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خالصه
پژٍّص حاضط تا ّسف تطضسی ازضان اظ ٍضعیت واضضاِّ ضغلی ٍ اضتثاط آى تا ضضایت ضغلی زض هیاى هعلواى هساضس اتتسایی ضْطستاى هطاغِ
اًدام ضسُ است .ضٍش تحمیك تَغیفی اظ ًَع ّوثستگی ،خاهعِی آهاضیً 800فط اظ هعلواى آهَظش اتتسایی ضْطستاى هطاغِ تَز وِ ً 260فط اظ تا
استفازُ اظ ضٍش ًوًَِگیطی عثمِ ای تِ عَض تػازفی اًتراب ضسًس .تطای گطزآٍضی زازُّای پژٍّص اظ زٍ پطسطٌاهِ واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت
ضغلی استفازُ ضس .تطای سٌدص هیعاى پایایی ،ضطیة آلفای وطًٍثاخ پطسطٌاهِ واضضاِّ ضغلی  ٍ α;0/88ضضایت ضغلی  α;0/84تسست آهس.
زازُّای تحمیك پس اظ خوعآٍضی تط اساس فطضیِ ّای پژٍّص ٍ تا استفازُ اظ تحلیل هاًَا ٍ ضگطسیَى چٌسگاًِ تحلیل ضسًسً .تایح حاوی اظ آى
است وِ تیي واضضاِّ ضغلی ٍ تعْس ساظهاًی ٍ ضضایت ضغلی ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاضی ٍخَز زاضزّ .وچٌیي هؤلفِّای واضضاِّ ضغلی هیتَاًٌس تِ
عَض هثثت ٍ هعٌیزاضی تعْس ساظهاًی ٍ ضضایت ضغلی ضا پیصتیٌی وٌٌس.
کلمبت کلیدی :کبرراهه شغلی ،رضبیت شغلی ،معلمبن آموزش اثتدایی.

مقدمه
واضضاِّ ضغلی هٌاتع ذَزضٌاسی ثثات زض هسیط ضغلی زضًٍی فطز استٍ .لتی وِ افطاز ٍاضز یه ضضتِ یاا حطفاِ هایضاًَس آًْاا هعواَفق فماظ زض
هعیاضّای تطلی تعطیف ضسُ اظ لحاػ خایگاُ تیطًٍی لٌگط هی اًساظًسّ ،وچٌااى واِ افاطاز اظ عطیاك ًآاام آهَظضای ٍ تدطتاِّاای حطفاِای اٍلیاِ پیطاطفت
هی وٌٌس ،شٌّیت اظ ذَز ضا تط اساس تغثیك تاظذَض تیطًٍی ٍ احساسات زضًٍی ًسثت تِ هَلعیت ٍ ضضایت ضىل هیزٌّس .تِ عثاضت زیگط ،افطاز ذَزضااى
ضا تا تَخِ تِ تغثیك آًچِ احساس هی وٌٌس ذَب ٍ ضایستِ است تعطیف هی وٌٌس ٍ تا تَخِ تِ تاظذَض تیطًٍی وِ آى واض ذَب زاضز آى ضا اًدام هایزٌّاس
ٍ لصت هیتطًس ٍ زٍست زاضًس تالشّای آًاى اظ سَی زیگطاى اضظضوٌس تلمی ضَز .پژٍّصّای اٍلیِ ضایي زض زِّ ً 1970طاى زاز وِ ذَزپٌساضُ تىاهال
یافتِ افطاز زض پٌح همَلِ اضظشّا ،اًگیعُّا ٍ ًیاظّای اساسی هٌعىس هیضَز وِ عثاضتٌاس اظ :ضایساتگی فٌای -وااضوطزی ،ضایساتگی هاسیطیتی عواَهی،
اهٌیت -ثثات ،ذاللیت واضآفطیٌی ٍ استمالل -ذَزهرتاضی .الثتِ تِ زًثال هغالعات ٍسیع هطاغل زض زِّ  1980سِ همَلِ زیگط اظ واضضاِّ ضغلی اظ ساَی
ضایي آضىاض ضس :ذسهت ٍ اظذَزگصضتگی ٍ ایثاض ،چالص هحض ٍ سثه ظًسگی .واضضاّاِ ضاغلی ًتاایح هثثات ٍ فَایاس ضا تاطای افاطاز ٍ سااظهاى زضتاط
ذَاّس زاضت:
یىی اظ فَایس زضن واضضاِّ ضغلی ،فْویسى اًگیعُّایی وِ تاعث هیضَز وِ فطز عىسالعول ذاغی اظ ذَز ًطاى زّس ،اسات .زاًاص ضارع
اظ ذَز ٍ هحطن اعوال فطز پایِ اعوال ٍی ضا تطىیل هیزّس (ٍاًست .)2005 ،1تطای واضوٌاى ضضایت ٍ اعتثاض فطاّن هیوٌس .واضضاِّ ضغلی احتواافق تاط
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ضضایت ٍ تاظزّی اثط هی گصاضز ،ظیط آى اًگیعُ هَفمیت ضا زض واضوٌاى ایداز هیوٌسً .گطش فطز ضاخع تِ واض یا هسیط ضغلیاش تطای ضضایت اٍ تِ عٌاَاى
یه ٍخَز اًساًی ٍ ضضس ٍ ضرػیتص هْن هیتاضس (وطتِگط.)1379 ،
ضٌاسایی واضضاِّ ضغلی تاعث ذَاّس ضس ،افطاز تا تَخِ تِ استعساز ،عالیك ٍ ًگطشّای ذَز ضغل اًتراب وطزُ وِ هٌدط تِ تأهیي هٌاافع فاطزی
ٍ ساظهاًی ضَزّ .ط تىیِ گاُ ضغلی تایس اظ ٍیژگیّای چْاضگاًِ ظیط تطذَضزاض تاضس:
 -1تایس تا ٍالعیات هٌغثك تاضس .یعٌی هسیط ضاغلی ٍالعای ٍ عولای تاَزُ ٍ توااهی حطواات پایصتیٌای ضاسُ زض آى ،چاِ عواَزی ٍ چاِ خااًثی،
اهىاىپصیط تاضس؛  -2تایس اظ اًعغاف پصیطی وافی تطذَزاض تاضس ،عَضی وِ تتَاًس تِ آساًی خَابگَی تغییطات زض هحتَای هطاغل ،اٍلَیتّاای وااضی،
ساذتاض ساظهاًی ٍ ًیاظ هسیطاى ٍ سطپطستاى تاضس؛  -3تایس همتضیاتی چَى ضطایظ ذاظ ّاط واضهٌاس ،ضسایس اٍ ،هطسَسایي اٍ ٍ ّاط عاهال زیگاطی واِ زض
چگًَگی اًدام واض ًمص زاضز ٍ هؤثط است ضا زض ًآط تگیطز؛  -4تایس زاًص ،هْاضت ،تدطتیات ٍ ّط ًَع ضطایظ زیگطی وِ فظهِ اًدام هَفاك ٍ هاؤثط ّاط
ضغل زض ّط همغعی اظ هسیط ضغلی است ضا تِ عَض زلیك ٍ غطیح هعلَم ًوَزُ تاضس .اگط ًساضتي هسضن تحػایلی ترػَغایً ،ثاَزى تدطتاِای ذااظ یاا
عَاهلی چَى سي ظیاز ،هاًع اظ تطلی فطز هیگطزز وِ پطتىاض ،لیالت ٍ ضایستگی اٍ اهطی ثاتت ضسُ است ،هساوَفى هایتایاس اظ هطاطٍط واطزى پیطاطفت
چٌیي وسی تِ ضفع ایي هَاًع ذَززاضی وٌٌس (سعازت  ،1374لالًٍسی .)1389
تِ عمیسُی ضایي (ٌّ )1996گاهی وِ افطاز ٍاضز زًیای واض هیضًَس ،تطای پیوَزى هسیط ضغلی ٍ حطفِای ذَز تِ هحطنّا ٍ زساتاٍیعّایی ًیااظ
زاضًس وِ تتَاًٌس اًگیعُ ٍ اضتیاق وافی ضا زض آًْا ایداز وٌس ٍ تَسعِ زّس ٍ اضواى هسیط ضغلی ضا ذَز تػَیطی ٍ ذَزتاٍضی فطز اظ ًحَُ تطلی زض ضاغلص
تعطیف وطزُ است .اضواى هسیط ضغلی ّن هیتَاًس تِ تػویواتی وِ زضتاضُ هسیط ضغلی گطفتِ هیضَز ،خْت زّس ٍ ّن هیتَاًس ایي تػویوات ضا هحسٍز
ساظز ،تٌاتطایي ضٌاذت اًَاع گًَاگَى اضواى هسیط ضغلی زاضای اّویت است ،ظیطا تأثیط عویمی تط اًترابّای هطتاَط تاِ هسایط ضاغلی زاضز .اضوااى هسایط
ضغلی الگَی ذَزتاٍضی زض ضفتاض ،اًگیعُّا ٍ اضظشّاست وِ تِ ّسایت ،فطاض ،تثثیت ٍ تغییط یا تلفیك هسیط ضغلی افطاز هیاًداهس.
ضایي واضضاِّ ضغلی ضا تطای ضرع عثاضت اظ ذَز پٌساضُ 1اٍ هیزاًس وِ اظ سِ همَلِ تطىیل ضسُ است.
 -1استعساز ٍ تَاًاییّای ازضان ذَز؛  -2احساس تىاهل یافتِ ًسثت تِ اًگیعُّا ٍ ًیاظّا؛  -3اضظشّای اساسای ٍ هْان واِ هطتاَط تاِ هسایط
ضغلی هیضَز (عثاسپَض  ،1387ظ  .)169زٍ هَضز اٍل هطتَط تِ تداضب ٍالعی زض هحیظ واضی است زض حالیىِ هَضز ساَم اظ ٍاواٌصّاای فاطزی تاِ
ٌّداضّا ٍ اغَل ٍ اضظشّایی است وِ زض هَفمیتّای واضی ٍ اختواعی هتفاٍت تا آى هَاخِ هیضَین (زًعیگطٍ ٍالٌسی ،2006 2ظ .)293
ضٌاسایی واضضاِّّای ضغلی تطای ذَز افطاز ،هفیس ٍ هْن است ،ظیطا هیتَاًٌس تا گعیٌص آًْا هسیط ضغلی هٌاساةتاطی تاطای ذاَز تعیایي وٌٌاس.
ّوچٌیي اگط هسیطاى تتَاًٌس واضضاِّّای ضغلی ًیطٍی اًساًی ذَز ضا ضٌاسایی وٌٌس تْتط هیتَاًٌس زض ضضس ٍ پیططفت ضغلطاى تِ آًْا ووه وٌٌس.
ضضایت ضغلی 3یىی ا ظ عَاهل تسیاض هْن زض هَفمیت ضغلی است .ضضایت ضغلی عاهلی است وِ سثة افعایص واضآیی ٍ ًیع احساس ضضایت فاطزی های-
گطزز .پژٍّطگطاى تِ پٌح تعس ضضایت ضغلی هعطف ذػَغیات تط خستِ ضغلی اضاضُ هیوٌٌس وِ زض غحٌِ ضضایت ضغلی ًمص هْوی ایفا هیوٌٌاس ،ایاي
اتعاز ضاهل ضضایت اظ پطز اذت وِ تِ هیعاى حمَق زضیافتی ،تطاتطی ازضاوی افطاز اظ حمَق ٍ ضٍش پطزاذت اضاضُ هیوٌس .ضضایت اظ ضغل واِ تاِ خالاة
تَزى ضغل تطای فطزٍ ،خَز فطغت ّای یازگیطی ٍ ضضس اظ عطیك واض زفلت زاضز .ضضایت اظ ّوىااضاى واِ تاِ هعٌاای هیاعاى زٍساتی ،غاالحیت فٌای ٍ
حوایتی وِ ّوىاضاى اظ ذَز ًطاى هیزٌّس .ضضایت اظ سطپطست وِ تِ تَاًاییّای فٌی ٍ هسیطیتی هسیطاى ٍ هالحآاتی وِ آًاى تطای عالیاك واضوٌااى اظ
ذَز ًطاى هی زٌّس اضاضُ زاضز ٍ زض ًْایت ضضایت اظ تطفیع وِ تِ زستطسی تِ فطغتّای ٍالعی تطای پیطاطفت واضوٌااى زفلات هایوٌاس (ذَضضایسی ٍ
هحسٌی 1389؛ فیضی .)1391
عؤاهل هؤثط تط ضضایت ضغلی ضا هیتَاى تِ سِ زستِ عؤاهل ساظهاًی ،عؤاهل هطتَط تِ ضاغل ٍ ضرػای تمساین واطز .عؤاهال سااظهاًی هاؤثط تاط
ضضایت ضغلی عثاضتٌس اظ ...حمَق ٍ پازاش ،تطفیعات ،سطپطستی ،ذظهطی ساظهاى ٍ اهٌیت ضغلی .عؤاهل ضغلی هؤثط تط ضضایت ضغلی عثاضتٌس اظ ...حدان
ولی واضّ ،وىاضاى ،هحیظ اختواعیًَ ،ع واض ،استفازُ اظ ترػع فطزًَ ،ع ضغل ٍ ٍضَح ًمص .عؤاهل ضرػای هاؤثط تاط ضضاایت ضاغلی عثاضتٌاس اظ...
ععتًفس ،تحول استطس ،سغح تحػیالت ٍ ٍضاثت است (لالًٍسی.)1389 ،
ضضایت ضغلی یىی اظ عؤاهل تسیاض هْن زض هَفمیت ضغلی است .ضضایت ضغلی عاهلی است وِ سثة افاعایص وااضآیی ٍ ًیاع احسااس ضضاایت
فطزی هی گطزز .تطویة هعیٌی اظ عؤاهل گًَاگَى چِ زضًٍی هاًٌس احساس لصت اظ اًدام واض ٍ چِ تیطًٍی هاًٌس حماَق ٍ هعایاا ٍ ،ضٍاتاظ هحایظ وااضی
سثة هی گطزز وِ فطز اظ ضغلص ضاضی تاضس .ضضایت ضغلی ّواى احساس ذَضایٌسی است وِ فطز اظ ضغل ذَز زاضز ،ایي ضضایت اظ تأثیط ٍ تأثط عؤاهال
هرتلفی حاغل هیضَز ٍ اظ عطف زیگط ًثَز آى اثاطات تایضاواضی ًآیاط غیثات ّاای هدااظ ٍ غیاط هدااظ ،وااّص تعْاس ضاغلی ،ضاىایت ٍ اعتػااب،
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تاظًطستگی ظٍزضس ٍ ...اظ ذَز تطخا هیگصاضز وِ زض ًْایت واضآیی فطز ٍ تْطٍُضی ساظهاى ضا واّص هی زّس .عسم ضضایت ضغلی واضوٌاى تٌا تِ ًتایح
تیضواضی وِ اظ تحمیمات تسست آهسُ است ،هَخة تضعیف ضٍحیاِ ی آًااى ،وااّص التاساض هاسیطاى ٍ زض ًْایات وااضآیی ٍ تْاطٍُضی هٌفای سااظهاى
هیضَز .ضضایت ٍ ًاضضایتی ضغلی پسیسُای است وِ اثطات آى زض ظًسگی ذػَغی فطز ٍ ذاضج اظ ساظهاى هطاّسُ هایضاَز .هاَاضز شواط ضاسُ تیااًگط
اّویت هسولِ ًاضضایتی ضغلی است .ضضایت اظ ضغل اهطی ضٍاىضٌاذتی است ٍ خٌثِی فطزی زاضز اها هحیظ واض ،ضضایت اظ هسیطیت ٍ عؤاهال اختوااعی
تسیاضی ًیع تط آى تأثیط هیگصاضز .هیعاى ضضایت اظ واض ٍ تغییطات آى تط حسة عؤاهل هرتلفی اظ لثیل زستوعز ،ضٍاتاظ اًسااًی هحایظ وااض ،تمساین وااض،
اهىاًات پیططفت ضغلی تطای فطز ٍ غیطُ سٌدیسُ هیضَز (هیطووالی ٍ ّوىاضاى.)1387 ،
تطضسی ضضایت ضغلی واضوٌاى تطای ساظهاىّا ٍ هسیطیت آى ّوَاضُ هسولِ تسیاض هْوی تِ ضواض هیضٍز .ضضایت ضغلی تاعث هیضَز تْاطٍُضی
فطز افعایص یاتس .فطز ًسثت تِ ساظهاى هتعْس ضَز ٍ سالهت فیعیىی ٍ شٌّی فاطز تضاویي ضاَز ٍ ضٍحیاِ فاطز افاعایص یاتاس ٍ اظ ظًاسگی ضاضای تاضاس ٍ
هْاضتّای خسیس ضغلی ضا تِ سطعت فطا گیطز .تحمیمات ًطاى هیزّس ٍلتی اعضای ساظهاى اظ واض ضضایت پیسا وٌٌس هیعاى غیثت یا تأذیط زض واض ٍ حتی
تطن ذسهت واّص هییاتس.
وطتِگط ( )1379زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تثییي تىیِگاُّای تطًاهِ ضیعی هسیط تطلی ٍ ضاتغِ آى تا ضضایت ضغلی واضوٌاى» واِ خاهعاِ آهااضی
آى ضا ولیِ واضوٌاى ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی تطىیل هیزاز ٍخَز تىیِگاُ ضایستگی فٌی ،تىیِگااُ غاالحیتّاای عواَهی هاسیطیت ،تىیاِگااُ
اهٌیت ضغلی ٍ تىیِگاُ ذَز هرتاضی تاعث افعایص ضضایت ضغلی هیضَز.
غازلی ( )1384زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تطضسی ضاتغِ تیي ًیاظّای ضرػیتی ،اضظشّا ٍ ضغثتّاای ضاغلی تاا تىیاِگااُّاای هسایط ضاغلی زض
واضوٌاى ترصّای ازاضی ،هٌْسسی ٍ اخطایی عطحّای ضطوت هلی گاظ ایطاى» وِ خاهعِ آهاضی آى ضاهل ً 783فط تَزُ وِ تا ضٍش ًوًَِگیطی تػازفی
عثمِای ً 86فط تِ عٌَاى ًوًَِ آهاضی خْت هغالعِ اًتراب گطزیس ٍ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّای خوعآٍضی ضسُ تا استفازُ اظ آظهاَىّاای تحلیال ٍاضیااًس
چٌسهتغیطُ ٍ  tهستمل ًطاى زاز وِ ضاتغِ هعٌیزاضی تیي ًیاظّای ضرػیتی ٍ اضظشّای واضی تا تىیِگاُّای هسیط ضغلی تِ غَضت ولی ٍخاَز زاضز .اهاا
تیي ضغثتّای ضغل تا تىیِگاُّای هسیط ضغلی ضاتغِ هعٌی زاضی هطاّسُ ًگطزیس .زض تطضسی ضاتغِ هیاى ٍیژگیّاای زهَگطافیاه ٍ تىیاِگااُّاای هسایط
ضغلی تٌْا عاهل تحػیالت ضاتغِ هعٌیزاضی ضا ًطاى زاز ٍ ضاتغِ هعٌیزاضی تیي خٌسیت ،سي ٍ ساتمِ ذسهت تا تىیِگاُّاای هسایط ضاغلی ٍخاَز ًاساضز ٍ
ًتیدِ  tهستمل ًطاى زاز وِ تیي هیاًگیي ًوطات ظًاى ٍ هطزاى زض ظیطهمیاسّای تىیِگاُّای هسیط ضغلی تفاٍت هعٌیزاضی ٍخَز ًساضز.
هیط ووالی ٍ ّوىاضاى ( )1388زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تطضسی ضاتغِ تَاًوٌسساظی ضٍاىضٌاذتی تاا ضضاایت ضاغلی ٍ تعْاس سااظهاًی زض هیااى
واضوٌاى زاًطگاُ تْطاى» وِ تِ ضٍش تَغیفی_ تحلیلی تا حدن ًوًَِ آهاضی  156تا استفازُ اظ ضٍش ًوًَِگیاطی عثماِای هتٌاساثی تاا حدان ٍ تاط اسااس
فطهَل وَوطاى اًتراب ضسًسً .تایح آظهَى ّوثستگی پیطسَى حاوی اظ آى تَز وِ تَاًوٌسساظی ضٍاىضٌاذتی ٍ ظیط هؤلفِّای آى یعٌی هعٌاازاضی ،ذاَز
تعییٌی ،ضایستگی ٍ تأثیط تا ضضایت ضغلی ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاض زاضتِ ٍ تِ غیط هؤلفاِ ضایساتگی زیگاط هؤلفاِّاای تَاًوٌسسااظی ضٍاىضاٌاذتی تاا تعْاس
ساظهاًی ًیع ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاضی زاضتٌس .عالٍُ تط ایي ،تیي تَاًوٌسساظی ضٍاىضٌاذتی تا زٍ هؤلفِ تعْس ساظهاًی ،یعٌی تعْس عااعفی ٍ تعْاس ٌّدااضی
ًیع ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاضی هطاّسُ گطزیس ٍ .تَاًوٌسساظی ضٍاىضٌاذتی تٌْا تا هؤلفِ تعْس هستوط ضاتغِ هعٌازاض پیسا ًىطز.
زاٍزی ( )1377زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تطضسی ویفیت ظًسگی واضی تط ضضایت ضاغلی ٍ حاَازش ضاغلی زض تایي واضوٌااى ضااغل زض هدتواع
فَفز هثاضوِ» وِ خاهعِ آهاضی آى ولیِ واضوٌاى عولیاتی ضاغل زض هدتوع فَفز هثاضوِ تَزُ وِ ًوًَِای تِ حدن ً 116فط خْت هغالعِ تاِ ٍسایلِ ضٍش
ًوًَِ گیطی تػازفی سازُ اًتراب گطزیس .تدعیِ ٍ تحلیل زازُّای خوعآٍضی ضسُ تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی پیطسَى ًطااى زاز واِ ...تػاوینگیاطی
هطتَط تِ ضطایظ واضی تا ضضایت ضغلی واضوٌاى عولیاتی ضاغل ضاتغِ هعٌیزاضی ٍخَز زاضز ٍ تیي هطاضوت زض تػوینگیطی هطتَط تِ ضاطایظ وااضی ٍ
ذَزواض تا ضضایت ضغلی واضوٌاى عولیاتی ضاغل ضاتغِ هعٌیزاضی ٍخَز زاضز.
سیس خَازیي ٍ ّوىاضاى ( )1386زض پژٍّطی تحت عٌَاى «ضٌاذت ًحَُ تأثیطگصاضی اتعااز عاسالت سااظهاًی تاط خٌثاِّاای گًَااگَى ضضاایت
ضغلی ٍ ساظهاًی» وِ خاهعِ آهاضی پژٍّص ً 700فط اظ واضوٌاى ضطوت زازُ پطزاظی ایطاىٍ ،الع زض تْطاى تَزُ اًس .تحلیل زازُّای تسسات آهاسُ اظ 235
پطسطٌاهِ تا استفازُ اظ آظهَى ّوثستگی ،تحلیل هسیط ٍ هسل هعازفت ساذتاضی غَضت گطفتِ است .یافتِّاای پاژٍّص ًطااى زازُ اسات واِ تاأثیط اتعااز
گًَاگَى عسالت ساظهاًی تط خٌثِّای هتفاٍت ضضایت ضغلی ٍ ساظهاًی هتفاٍت ٍ تا زضخات گًَاگَى تَزُ است .زض عیي حال ّوَاضُ ّاط ًاَع احسااس
عسالت تط تعْس ساظهاًی ،ضضایت ولی ضغلی ٍ ،ضضایت اظ سطپطستاى تأثیط هعٌازاض زاضتِ است.
هیطووالی ٍ ًاضًدی ثاًی ( )1387زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تطضسی ضاتغاِ ویفیات ظًاسگی وااضی ٍ ضضاایت ضاغلی تایي اعضاای ّیاأت علوای
زاًطگاُّای تْطاى ٍ غٌعتی ضطیف» وِ  144عضَ ّیأت علوی تِ ٍسیلِ ًوًَِگیطی عثمِای هتٌاسة تا حدن ًوًَاِ خْات هغالعاِ اًترااب ضاسُ ٍ تاطای
تحلیل زازُّای خوعآٍضی ضسُ اظ آظهَىّای  tهستمل ،ضطیة ّوثستگی پیطسَى ٍ تحلیل ضگطسیَى چٌسگاًِ استفازُ ضسُ وِ ًتایح حاغال عثاضتٌاس اظ:
 -1استازاى زاًطگاُّای تْطاى ٍ غٌعتی ضطیف اظ ًآط ویفیت ظًسگیواضی زض سغح ًسثتاق ًاهغلَب ٍ اظ ًآط ضضاایت ضاغلی زض ساغح ًساثتاق تاافیی لاطاض
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زاضًس؛  -2تیي هؤلفِّای ویفیت ظًسگیواضی ٍ ضضایت ضغلی ضاتغِ هثثات ٍ هعٌایزاضی ٍخاَز زاضز؛  -3تایي هیاعاى ویفیات ظًاسگی ٍ ضضاایت ضاغلی
استازاى زاًطگاُّای هصوَض تفاٍت هعٌیزاضی ٍخَز ًساضز؛ ً -4تایح ضگطسیَى گامتِ گام تیاًگط ایي است وِ تِ تطتیة اٍلَیت لااًَىگطایای زض سااظهاى
واض ،تأهیي فطغت ضضس ٍ اهٌیت هساٍم ٍ تَسعِ لاتلیتّای اًساًی تِ عٌَاى اتعاز ویفیت ظًسگیواضی تا ضضایت ضغلی ّوثستگی چٌسگاًِ زاضًس.
گلپطٍض ٍ ًازی ( )1389زض پژٍّطی تا عٌَاى «اضظشّای فطٌّگی ٍ اًػاف ...عسالت سااظهاًی ،ضضاایت ضاغلی ٍ تاطن ذاسهت» واِ خاهعاِ
آهاضی ایي پژٍّص ضا واضوٌاى ازاضات ًَاحی آهَظش ٍ پطٍضش ضْط اغفْاى تطىیل زازُاًس وِ اظ تیي آًْا ً 309فط تِ ضٍش ًوًَِگیطی تػاازفی ساازُ
اًتراب ضسًس .زازُّای حاغل اظ پژٍّص تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی پیطسَى ،هسلساظی هعازلاِ سااذتاضی ٍ تحلیال ضگطسایَى ٍاساغِای ٍ تعاسیلی
هَضز تحلیل لطاض گطفتٌس .یافتِّا حاوی اظ آى تَز وِ اًػاف ولی تا عسالت تَظیعی ،ضٍیاِای ٍ تعااهلی ،تاطن ذاسهت ،ضضاایت ضاغلی ٍ هاازیگطایای
ضاتغِ هعٌازاضی زاضز اها تا فاغلِ لسضت ،زاضای ضاتغِ هعٌازاضی ًیستً .تایح حاغل اظ هسلساظی هعازلِ ساذتاضی ٍ تحلیل ضگطسیَى ٍاساغِای ًطااى زاز
اًػاف ولی تغَض ًسثی ٍاسغِ ضاتغِ عسالت ضٍیِ ای تا تطن ذسهت اسات ،اهاا تاطای عاسالت تعااهلی ٍ تاَظیعی چٌایي ًمطای ضا ایفاا ًوایوٌاس .تحلیال
ضگطسیَى سلسلِ هطاتثی تعسیلی حاوی اظ آى تَز وِ تا احتوال ظیاز ،فاغلِ لسضت ًمص تعاسیل وٌٌاسُ ضا زض ضاتغاِ تایي اًػااف ولای ٍ تاطن ذاسهت ٍ
ضضایت ضغلی ایفا هیوٌس.
ولط )1983( 1زض پژٍّطی تحت عٌَاى «واضضاِّ ضغلی گطٍُّای هٌترة پطستاضاى» وِ ّسف اساسی تحمیك پیسا وطزى واضضاّاِ ضاغلی زض تایي
پطستاضاى تَزُ استً ،وًَِ آهاضی پژٍّص ضاهل ً 40فط پطستاض تَزُ وِ تطای خوعآٍضی اعالعات اظ هػاحثِ استفاُ ضسُ است .یافتِّای پاژٍّص حااوی
اظ آى است وِ پطستاضاى زاضای واضضاِّ ضغلی ّستٌسٍ ،لی ّیچ تىیِگاُ یگاًِ هطرػِ گطٍُ ذاغی ًیست.
زف )1998( 2زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تِ آظهَى گصاضتي واضضاِّ ضغلی ضایي زض هحل واض خسیس» ًوًَِ آهاضی ً 18فاط اظ افاطاز یاه ضاطوت
واهپیَتطی تَزُ است .یافتِّای پژٍّص حا وی اظ آى است وِ توَضی واضضاِّ ضغلی ضایي حوایت ضسُ است ،افاطاز تاطای هاًاسى زض واضضااى ذَاساتاض
چالص واضی تَزًس ،واضضاِّ ضغلی اظ ظهیٌِّای اغلی ضغل پیطگَیی هیضًَس ٍ تٌَع واضضاِّ ضغلی هوىي است زضٍى یه ضغل تاضس.
ایطل )2005( 3زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تأثیط واضضاِّ ضغلی تط ضضایت ضغلی تا ازضان اذاللای زض هاَضز حطفاِ حسااتساضی زض زاذال هؤسساِ
هسیطیت حساتساضاى» ّط سالِ هٌاتع لاتل هالحآِ ای تطای استرسام ،آهَظش حساتساضاى ٍ خایگعیٌی واضوٌاى غطف هیضَز .واض غیطاذاللای تاعاث عاسم
اثطترطی ّعیٌِ هیضَز .ضضایت ضغلی هیتَاًس تػَضت تالمَُ ضفتاض غیطاذاللی ٍ فطیةواضی ضا هحسٍز ًوایاس ٍ ضفتاضّاا ضا تْتاط ًوایاس .واضضاّاِ ضاغلی
تطای اعضا هؤسسِ حساتساضاى ضاهل ضضایت ضغلی ٍ تاطن ضفتااض غیطاذاللای هایتاضاٌسً .تاایح پاژٍّص ًطااى هایزّاس واِ واضضاّاِ ضایساتگی فٌای-
واضوطزی ،ضایستگی هسیطیت عوَهی ،ذَزهرتاضی -استمالل ،اهٌیت -ثثات ،ذاللیت واضآفطیٌی ،ذسهت ٍ اظ ذَزگصضتگی ٍ ایثااض ،چاالص هحاض ٍ
سثه ظًسگی تأثیط هثثتی تط ضضایت ضغلی زاضًسّ .وچٌیي تىیِگاُ سثه ظًسگی زض زضخِ اٍل اّویات لاطاض زاضز ٍ تاافی  50زضغاس پاسادزٌّاسگاى ضا
ضاهل هیضَز ٍ تىیِگاُ هسیط ضغلی هسیطیتی زض ضتثِ زٍم لطاض زاضز وِ  20زضغس پاسدزٌّسگاى آى ضا اًتراب ًوَزًس.
زًعیگط ٍ ٍالٌسی )2006( 4زض تحمیمی تحت عٌَاى «واضضاِّ ضغلی ...تَظیع ضغلی ٍ تأثیط آى تط ضضایت ضغلی» زض اًگلستاى تاا اًترااب ًوًَاِای
ضاهل  1847ظى ٍ هطز اًگلیسی وِ پطسطٌاهِ واضضاِّ ضغلی ضا تىویل وطزُ تَزًس ،تا تىاضگیطی آظهَى  tهستمل ًطاى زازًس وِ تفاٍتّای عواسُای تایي
افطاز ضغل آظاز ٍ ضغل حمَق تگیط زض هَضز تىیِگاُّای ذاللیت واضآفطیٌی ،استمالل -ذَزهرتاضی ،چالص هحض ،لٌگط اهٌیات -ثثاات ضاغلی ،ساثه
ظًسگی ٍ ضایستگی فٌی -واضوطزی ٍخَز زاضزّ .وچٌیي تفاٍتّای لاتل تَخْی تیي ظى ٍ هطز زض ّوِ هَاضز شوط ضسُ تداع زٍ هاَضز ضایساتگی فٌای-
واضوطزی ٍ اهٌیت -ثثات ضغلی ٍ زض ًْایت پژٍّص اًدام ضسُ ایي فطضیِ ضا وِ تٌاسة تیي ضغل فطز ٍ گطایص ضغلی اٍ تاأثیط هثثتای تاط ضضاایت ضاغلی
زاضز ،تأییس هیوٌس.
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هاضتیٌیَ ٍ ّوىاضاى ( )2005زض پژٍّطی تحت عٌَاى «وا ضضاِّ ضغلی چٌسگاًاِ هٌْسسایي ...اثاط ضاسیس تاط هسایط ٍ هَفمیات ضاغل» واِ ّاسف
پژٍّص ضٌاسایی واضضاِّ ضغلی هٌْسسیي تَز وِ تدعیِ ٍ تحلیل اعالعات خوعآٍضیضسُ ایي واضضاِّ ضغلی ضا هَضز ضٌاسایی لاطاض زاز واِ عثاضتٌاس اظ:
ضایستگی فٌی -واضوطزی ،ذاللیت واضآفطیٌی ،استمالل -ذَزهرتاضی ٍ سثه ظًسگی.
تستط ٍ هَتَى )2006( 6زض پژٍّطی تحت عٌَاى «تفاٍت تلمی ضٍاًطٌاساى اظ ضضایت ضغلی ٍ ٍاتستگی ضغلی تا اتعااز هتفااٍت واضضاّاِ ضاغلی»
وِ تا اًتراب ًوًَِای ً 171فط اظ ضٍاًطٌاساى خْت هغالعِ ،تدعیِ ٍ تحلیل اعالعات ٍ زازُّای خواعآٍضیضاسُ ًطااى زاز واِ تایي ضضاایت ٍ واضضاّاِ
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ضغلی تا اتعاز هتفاٍت واضضاِّ ضغلی تفاٍت هعٌیزاضی ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌیي هطرع ضس وِ ً 12فط تىیِگاُ ضایستگی فٌی -واضوطزیً 12 ،فط چاالص
هحضً 9 ،فط ذسهت ٍ اظ ذَزگصضتگی ٍ ایثاضً 8 ،فط استمالل -ذَز هرتاضی ضا زض تیي واضضاِّ ضغلی تطخستِ هیزاًستٌس ٍ تمیِ تواهی واضضاِّ ضغلی ضا
هْن هیضوطزًس.
ّوچٌیي زض تسیاضی اظ تحمیمات اًدام ضسُ ضضایت ضغلی تِ هثاتِ عاهل اغلی ٍ هؤثط تط افاعایص تااظزّی ٍ وااضایی ٍ اثطترطای سااظهاًی هاَضز
تطضسی لطاض گطفتِ است ٍ هغالعات غَضت گطفتِ زض ایي ذػَظ تِ اّویت تطضسای عؤاهال اثطگاصاض تاط ایاي هفْاَم تأویاس واطزُاًاس تاِ ّوایي خْات
ًگاضًسگاى تطضسی ضاتغِ واضضاِّ ضغلی تا ضضایت ضغلی ضا هَضَع ایي تحمیك لطاض زازًس ،چطا وِ ضٌاسایی عؤاهل اثطگصاض تط ضضایت ضاغلی زض ضاساتای
هغالعات ساظهاًی هیتَاًس گاهی هؤثط ٍالع ضَز تا ضٌاذت ٍ زاًص ًآطی ٍ تدطتی زض ایي ذػَظ فطاّن گطزز .تا تَخاِ تاِ هسااسل هغاطح ضاسُ ایاي
پژٍّص تِ زًثال پاسرگَیی تِ ایي سَال است آیا تیي واضضاِّ ضغلی تا ضضایت ضغلی ضاتغِ هعٌی زاضی ٍخَز زاضز؟
روش تحقیق
ایي تحمیك اظ ًَع واضتطزی است ٍ تا زض ًآط گطفتي هَضَع پژٍّص وِ تطضسی ازضان اظ ٍضعیت واضضاِّ ضغلی ٍ اضتثاط آى تا ضضاایت ضاغلی اسات،
ضٍش تحمیك زض ایي پژٍّص تَغیفی اظ ًَع ّوثستگی تَزُ است .خاهعِ آهاضی ایي پژٍّص ضاهل ولیِی هعلواى هساضس اتتسایی ضْطستاى هطاغاِ (800
ًفط) هیتاضٌس وِ حدن خاهعِی آهاضی تا استفازُ اظ فطهَل وَوطاى ً 260فط تعییي ضس.زض پژٍّص حاضط اظ پطسطٌاهِ تطای خوعآٍضی اعالعات اساتفازُ
ضسُ است .زض ایي پژٍّص اظ زٍ پطسطٌاهِ استاًساضز تطای تطضسی هتغیطّای واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت ضغلی تعٌَاى اتاعاض اغالی گاطزآٍضی زازُّاا هاَضز
استفازُ لطاض گطفتِاًس .پطسطٌاهِ استاًساضز واضضاِّ ضغلی وِ تط پایِ هسل ازگاض ضایي هیتاضس واِ اظ ّطات تعاس ضایساتگی فٌای -وااضوطزی ،ضایساتگی
هسیطیتی عوَهی ،اهٌیت -ثثات ،ذاللیت واضآفطیٌی ،استمالل -ذَزهرتاضی ،ذسهت ٍ اظ ذَزگصضتگی ٍ ایثاض ،چالص هحض ٍ سثه ظًاسگی تطاىیل
ضسُ است .ایي پطسطٌاهِ تَسظ زًعیگط ٍ ّوىاضاى ( )2008اعتثاضیاتی ضسُ است .تطای سٌدص اتعاز ضضاایت ضاغلی اظ پطسطاٌاهِ اساتاًساضز واِ تَساظ
فیضی ( )1391عطاحی ٍ تسٍیي ضسُ است استفازُ ضس .تطای تعییي پایایی ،ضٍش ّای هرتلفی ٍخاَز زاضز .زض ایاي تحمیاك تاطای هطارع ًواَزى پایاایی
پطسطٌاهِّا اظ ضطیة آلفای وطًٍثاخ استفازُ گطزیسُ است.
جديل  :1ضزايب پايايی کل پزسشىامٍَاي کارراٍَ شغلی ي رضايت شغلی
پزسشىامٍ

ضزيب پايايی

کارراهه شغلی
رضایت شغلی

0/888
0/842

شیوه جمعآوري اطالعات
تطای اًدام ایي پژٍّص پس اظ تػَیة هَضَع تحمیك تِ هغالعِ وتة ترػػی ،هدالت علوی -پژٍّطی ٍ هٌاتع علوی وتاتراًِای السام ٍ فیصتاطزاضی
گطزیس .تطای اخطای پطسطٌاهِّا تط اساس هعطفیًاهِ هعاًٍت آهَظضی زاًطگاُ ،هدَظ فظم تاطای اخاطای پطسطاٌاهِّاای پاژٍّص زض هاساضس ضْطساتاى
هطاغِ فطاّن گطزیس .پس اظ ّواٌّگی تا ازاضُ ول حطاست ٍ زضیافت هعطفیًاهِ اظ سَی هسوَفى اهىاى تَظیع پطسطٌاهِ فطاّن ضس.
روشهاي تجسیه و تحلیل آماري
تدعیِ ٍ تحلیل ًتایح حاغل اظ ایي پژٍّص تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهاضی  SPSS16زض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌثاعی اًدام ضس .زض سغح آهاضتَغایفی اظ
آهاضُ ّایی ًآیط فطاٍاًی ،زضغس ،هیاًگیي ٍ اًحطاف استاًساضز استفازُ گطزیس .تطای تعییي هیعاى ّوثستگی تیي ّط یه اظ هؤلفِّای واضضاِّ ضغلی تاا وال
هؤلفِّای ضضایت ضغلی اظ تحلیل ٍاضیاًس چٌسهتغیطُ (تحلیل هاًَا) استفازُ گطزیس .زض تحلیل هاًَای یه گطٍّی ًتایح عیٌاق تا ًتاایح ضگطسایَى یىسااى
است .عالٍُ تط آى تحلیل هاًَای یهگطٍّی تَاى آهاضی ٍ سغح هعٌیزاضی ضا تسست هیزّس وِ تطضسی وفایت حدن ًوًَِ ضا اهىاىپصیط هیسااظز .زض
غَضتیوِ زض تحلیل ضگطسیَى تطضسی وفایت حدن ًوَى اهىاىپصیط ًیستّ .وچٌیي تطای تعییي هیاعاى پایصتیٌای تعْاس سااظهاًی ٍ ضضاایت ضاغلی تاط
اساس اتعاز واضضاِّ ضغلی اظ تحلیل ضگطسیَى چٌسگاًِ استفازُ گطزیس .اظ ایي ضٍش ظهاًی استفازُ هیضَز وِ هحمك ترَاّس هتغیط ٍاتستِ ضا تا اساتفازُ اظ
یه یا چٌس هتغیط هستمل پیصتیٌی وٌسّ .وچٌیي تطای تدعیِ ٍ تحلیل اعالعات هطتَط تِ ذػَغیات زهَگطافیاه (خوعیاتضاٌاذتی) اظ آظهاَىّاای t
هستمل ٍ تحلیل ٍاضیاًس یهعطفِ استفازُ ضسُ است.
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یافتهها
جديل  :2وتايج تحلیل پیزسًن رابطٍ بیه کارراٍَ شغلی با ابؼاد رضايت شغلی
حجم ومًوٍ

متغیز
کارراهه شغلی
رضایت اس پزداخت
کارراهه شغلی
رضایت اس همکاران
کارراهه شغلی
رضایت اس شغل
کارراهه شغلی
رضایت اس سزپزست

سطح مؼىیداري

ضزيب َمبستگی

260

0/42

0/001

260

0/28

0/001

260

0/8

0/003

260

0/10

0/108

تا تَخِ تِ خسٍل  ،2تا زض ًآط گطفتي ( )p > 0/05ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاضی تیي واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت اظ پطزاذت ،واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت اظ
ّوىاض ،واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت اظ ضغل ٍخَز زاضزٍ .لی ضاتغِ هثثت ٍ هعٌیزاضی تیي واضضاِّ ضغلی ٍ ضضایت اظ سطپطست ٍخَز ًساضز.
جديل  :3وتايج تحلیل رگزسیًن چىدگاوٍ رابطٍ بیه َز يک اس کارراٍَ شغلی ي رضايت شغلی
متغیزهای پیشبیىی

متغیز مالک

فىی -کارکزدی
مذیزیت عمًمی
خًد مختاری -استقالل
امىیت -ثبات
خالقیت کار آفزیىی
خذمت ي اس خًدگذشتگی
چالش محض
سبک سوذگی

رضایت شغلی

F

P

0/000

22/91

'R

0/65

R2

0/42

ρ
0/17
0/000
0/000
0/92
0/22
0/05
0/01
0/99

β
0/10
0/36
0/29
-0/005
-0/06
0/09
0/12
0/001

ًتایح خسٍل ً 3طاى هی زّس همساض آهاضُ آظهَى تطای تطضسی ضاتغِ تیي واضضاِّ ضغلی تا ضضایت ضغلی تطاتط تا  22/91وِ زض سغح ( ) P;0/000هعٌا
زاضاست .همساض ً R2طاى هیزّس  0/42اظ ٍاضیاًس ضضایت ضغلی تَسظ واضضاِّ ضغلی تثییي هیضَزّ .وچٌیي ًگاّی تِ ضطایة ضگطسیَى ًطاى هیزّس
وِ ضایستگی هسیطیت عوَهی ( ،)β ; 0/36ذَزهرتاضی ٍ استمالل ( ٍ )β ; 0/29چالص هحض ( )β ; 0/12هیتَاًٌس ضضایت ضغلی ضا تِ عَض هثثت ٍ
هعٌازاض پیصتیٌی وٌس.
جديل  :4وتايج آسمًن  tمقايسٍ میاوگیه وظزات کارکىان در خصًص کارراٍَ شغلی بز اساس جىسیت
آمارٌ
جىسیت
مزد
سن

فزاياوی

میاوگیه

اوحزاف استاودارد

درجٍ آسادي

194
66

3/31
3/30

0/39
0/45

258

آمارٌ t

سطح مؼىیداري
0/96

0/04

ّواىگًَِ وِ خسٍل ً ،4طاى هیزّس t ،هطاّسُ ضسُ زض سغح ( )P<0/05تفاٍت هعٌیزاضی تیي هیاًگیي ًآطات واضوٌاى هطز ٍ ظى زض ذػَظ
واضضاِّ ضغلی ٍخَز ًساضز.
جديل  :5وتايج آسمًن  Fمقايسٍ وظزات کارکىان در خصًص کارراٍَ شغلی بز حسب مدرک تحصیلی ،سىًات خدمت ي سه
مىبع

مىبع

سه
کارراهه شغلی
سىًات خذمت
مذرک تحصیلی

متغیز

مجمًع مجذيرات

درجه آسادی

میاوگیه
مجذيرات

بیه گزيهی

0/47

3

0/15

درين گزيهی

43/42

256

0/17

کل

43/89

259

بیه گزيهی

1/05

5

0/21

درين گزيهی

42/84

254

0/16

کل

43/89

259

بیه گزيهی

0/65

3

6

0/21

F

0/93

1/25
1/28

ρ

0/42

0/28
0/28

درين گزيهی

43/24

256

کل

43/89

259

0/16

ًتایح حاغل اظ خسٍل ً ،5طاى هیزّس F ،هطاّسُ ضسُ زض سغح ( )P<0/05تفاٍت هعٌیزاضی تیي هیاًگیي ًآطات واضوٌاى زض ذػَظ واضضاِّ ضغلی
تط حسة سي ،سٌَات ذسهت ،هسضن تحػیلی ٍخَز ًساضز.

جديل  :6وتايج آسمًن  tمقايسٍ میاوگیه وظزات کارکىان در خصًص رضايت شغلی بز اساس جىسیت
آمارٌ
جىسیت
مزد
سن

فزاياوی

میاوگیه

194
66

3/27
3/53

اوحزاف
استاودارد

درجٍ آسادي

0/81
0/89

258

آمارٌ
t

سطح مؼىیداري
0/02

-2/24

ّواىگًَِ وِ خسٍل ً 6طاى هیزّس t ،هطاّسُ ضسُ زض سغح ( )P<0/05تفاٍت هعٌیزاضی تیي هیاًگیي ًآطات واضوٌاى هطز ٍ ظى زض ذػَظ ضضایت
ضغلی ٍخَز زاضز .همایسِ هیاًگیيّا ًطاى هیزّس وِ ضضایت ضغلی واضوٌاى ظى تیطتط اظ واضوٌاى هطز هیتاضس.
جديل  :7وتايج آسمًن  Fمقايسٍ وظزات کارکىان در خصًص رضايت شغلی بز حسب مدرک تحصیلی ،سىًات خدمت ي سه
مىبغ

مىبغ

سه

سىًات خذمت

مذرک تحصیلی

رضایت شغلی

متغیز

مجمًع

درجٍ

میاوگیه

مجذيرات

آسادي

مجذيرات

بیه گزيهی

1/99

3

0/66

درين گزيهی

180/65

256

0/70

کل

182/64

259

بیه گزيهی

4/49

5

0/90

درين گزيهی

178/15

254

0/70

کل

182/64

259

بیه گزيهی

10/17

3

3/39

درين گزيهی

172/46

256

0/67

کل

182/64

259

F

0/93

1/28

5/03

ρ

0/42

0/27

0/002

ًتایح حاغل اظ خسٍل ً 7طاى هیزّس F ،هطاّسُ ضسُ زض سغح ( )P<0/05تفاٍت هعٌیزاضی تیي هیاًگیي ًآطات واضوٌاى زض ذػَظ ضضایت ضغلی
تط حسة سي ،سٌَات ذسهت ٍخَز ًساضزٍ .لی تط اساس هسضن تحػیلی تفاٍت هعٌیزاضی هطاّسُ ضس.
ثحث و نتیجهگیری
تدعیِ ٍ تحلیل فطضیِّای پژٍّص ًطاى زاز وِ  0/42اظ ٍاضیاًس ضضایت ضغلی تَسظ واضضاِّ ضغلی تثییي هیضَزّ .وچٌیي ضطایة ضگطسیَى ًطاى
زاز وِ ضایستگی هسیطیت عوَهی ،ذَزهرتاضی ٍ استمالل ٍ چالص هحض هیتَاًٌس ضضایت ضغلی ضا تِ عَض هثثت ٍ هعٌازاض پیصتیٌی وٌسً .تایح
تسست آهسُ اظ ایي فطضیِ پژٍّص تا ًتایح پژٍّصّای علیظازُ (َّ )1388ىتي ٍ چَویَن ( )2001ضها وطیطٌا ٍ پتَسىی ( ٍ )2003هایع ()2007
ّوسَ هیتاضس ،ظیطا آًْا ًیع زض پژٍّصّا تِ ًتایح هطاتْی ضسیسُاًس .علیظازُ گعاضش وطز وِ اتعاز ضایستگی فٌی -واضوطزی ،چالص هحض ٍ
ذَزهرتاضی -استمالل پیصتیٌیوٌٌسُ هعٌیزاض تعْس ساظهاًی ّستٌسَّ ،ىتي ٍ چَویَن ضاتغِی هثثت ٍ هعٌیزاض ضا تیي ضایستگی فٌی -واضوطزی،
ضایستگی هسیطیت عوَهی ،استمالل ٍ ذَزهرتاضی ،ذاللیت واضآفطیٌی ،سثه ظًسگی ،اهٌیت -ثثات ،چالص هحض ٍ ذسهت ٍ اظ ذَزگصضتگی ٍ
ایثاض ضا تا ضضایت (زضًٍی ٍ تیطًٍی) ٍ عولى طز هطاّسُ ًوَزُ است .ضها وطیطٌا ٍ پتَسىی گعاضش هیوٌٌس وِ تأثیط تىیِگاُّای ضغلی تط ضضایت
ضغلی ٍ عولىطز (تاظزُ) هثثت تَزُ است .هایع ًیع گعاضش وطز وِ واضضاِّ ضغلی تَاى پیصتیٌی اًگیعش ،اتما ،عولىطز ٍ ضضایت ضغلی واضوٌاى ضا تِ
عَض هثثت ٍ هعٌیزاضی زاضز .تِ استٌثاط پژٍّطگط هی تَاى تیاى وطز وِ افطازی وِ زاضای ضایستگی هسیطیت عوَهی ّستٌس ذَز ضا زض ضٍاتظ گطٍّی ٍ
فطزی زض ساظهاى ضایستِ ٍ تَاًوٌس هی تیٌٌس ٍ اظ لَُ تدعیِ ٍ تحلیل ٍ پایساضی زض ضٍاتظ تطذَزاض ّستٌس ّوچٌیي ایي افطاز لاتلیت پصیطش هسوَلیتّای
سٌگیي تسٍى ذستگی ضا زاضا هی تاضٌسّ .وچٌیي افطازی وِ زاضای تعس چالص هحض ّستٌس تِ هحیغی عاللِ زاضًس وِ پط اظ هَاًع سرت تطای غلثِ وطزى
تاضس .غلثِ تط هَاًع هثٌای هَفمیت ایي افطاز هیتاضس .تٌاتطایي ٌّگاهیوِ اگط افطازی وِ زاضای عاللِ تِ پستّای هسیطیتی ّستٌس زض پستّای هٌاسة
لطاض گیطز ٍ تِ هعلواى آظازی عول زض خْت اتتىاض ٍ ًَآٍضی زازُ ٍ آًْا تا واضّای چالطی ٍ حل هسألِ زضگیط وٌٌس .زض ًتیدِ هیتَاى ضاّس تَز وِ
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هعلواى هیعاى پطزاذت ساظهاى ذَز ضا تْتط اظ زیگط ساظهاىّا هی زاًٌس ٍ تا تَخِ تِ هسوَلیتی وِ زض ساظهاى تط عْسُ زاضًس اظ پطزاذت آى ضاضی تَزُ ٍ
اظ هیعاى هسوَلیتی وِ تِ آًْا زازُ ضسُ ضضایت زاضًس ٍ اظ اًدام ایي هسوَلیت تطای ساظهاى ذَضایٌس هیتاضٌس .اظ اّویت ضضایت ضغلی زض ّیچ ساظهاًی
ًویتَاى چطن پَضی وطز ظیطا تا ضضایت ضغلی ٍ ًگطش هثثت فطز تِ ضغلص هیتَاى ساظهاى ضا زض خْت اّساف ذَز پیص تطز.
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