتبط با آن» بوده است.
فرضیههای تحقیق نیز به شرح زیر تدوین شد:
 .1میزانرضایت شغلیکارکنان شرکتگاز استان آذربایجانشرقی برحسب متغیرهای زمینهای (جنس،
نوع کارمندی ،وضعیت تاهل ،رده شغلی و تحصیالت) متفاوت است.
 .2بین متغیرهای سن ،سابقه خدمت ،حقوق دریافتی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه رابطه
وجود دارد.
 .3بین دو متغیر میزان ارضای نیازهای زیستی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .4بین دو متغیر میزان ارضای نیازهای اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .5بین دو متغیر میزان احساس برابری و عدالت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .6بین دو متغیر میزان مناسب بودن جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .7بین دو متغیر میزان وجود تضاد و ابهام نقش و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .8بین دو متغیر میزان رضایت ازشرایط فیزیکی حاکم بر محیطکار و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .9بین دو متغیر میزان مشارکت درتصمیم گیریهای مربوط به مسایل شرکت و رضایت شغلی رابطه
وجود دارد.
 .10بین دو متغیر میزان رضایت از امکانات رفاهی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 .11بین میزان توجه به آموزش و کار گروهی پرسنل و رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.

4

1.

Flanagan
Desantis&Durst
3.
Carayon
2.

 .4دو فرضیه  11و  12براساس مصاحبه های صورت گرفته با پرسنل شركت گاز مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند.

مطالعات جامعهشناسی ،سال پنجم ،مشاره هیجدهم ،هبار 1392

144

 .12بین میزان امید کارکنان به تغییرات مثبت در شرکت و رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد.
روششناسی

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و از پرسشنامه برایگردآوری اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه
مورد استفاده دو بخش داشت .بخش نخست مربوط به متغیر وابسته تحقیق (رضایت شغلی) بوده که
برای سنجش آن از پرسشنامه مینه سوتا ( )MSQاستفاده شد .این پرسشنامه توسط هومن( )1381اعتبار-
یابی شده است .بخش دوم پرسشنامه مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق بوده که مستخرج از ادبیات
نظری و تجربی می باشد .حجم نمونه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران  342نفر بوده است.
1

3

2

اعتبار ابزار اندازهگیری ،ازنوع صوری بوده است .جهت بررسی پایایی گویهها ازضریب آلفایکرونباخ
استفاده شد .ضرایب پایایی به دست آمده (جدول شماره  )2نشان از پایداریدرونی باالی بینگویهها دارد.
جدول شماره ( :)2ضرایب پایایی متغیرهای مستقل تحقیق

ردي

عنوان متغیر

تعداد گويهها

ضريب پايايي

1

جو سازماني

4

0/89

2

مشاركت

3

0/76

3

برابری و عدم تبعیض

5

0/89

4

تضاد و ابهام نقش

5

0/77

5

نیازهای اجتماعي

4

0/91

6

نیازهای زيستي

5

0/83

7

محیط فیزيکي كار

7

0/91

8

امید به آينده

4

0/70

9

آموزش نیروها

3

0/81

متغیروابسته پژوهش«رضایت شغلی» و متغیرهای مستقل تحقیق نیازهای زیستی ،نیازهای اجتماعی،
احساس برابری و عدالت ،جو سازمانی ،تضاد و ابهام نقش ،شرایط فیزیکی محیط کار ،مشارکت ،امکانات

Validity
Face Validity
Reliability

1.
2.
3.
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رفاهی ،توجه به آموزش و کار گروهی ،امید به تغییرات مثبت و متغیرهای زمینهای جنس ،نوع استخدام،
وضعیت تاهل ،تحصیالت ،سطوح شغلی ،سن ،سابقه خدمت و حقوق دریافتی میباشند.
یافتهها

 85/5درصد افراد مورد مطالعه مرد 14/5 ،درصد زن 73 ،درصد متاهل و  27درصد مجرد بودهاند .از
لحاظ تحصیلی  35/5درصد دارای تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم 24 ،درصد کاردانی و  31/7درصد
کارشناسی و باالتر بودهاند .از لحاظ نحوه استخدامی  61/3درصد افراد مورد مطالعه ارکان و  38/7درصد
رسمی بودهاند 82/6 .درصد افراد موردبررسی در رده شغلیکارمندی و  17/4درصد در رده شغلی مدیریتی
قرار داشتهاند .میانگین سنی نمونه تحقیق  33/3سال و میانگین سابقه خدمت  6/6سال بوده است.
در جدول زیر آمارههای مختلف متغیرهای وابسته و مستقل آمده است با توجه به نتایج به دست آمده
مشخص گردید که میزان رضایت شغلی جامعه مورد مطالعه  69/7بوده است.
جدول شماره ( :)3آمارههای توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق

انحراف معیار

12/7

16/7

18/2

18/46

18/51

25/8

23/4

28/3

23/11

25/76

18/2

واريانس

160/7

278

330

340

342

664

547

802

534

663

330

چولگي

0/10

0/08

-0/02

0/35

0/04

-0/17

0/14

0/003

-1/08

0/14

-0/02

كشیدگي

0/06

0/48

-0/36

-0/30

-0/25

-0/84

-0/40

-0/84

1/2

-0/57

-0/36

74

95/8

90

87/5

100

100

100

100

100

100

90

آماره

رضايت شغلي

شرايط فیزيکي محیط كار

مشاركت

برابری و عدم تبعیض

نیازهای اجتماعي

تضاد و ابهام نقش

جو سازماني

نیاز زيستي

امکانات و خدمات رفاهي

امید به تحوالت مثبت

آموزش وكار گروهي

میانگین

69/7

50/3

52/9

59/9

49/54

60

45/4

54/8

65/9

47/61

52/9

دامنه تغییرات

 میزان رضایت شغلیکارکنان شرکتگاز استان آذربایجانشرقی برحسب متغیرهای زمینهای (جنس،نوع کارمندی ،وضعیت تاهل ،رده شغلی و سطح تحصیالت) متفاوت است.
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جدول شماره ( )4آزمون تفاوت میانگینها در رابطه با متغیر رضایت شغلی و متغیرهای زمینهای
متغیر وابسته

میانگین

ارزشT

زن

80/51

3/1

مرد

72/04

رسمي

72/6

ارکان

72/1

مجرد

76/2

متاهل

71/8

مدير

73/2

کارمند

68/5

متغیر زمینهای

سطح معناداری
تفاوت میانگین )(Sig

جنس

رضايت شغلي

نوع کارمندی

وضعیت تاهل

رده شغلي

0/002

0/7

-0/4

0/01

2/2

0/007

-2/7

جدول شماره ( :)5آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رضایت شغلی به تفکیک سطح تحصیلی
منبع

رضايت شغلي

كل

69/7

12/6

0/7

كل

48062

302

158

مجموع

كارشناسي و باالتر

72

12/7

1/2

درون گروهي

47637

درجه

كارداني

70/3

12/3

1/4

میان گروهي

424/7

2
300

212

آزادی

تغییرات

مجذورات

میانگین مجذورات

ديپلم و پايینتر

67/2

12/7

F

تحصیالت

میانگین

انحراف معیار

1/2

1/3

معنيداری

متغیر

اشتباه معیار

0/26

با توجه به نتایج آزمون تفاوت میانگینها و آنالیز واریانس مشخص گردید که:
کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد ،پرسنل مجرد نسبت به همکاران متاهل و پرسنل شاغل در
ردههای مدیریتی شرکت نسبت به همکاران کارمند خود از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودهاند و این
نتیجه از لحاظ آماری نیز معنیدار بوده است .در ادامه نیز آنگونه که در جداول مالحظه میشود تفاوت
میانگین رضایت شغلی در بین نیروهای رسمی و ارکان و همچنین کارکنان با تحصیالت متفاوت از لحاظ
آماری معنیدار نشده است و میتوان گفت از رضایت شغلی مشابهی برخوردارند .اما با توجه به آمارهای
توصیفی از رضایتشغلی نیروهای رسمیکمی بیش از نیروهای ارکان بوده و با افزایش تحصیالت پرسنل
رضایت شغلی آنان نیز افزایش داشته است.
 -بین متغیرهای سن ،سابقه خدمت و حقوق دریافتی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
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جدول شماره ( :) 6آزمون ضریب همبستگی بین متغیر رضایت شغلی و متغیرهای سن،سابقه خدمت و حقوق دریافتی

رضايت
شغلي

متغیر وابسته

ضريب همبستگي

معنيداری

تعداد مشاهدات

متغیر مستقل
سن

-0/1

0/08

288

سابقه خدمت

-0/06

0/26

342

حقوق دريافتي

0/23

0/003

305

نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد که:
 متغیر سن تاثیری در افزایش و یا کاهش رضایت شغلی پرسنل نداشته است. سابقه خدمت افراد تاثیری در افزایش و یا کاهش رضایت شغلی پرسنل نداشته است. کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت میکنند از رضایت شغلی باالتری برخوردار بودهاند. بین متغیرهای مستقل (نیازهای زیستی ،نیازهای اجتماعی ،احساس برابری و عدالت ،جو سازمانی،تضاد و ابهام نقش ،شرایط فیزیکی محیط کار مشارکت ،امکانات رفاهی ،آموزش و تشویق کار گروهی و
امید به تغییرات مثبت) و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)7آزمون ضریب همبستگی بین متغیر رضایت شغلی و متغیرهای مستقل تحقیق

رضايت شغلي

متغیر وابسته

ضريب همبستگي

معنيداری

تعداد مشاهدات

متغیرهای مستقل
نیازهای زيستي

0/40

0/04

318

نیازهای اجتماعي

0/61

0/000

315

برابری و عدم تبعیض

-0/12

0/009

312

جو سازماني

-0/40

0/05

296

تضاد و ابهام نقش

-0/41

0/000

296

شرايط فیزيکي محیط كار

0/39

0/01

332

مشاركت در تصمیم گیریهای

0/39

0/03

332

امکانات رفاهي

0/62

0/000

29

آموزش

0/62

0/000

307

امید به تغییرات مثبت در آينده

0/38

0/05

327

نتایج آزمون ضریب همبستگی برای متغیرهای مستقل تحقیق نشان داد که:
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 رابطه بین متغیر وابسته رضایت شغلی و متغیرهای مستقل میزان ارضای نیازهای زیستی (،)0/40نیازهای اجتماعی ( ،)0/61شرایط فیزیکی محیطکار ( ،)0/39مشارکت ( ،)0/39امکانات رفاهی -خدماتی،
آموزش ( )0/62و امید به تغییرات مثبت در شرکت ( )0/38معنیدار و جهت رابطه مثبت بوده است.
هم چنین نتایج دیگر نشان داد که رابطه بین متغیر وابسته رضایت شغلی و متغیرهای مستقل احساس
برابری و عدالت ( ،)-0/12جو سازمانی ( )-0/40و تضاد و ابهام نقش ( )-0/41معنیدار و جهت رابطه
منفی میباشد.
نتیجهگیری

این تحقیق درپی رسیدن به دو هدف اساسی ،سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شرکتگاز استان
آذربایجانشرقی و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر رضامندی شغلی نمونه تحقیق بود.
در رابطه با هدف نخست نتایج حاکی از رضایت شغلی نسبتاً مطلوب نمونه تحقیق (میانگین رضایت
شغلی جامعه آماری  69/7از نمره  100است) دارد .اما در خصوص هدف دوم یافتهها موید آن است که
کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد ،پرسنل مجرد نسبت به همکاران متاهل ،پرسنل شاغل در ردههای
مدیریتی شرکت نسبت به همکاران کارمند خود و نیروهای که حقوق دریافتیشان بیش از دیگر همکاران
خود است از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودهاند.
در رابطه با متغیرهای مستقل تحقیق نیز نتایج از رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه با
رضایت شغلی نمونه تحقیق حکایت دارد .یافته رضایتمندی شغلی بیشتر کارکنان زن نسبت به همکاران
مرد خود در این پژوهش هم راستا با نتایج تحقیق کاریون و همکارانش( )2003میباشد که معتقدند
تاثیرپذیری زنان کارمند از ویژگیهای شغلی و سازمانی بیش از مردان است و این موضوع خود را در
رضایتمندی بیشتر زنان از شغلشان معموالً نشان میدهد.
موضوع دیگر رضایت شغلی بیشتر پرسنل ردههای مدیریتی نسبت به سایر کارکنان است .مشخص
گردیدکه در مجموع کارکنان رده مدیریتی احساس مشارکت بیشتری در اداره امور شرکت میکنند ،اعتقاد
بیشتری به رعایت برابری در شرکت دارند ،تضاد و ابهام نقش کمتری احساس میکنند ،از رفع نیازهای
زیستیشان راضیت رند ،امید بیشتری به تغییرات مثبت در شرکت دارند و در عین حال از آموزشهای
صورت گرفته راضیترند.
متغیرهای رفع «نیازهای زیستی» و «امکانات رفاهی شرکت» بر رضامندی شغلی نمونه موثر بوده
است .ایننتیجه تایید دیدگاه مزلو و همچنین تفسیرسازمانی لوسیر ازاین تئوری و تحقیقات الک ،اسمیت،
ایسوم ،سیگل است« .حقوق و مزایایی دریافتی» از مهمترین شاخصهای متغیر «نیازهای زیستی» است.
کارکنانی که اعتقاد بیشتری در رفع نیازهای زیستیشان از طریق شغلشان دارند و از امکانات و خدمات
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رفاهی شرکت ،رضایت بیشتری داشتهاند رضایت شغلی باالتری نیز از خود نشان دادهاند .نتایج پژوهش-
های ذکر شده نشان دهنده همین نتیجه است .در این راستا شرکت گاز استان میتواند با اقداماتی هم
چون فعال نمودن تعاونی مسکن ،امکان استفاده از وامهای ضروری ،بهبود و افزایش امکانات رفاهی و
ورزشی برای کارکنان وخانوادههایشان و  ...رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهد.
یافته دیگر تحقیق آن است که به هر میزان که «نیازهای اجتماعی» نمونه تحقیق از طریق شغل
فعلی شان بیشتر برطرف شده رضامندی بیشتری از شغل خود نشان دادهاند این نتیجه را میتوان تایید
تفسیر سازمانی لوسیر از تئوری مزلو و همخوان با نتایج تحقیق کین( )2001و پالپو( )1998دانست.
نتایج دیگر نشان داد که بین دو متغیر«احساس برابری و عدالت» و «رضایت شغلی»رابطه وجود دارد
اما جهت رابطه منفی بوده است بر این اساس هر چه قدر کارکنان شرکت گاز استان احساس عدم برابری
و عدالت در پرداخت پاداشها و اضافهکاریها نمودهاند به همان میزان از رضایت شغلیشان کاسته شده
است .این نتیجه نیز در تحقیق سیگل و همکارانش( )2005تایید شده و در عین حال منطبق با دیدگاه
لوسیر است.
دو متغیر «جوسازمانی» و «ابهام و تضاد نقش» نیز بر رضامندی شغلی نمونه موثر بوده است .بر این
اساس میتوانگفت چنانچه کارکنان ،محیط شرکت را مناسب و رابطه بین همکاران و مدیران شرکت را
صمیمانه ارزیابی کنند خشنودی درونی بیشتری از شغل و محیط کارشان تجربه خواهند کرد.
در رابطه با موضوع ابهام و تضاد نقش نیز کارکنانی که احساس تضاد و ابهام نقش بیشتری داشتهاند
رضایت شغلی شان کاهش داشته است باتوجه به این یافته مشخص شدکه ابهام و تضاد نقش اغلب منجر
به نگرش نامطلوب نسبت به شغل ،سازمان ،همکاران و سرانجام خود فرد میگردد.
ایجاد جوسازمانی مطلوب ازطریق ایجاد تنوع شغلی ،شوقانگیز نمودنشغل ،روابط دوستانه و صمیمانه
بین کارکنان و مجموعه مدیریتی و کاهش ابهام شغلی با تفکیک روشن وظایف و انتظارات شغلی پرسنل
از سوی شرکت ،آگاه کردن مدیران مربوطه هر بخش در رابطه با وظایف شغلی پرسنل واحد تحت
سرپرستیشان ،ارایه آموزشهای الزم به پرسنل تازه استخدام شده و سایر کارکنان شرکت در خصوص
وظایف و انتظارات شغلی خاص از آنان ،راهکارهای است که شرکت گاز استان میتواند جهت افزایش
رضامندی شغلی کارکنانش بکار گیرد.
«شرایط فیزیکی محیطکار» متغیر دیگری استکه در تحقیقات مختلف مربوط به رضایت شغلی مورد
توجه است .نتایج این پژوهش نیز نشان داد که با افزایش رضایت نمونه از محیط فیزیکی کار ،رضامندی
شغلیشان نیز افزایش داشته است نتیجهایکه محققان مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران درتحقیقشان
در بین کارکنان بانک صنعت و معدن بدان رسیدهاند .شرایط فیزیکی محیط کار معموال در صورتی موجب
رضایت میشود که ر احت و به دور از خطر با سطوح معتدل درجه حرارت ،رطوبت ،تهویه ،نور و صدا و ...
باشد.
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«مشارکت» دادن کارکنان در تصمیمگیریها و اداره امور شرکت از جمله متغیرهایی است که در این
پژوهش نقش مثبتی در افزایش رضایت شغلی نمونه داشته است .این یافته در راستای نظریه هرزبرگ و
همچنین تحقیقات کِم( )2001و واید( )2006است .به اعتقاد هرزبرگ چنانچه شغل کارمند ،را با دادن
میزانی از مشارکت و خود مختاری در تصمیمگیری پر مایه سازیم ،رضایت شغلی تا اندازه زیادی افزایش
خواهد یافت .بسیاری از اندیشمندان سازمانی نیز بر این اعتقادند که چنانچه فرد در انتخاب هدفهای
سازمانی مشارکت دادهشود نسبت به آنها تعهد پیدا کرده وبرای رسیدن به آنها تالش مضاعف میکند.
مطالعات هاکمن و اولدمن نیز نشان میدهد که مشارکت نقش ارزندهای در رضایت شغلی کارکنان یک
سازمان بازی میکند(هومن .)1371 ،در همین راستا رویکرد مدیریت مشارکتی بایستی بیشتر مورد توجه
شرکت گاز مورد توجه قرار گیرد.
نهایتاً مشخص شد دومتغیر «امید به تغییرات مثبت» و «آموزش» نیز با رضامندی شغلی نمونه مرتبط
بوده است .پرسنلی که ارزیابی مثبتتری از تغییرات و همچنین آموزشهای صورت گرفته در شرکت
داشتهاند رضامندی شغلی بیشتری نیز از خود نشان دادهاند .لذا دراین راستا مناسب است شرکتگاز استان
موفقیتها و پیشرفتهای فنی و اجرایی شرکت و حتی عدم موفقیتها را به گونه روشن ،ساده و قابل
فهم به کارکنان خود گزارش دهد و از طرفی توجه ویژهای به توسعه و تعمیم آموزشهای تخصصی (به
تمامی نیروهای رسمی و ارکان شرکت) و متناسب کردن هرچه بیشتر آموزشها با تخصص کارکنان خود
داشته باشد.
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