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چکیذٌ
رضایث قغهی ٌگؼقی فؼدی ٌـتث ةَ قغم ةّده و یکی از ؾّاىم ىِو در ىّفلیث قغهی اؿث کَ ةاؾخ افؽایف کارآیی،
ةؼوز ظالكیث و اصـاس ر ضایث فؼدی ىیگؼدد .ةؼ ایً اؿاس روقً اؿث ؾّاىم ىّزّد در ىضیط کاری ؾيهکؼد فؼد را در
قغم او جضث جأدیؼ كؼار ىی دُغُ .غف از اٌسام ایـً پژوُف ،ارزیـاةی راةعـَ رضـایث قـغهی و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس
ىحّؿعَ اول و دوم قِؼؿحان ىیتغ در ؿال  1396ةّده اؿث .اةؽار پژوُف ،ةؼرؿی رضایث قغهی ،پؼؿكٍاىَ ُای ىكحيم
ةؼ  64ؿؤال و 9ىّنفَ و ةؼای ؿٍسف ؾيهکؼد از پؼؿف ٌاىَ ىضلق ؿاظحَ کَ قاىم  60ؿّال و 11ىّنفَ دارد ،اؿحفاده
قغه اؿث .در ىسيّعٌ39 ،فؼ از ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ اول و دوم کَ ُو قاىم ىغارس دظحؼاٌَ و پـؼاٌَ ىی قٌّغ .ىّرد
ىعانؿَ كؼار گؼفحٍغٌ .حایر جضلیق ٌكان ىی دُغ کَ ىیاٌگیً ٌيؼه رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس 75.81اؿث و ىیاٌگیً
ؾيهکؼد  87.44اؿث .در زیؼ ىّنفَ ُای رضایث قغهی کيحؼیً رضایث را از ىّنفَ صلّق داقحٍغ و در زیؼ ىّنفَ ُای
ؾيهکؼد ،کيحؼیً ؾيهکؼد را از ىّنفَ ةؼٌاىَ ریؽی داقحٍغ ةؼاؿاس ٌحایر ،رضایث قغهی ىی جّاٌٍغ ؾيهکؼد ىغیؼان را جضث
جأدیؼ كؼار دُغ.
کلیذ ياصٌ َا :رضایث قغهی ،ؾيهکؼد ،ىغیؼان ىغارس ،ؾيهکؼد قغهی ،قِؼؿحان ىیتغ
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 .1مقذمٍ
از ىّضّؾات اؿاؿی ؿازىان ُا ةؼای رقغ و جّؿؿَ ،ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی ؿازىان اؿث .ةا جّزَ ةَ ركاةث ةیً ؿازىان ُا و
جالش ُؼ ؿازىان در کاُف ُؽیٍَ ُا و افؽایف ةِؼوری ،یکی از ىّضاؾات ىِو رواٌكٍاؿی مٍؿحی  -ؿازىاٌی در راؿحای ایً
ُغف زػب و پؼورش قاغهیً ىحٍاؿب ةا ىكاغم ىّرد ٌؼؼ اؿث ةا جّزَ ةَ اُيیث و دیؼیٍَ ةّدن ىّضّع ىّرد ٌؼؼ ،جضلیلات
زیادی در ایً راةعَ اٌسام قغه اؿث و ؾّاىم ىحؿغدی چّن ،داٌف ،ىِارت ،جّاٌایی ،ؾّاىم ىضیعی ،ىّكؿیحی و قغهی در راةعَ
ةا ؾيهکؼد ىٍاةؽ اٌـاٌی ؿازىان ةؼرؿی قغه اٌغ؛ اىا یکی دیگؼ از ؾّاىم ةـیار ىِيی کَ ةؼ ؾيهکؼد ىٍاةؽ اٌـاٌی ىی جّاٌٍغ جادیؼ
داقحَ ةاقغ رضایث قغهی اؿث .رضایث قغهی یک صانث ؾاظفی ىذتث و ظّقایٍغ اؿث کَ صامم ارزیاةی فؼد از قغم یا
جسارب قغهی ظّد ىیتاقغ در واكؽ رضایث قغهی یکی از ؾّاىهی اؿث کَ ةاؾخ ؾالكَ یا ؾغم ؾالكۀ فؼد ةَ قغم ىی قّد(كيؼی
زارع .)1391،جّزَ ىضللان در ؿال ُای اظیؼ ةَ ىّضّع رضایث قغهی در ؿازىان زهب قغه اؿث؛ زیؼا کارکٍاٌی کَ رضایث
قغهی ةاالی دارٌغ ةَ ةِؼوری ؿازىان کيک ىی کٍٍغ( .)Azeem،2010رضایث قغهی ةا ؾيهکؼد قغهی راةعَ ىـحلیو دارٌغ
یؿٍی کاُف رضایث قغهی ةاؾخ غیتث و زاةسایی افؼاد ىیكّد و افؽایف رضایث قغهی ةاؾخ افؽایف ةِؼه وری ىی قّد.
) .( Pawase,2013رضایث قغهی یک پیف ٌیاز ةؼای ؾيهکؼد کارکٍان در ُؼ ؿازىان اؿث .کارکٍاٌی کَ در ىكاغم ظّد
راضی ُـحٍغ ةیكحؼ در صال ُيکاری و اٌگیؽه ُـحٍغ؛ اىا کـاٌی کَ از قغم ظّد راضی ٌیـحٍغ ،قایغ ةیكحؼ ةَ فکؼ جّنیغات و
ظؼوزی ُای ةا کیفیث پاییً ةاقٍغ و صحی در کار ظّد اؾحناب کٍٍغ و از کار اظؼاج قٌّغ)( Mwiti,2012از ظؼفی ةؼرؿی
ُا ٌكان ىی دٍُغ کَ افؽایف رضایث قغهی ،ظالكیث و ىّنغ ةّدن فؼد را ٌیؽ افؽایف داده و اٌگیؽه ُای کاری را ةیكحؼ و غیتث
از کار را کاُف ىی دُغ .ؾغم رضایث قغهی ىی جّاٌٍغ ةاؾخ اؿحؼس رواٌی و غیتث ةیف از صغ و زاةسایی کارکٍان قّد .کَ ةَ
ٌّةَ ظّد ىٍ سؼ ةَ ةِؼوری پاییً جؼ و کاُف ادؼةعكی و ٌاکار اىغی و از دؿث دادن ؿّد ىی قّد .رضایث قغهی ُيچٍیً در
ؾيم ةعاظؼ ان کَ ىی جّاٌغ ةَ ىغیؼان کيک کٍغ جا اٌگیؽش و ةِؼوری را در زیؼ دؿحان ةِتّد ةتعكغ ىِو اؿث .ؾغم رضایث
قغهی ةیً کارکٍان در ُؼ قغهی ظعؼ ٌاك اؿث؛ اىا اگؼ د ر صؼفَ ىؿهيی و آىّزش و پؼورش اجفاق ةی افحغ ،ظّدکكی اؿث
،زیؼا ایً ىلّنَ در پیاىغ و ةِؼوری ؿازىان و صحی زٌغگی فؼد ٌلف ةارزی ایفا ىی کٍغ (ةیؼاٌٌّغ .)1393،ىؿهيان ؿحّن فلؼات
فؿانیث آىّزقی ُـحٍغ .ىّفلیث و قکـث فؿانیث ُای آىّزقی واةـحگی زیادی ةَ ؾيهکؼد آٌِا دارد .ؾيهکؼد آٌِا ةا فؼایٍغ و
ىضنّل آىّزش و پؼورش ارجتاط ىـحلیو دارد .ةٍاةؼایً ؾيهکؼد ىؿهيان ةؼای ةِتّد آىّزش ىؤدؼ اؿث) .(Ami,2013ةا ایً
اوماف ىـئهَ پژوُف فؿهی روقً ىی گؼد د ،اگؼ چَ در ؿال ُای اظیؼ جّزَ قایاٌی ةَ رضایث قغهی مّرت گؼفحَ اؿث؛ اىا
ىـئهَ ای کَ ُيچٍان ةاكی ىاٌٍغه اؿث ایً اؿث کَ ؾغم رضایث قغهی ىغیؼان و ىؿهيان ىغارس ىی جّاٌغ ةاؾخ کاُف
ؾيهکؼد و کارایی و ادؼةعكی ىغارس قّد و ؿّانی کَ در ایً زىیٍَ وزّد دارد ایً اؿث کَ چلغر چلغر رضایث قغهی ىغیؼان
ىغارس جاىیً ىی قّد؟ ةٍاةؼ ایً پژوُف صاضؼ در مغد اؿث ةا جيؼکؽ ةؼروی ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ىیتغ پاؿط واضضی ةَ
ایً ىـئهَ دُغ.

 -1-1سًاالت پضيَص
وضؿیث رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ىیتغ چگٌَّ اؿث؟
وضؿیث ؾيهکؼد قغهی ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ىیتغ چگٌَّ اؿث؟
ةیً ؾيهکؼد قغهی ىغیؼان ىغارس ةا ىّنفَ ُای رضایث قغهی ارجتاط ىؿٍا داری وزّد دارد.؟
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-1-2ريش ضىاسی پضيَص
روش ایً پژوُف از ٌؼؼ ُغف از ٌّع کارةؼدی و از ٌؼؼ زيؽ آوری داده ُا از ٌّع جّمیفیُ-و ةـحگی ىی ةاقغ
زاىؿَ پژوُف فؿهی کهیَ ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ اول و دوم پـؼاٌَ و دظحؼاٌَ قِؼؿحان ىیتغ ىی ةاقغ روش ٌيّه
گیؼی ةَ روش ؿؼ قياری ةّده اؿث و ٌ 50فؼ از ىغیؼان ىغارس در ایً روش ٌيٌَّ گیؼی ةّد ةؼای ؿٍسف رضایث
قغهی از پؼؿف ٌاىَ ىضلق پؼؿف ٌاىَ ىضلق ؿاظحَ اؿحفاده قغه اؿث پایایی ایً پؼؿف ٌاىَ جّؿط انفای
کؼوٌتاخ  91ىضاؿتَ قغه اؿث ایً پؼؿف ٌاىَ کَ قاىم 9ىّنفَ صلّق  ،ارجلاء ،ىاُیث کارٌ ،ؼارت و ؿؼپؼؿحی،
ُيکاران،ىضیط کار ،اىٍیث قغهی ،ىـئّنیث و زّ ؿازىاٌی ىی ةاقغ .ةؼای ؿٍسف ؾيهکؼد قغهی از پؼؿف ٌاىَ
ىضلق ؿاظحَ اؿث پایایی ایً پؼؿف ٌاىَ  97جّؿط انفای کؼوٌتاخ ىی ةاقغ ؿحفاده قغه اؿث .ایً پؼؿف ٌاىَ
دارای 60ؿّال ىیتاقغ کَ  11ىّنفَ ؾيهکؼد ىغیؼان کَ قاىم ،ارجتاظات ،ةؼٌاىَ ریؽی ،ؿازىاٌغُیُ ،غایث و رُتؼی،
ٌؼارت و کٍحؼل ،جنيیو گیؼی ،اةحکار و ظالكیث ،ىـئّنیث پػیؼی  ،رضایث ارةاب رزّع  ،کیفیث کار و رؾایث اظالق
در کار را ىی ؿٍسغ.
-1 -3پیطیىٍ تحقیق

ؿِؼاةی( )1395پژوُكی ةا ُغف ةؼرؿ ی راةعَ ةیً ؾّاىم پٍسگاٌَ قعنیحی ىؿهو ةا رضایث قغهی ىؿهيان ىلعؽ
اةحغایی ىٍعلَ پٍر آىّزش و پؼورش قِؼ جِؼان اٌسام داده اؿث .یافحَ ُای پژوُف او صاکی از آن ةّد کَ ىؿهيان
زن ةیكحؼ از ىؿهيان ىؼد دارای رضایث قغهی ُـحٍغ
جّکهی( )1395پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ ةیً زٍـیث و رضایث قغهی قاغهیً زن و ىؼد قِؼ قیؼاز اٌسام
داده اؿث ٌحایر ٌكان داد کَ ةیً رضایث قغهی ىؼدان و زٌان راةعَ ىؿٍاداری وزّد دارد و زٌان قاغم از رضایث
ةیكحؼی ةؼظّردارٌغ.
رصیيی ( )1395پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ ةیً رضایث قغهی ةا جؿِغ ؿازىای و ؾيهکؼد قغهی کارکٍان
داٌكگاه اروىیَ اٌسام داده اؿث  .یافحَ ُای ایً جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىذتث ىؿٍاداری ةیً رضایث قغهی ةا جؿِغ
ؿازىاٌی و ؾيهکؼد قغهی وزّد دارد.
رٌگؼیؽان( )1393پژوُكی ةا ُغف ىلایـَ جؿِغ ؿازىاٌی و رضایث قغهی دةیؼان ىحّؿعَ قِؼ رقث اٌسام داده
اؿث زاىؿَ آىاری ایً پژوُف جياىی دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ و پـؼاٌَ اؿث کَ درؿال 1392-93ىی ةاقغ کَ ٌيٌَّ
ای ةَ صسوٌ 220فؼ ةَ روش ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ ای ظتلَ ای اٌحعاب قغٌغ و پؼؿكٍاىَ ُای جؿِغ ؿازىاٌی(ىایؼ و
آنً)و رضایث قغهی(اؿيیث کٍغال و ُانیً) را جکيیم ٌيّدٌغٌ .حایر ٌكان داد جفاوت رضایث از ىاُیث کار ،رضایث از
ؿؼپؼؿث ،رضایث از ُيکاران و رضایث از پؼداظث (صلّق و ىؽایا) از ىّنفَ ُای رضایث قغهی در دةیؼان زن و ىؼد از
ٌؼؼ آىار ی ىؿٍی دار ىی ةاقغ رضایث از ارجلاء دةیؼان زن و ىؼداز ٌؼؼ آىاری ىؿٍی دار ٌيی ةاقغجفاوت جؿِغ ؾاظفی،
جؿِغ ىـحيؼ از ىّنفَ ُای جؿِغ ؿازىاٌی در دةیؼان زن و ىؼد ،از ٌؼؼ آىاری ىؿٍی دار ىی ةاقغ جؿِغ ٍُساری دةیؼان
زن و ىؼد ،از ٌؼؼ آىاری ىؿٍی دار ٌيی ةاقغ.
نؿم قِتاز ( )1392پژوُكی ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ ی ؾيهکؼد ظاٌّاده ةا ؾيهکؼد قغهی و رضایث قغهی کارکٍان
داٌكگاه ؾالىَ ظتاظتایی جِؼان اٌسام داده اؿثٌ .حایر ٌكان داد کَ ةیً ؾيهکؼد ظاٌّاده ةا ؾيهکؼد قغهی راةعَ وزّد
دارد ،ةیً ؾيهکؼد ظاٌّاده و رضایث قغهی راةعَ وزّد دارد ،ةیً رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی راةعَ وزّد دارد ،دو
ىحغیؼ داٌف کاری و ارجتاط کاری ؾّاىم پیف ةیٍی کٍٍغه ی ؾيهکؼد ظاٌّاده ُـحٍغ.
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ُاقيی( ،) 1390پژوُكی ةا ىّضّع ةؼرؿی ىیؽان رضایث قغهی ىؿهيان قِؼؿحان آةیک و راةعَ ی آن ةا ظغىات
رفاُی اٌسام داده اؿث .پؾ از اٌسام کار جضلیق ىضلق ةَ ایً ٌحایر رؿیغه اؿث کَ ىیان رضایث قغهی ىؿهيان و
ىحغیؼُایی ىاٌٍغ ظغىات ةِغاقحی،اىٍیث درآىغیٌ،ضّه گػران اوكات فؼاغث و جأىیً ٌیازُای اؿاؿی راةعَ وزّد
دارد و ایً ىحغیؼُا ةؼ رضایث قغهی ىؿهيان جأدیؼ ةـؽایی دارٌغ.
رصيحی (.)1390در پژوُكی ةا ؾٍّان ةؼرؿی ر اةعَ ُّش ُیساٌی ةا ظالكیث و رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس
قِؼؿحان ةو در ؿال جضنیهی 89ةؼای ؿٍسف رضایث قغهی از پؼؿف ٌاىَ رضایث قغهی ُؼزةؼگ اؿحفاده ٌيّدٌغ،
ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ُّش ُیساٌی ةا ظالكیث
تحقیقات اوجام ضذٌ خارج اس کطًر
ؿّارز( ) 2017پژوُكی ةا ُغف ىلایـَ رضایث قغهی پؽقکان و پؼؿحاران و کارىٍغان ةعف اورژاٌؾ ةیيارؿحان
ُای اؿحؼانیا اٌسام داد.پژوُف او از ٌّع جّمیفی ،ىلعؿی ةّده اؿث ةؼای زيؽ اوری داده ُا از پؼؿف ٌاىَ اؿحفاده
کؼده اؿث ٌ.حایر جضلیق او ٌكان ىی دُغ ر ضایث قغهی پؽقکان ٌـتث ةَ پؼؿحاران و کارىٍغان ةاالجؼ اؿث و
ُيچٍیً رضایث قغهی پؼؿحاران از کارىٍغان ةاالجؼ اؿث.
پاٌغیٍا( )2017پژوُكی ةا ُغف ارزیاةی ىیؽان رضایث قغهی در ىیان کحاةغاران ٍُغ اٌسام داده اؿث کَ ىحغیؼ
ُای صلّق ،ىضیط کار،ؿاؾث کار،ىضم کار،کارفؼىا ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفحٍغ77.درمغ از پاؿط دٍُغگان اؾالم کؼدن
آٌِا در صؼفَ ظّد ىایم ةَ جغییؼ کارفؼىایی فؿهی ظّد ُـحٍغُ.يچٍیً داده ُای پژوُف او ٌكان ىی دٍُغ کَ
80درمغ ٌیؽ از کارفؼىایان ظّد ٌاراضی ُـحٍغ.
جیحک( )2017پژوُكی ةا ُغف ةؼرؿی ؿتک ُای جنيیو گیؼی ىغیؼان ىغارس ةؼ رضایث قغهی ىؿهيان ىغارس
اةحغایی اؿحان ؿاکاری جؼکیَ اٌسام داده اؿث .زاىؿَ آىاری او 438ىؿهو از  167ىغرؿَ ةّده اٌغ ةؼای زيؽ آوری
داده ُا از پؼؿف ٌاىَ رضایث قغهی ىیٍَ ؿّجا و پؼؿف ٌاىَ ؿتک ُای جنيیو گیؼی اؿحفاده کؼده اؿث ٌحایر
جضلیق او ٌكان ىیغُغ کَ ؿعّح رضایث قغهی ىؿهيان و ىغیؼان قؼکث کٍٍغه در ایً پژوُف ةاال ةّده اؿث.
پاٌؽر( ) 2017جضلیلی ةا ُغف ةؼرؿی راةعَ ةیً رفحار کارآفؼیٍی و رضایث قغهی ىؿهيان ىغارس دونحی ةؼزیم
اٌسام داده اؿث ةؼای ٌيٌَّ گیؼی از روش گهّنَ ةؼفی  385ىؿهو را اٌحعاب کؼده اؿث ٌحایر جضلیق او ٌكان ىیغُغ
کَ ةیً کارآفؼیٍی و رضایث قغهی راةعَ ىؿکّس و صّد دارد.
ٌاس( ) 2017پژوُكی ةا ُغف ىلایـَ رضایث قغهی ىكاوران ىغارس پیف دةـحاٌی ةا ىغارس اةحغایی در جؼکیَ
اٌسام داده اؿث ٌ 223فؼ از ىكاوران ىغارس ةَ ؾٍّان زاىؿَ آىاری او اٌحعاب قغٌغ.جسؽیَ و جضهیم داده ُای او ٌكان
ىی دُغ کَ رضایث قغهی ىكاوران ىغارس اةحغایی ةاالجؼ از ىكاوران ىغارس پیف دةـحاٌی اؿث جٍِا یک ؿّم از
ىكاوران ىغارس پیف دةـحاٌی رضایث قغهی ظّد را ةاال اؾالم کؼده اٌغ و جلؼیتا ٌیيی از ىكاوران پیف دةـحاٌی و
یک ؿّم ىكاوران اةحغایی رضایث قغهی ظّد را پاییً اؾالم کؼده اٌغ.
ؿاداؿا( ) 2013جضلیلی ةا ُغف ةؼرؿی جادیؼ فؼٍُگ ؿازىاٌی ،رفحار رُتؼی و رضایث قغهی ةؼ ؾيهکؼد قغهی
ىؿهيان ىغارس ٍُغ اٌسام داده اؿث .روش جضلیق او از ٌّع پیيایكی ،و ٌيٌَّ آىاری او قاىم ٌ 221فؼ از ىؿهيان
ىغارس راٍُيایی در اؿحان ؿّكّةّىی ٍُغ ةّده اؿث ٌ.حایر جضلیق او ٌكان ىیغُغ فؼٍُگ ؿازىاٌی و رفحار رُتؼی و
رضایث قغهی ؾّاىم ىِيی در ؾيهکؼد ىؿهيان ىغارس راٍُيایی ُـحٍغ.
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کاٌا ( )2011جضلیلی را ةا ؾٍّان راةعَ رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان اٌسام داده اؿث کَ ٌحایر جضلیق او
ٌكان ىی دُغ جؼفیؽ ؿؼیؽ  ،صلّق ةاال و رضایث قغهی ىؿهيان از زيهَ ؾّاىم امهی ُغایث ذًُ و درك قان اؿث
کَ ةَ ؾٍّان وؿیهَ ای ةؼای اٌحلال ،جّنیغ و افؽایف ؾيهکؼد قغهی آٌِا در ىغارس ىحّؿعَ دونحی ةّده اؿث.
ادیيی ( )2013جضلیلی ةا ؾٍّان راةعَ ةیً زّ ؿازىاٌی و ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان ٌیسؼیَ اٌسام داده اؿث .یافحَ ُا
ٌكان ىی دُغ کَ اکذؼ ىغارس زّ ىغرؿَ از ٌّع آزاد اؿث ؿعش ؾيهکؼد کار ىؿهيان ٌیؽ پاییً ةّد.
کاپارا و ُيکاران ( .)2006جضلیلی جضث ؾٍّان ظّد ةاوری ىؿهيان ةَ ؾٍّان ؾاىـم جؿییً کٍٍغه رضـایث قغهی و
ىّفلیث آىّزقی داٌـف آىـّزان اٌسام دادٌغ ایـً جضلیـق کـَ در ةـیً  75ىغرؿـَ ایحانیایی اٌسام گؼفث ٌكان داد
کَ اؾحياد ةَ ٌفؾ و ظّدةاوری ىؿهيان ةاؾـخ افـؽایف رضـایث قغهی ىؿهيان ىی قّد کَ ایً ظّد ٌیؽ ىٍسؼ ةَ
پیكؼفث جضـنیهی داٌف آىّزان و ىّفلیـث آىّزقـی ىيؿهيان اؿث.
.2تعزیف مفًُم رضایت ضغلی

ٌّؾی اصـاس ظكٍّدی و رضایث ظاظؼ فؼد از قغم ظّد در ؿازىان اؿث کَ از کار ىٍاؿب ةا اؿحؿغادُا ،ىیؽان
ىّفلیث درقغم ،جاىیً ٌیازُای ىٍعلی ،قکّفایی اؿحؿغادُا ،پیكؼفث قغهی ،جسؼةَ ُای ىّفق ،رواةط ،ىضیط ،و
زّؿازىاٌی پغیغ ىی آیغ(ىیؼکيانی )1393:176 ،رضایث قغهی و اٌگیؽش دو ىفِّم پیّؿحَ اٌغ ،اٌگیؽش در نغث ةَ
ىؿٍایی آٌچَ کَ قعل را ةَ صؼکث وا ىی داردٌ .ؼیؼ جؼس ،كغرت یا ؾكق اؿث .از ٌؼؼ روان قٍاؿی فامهَ ةیً
غؼیؽه و اٌگیؽه ؾتارت اؿث از جفاوت ةیً ؾکؾ انؿيم ٌاآگاٌَ ةغٌی و ؾکؾ انؿيم كاةم کحٍؼل رفحار ىؼدم اؿث .در
یک جؿؼیف ٌـتحاً زاىؽ اٌگیؽش ؾتارت اؿث از اصـاس کيتّد رواٌكٍاظحی ،فیؽیّنّژیک یا ٌیاز کَ اٌـان را در
راؿحای ُغفی ةَ فؿانیث وا ىیغارد .رضایث قغهی و اٌگیؽش دو ىفِّم جّآم ُـحٍغ .یؿٍی زىاٌی کارىٍغ ةؼای اٌسام
وػیفَ اش اٌگیؽه دارد کَ از قغم ظّد رضایث داقحَ ةاقغ و در مّرت ٌاراضی ةّدن اٌگیؽه کافی ةؼای اٌسام کار
ٌغارد .ىی جّان گفث اٌگیؽه ةاؾخ رضایث قغهی ىی قّد و ةانؿکؾ .ةَ ُيیً دنیم ةـیاری از ماصب ٌؼؼان ایً دو
ؾٍّان را ىحؼادف ُو ةَ کار ىی ةؼٌغ(.ىیؼکيانی .)55 :1380،رضایث قغهی ىسيّؾَ ای از اصـاؿات ىعهّب یا ٌاىعهّب
اؿث کَ کارکٍان آٌِا را ىكاُغه ىی کٍٍغ .ایً ةَ ىسيّؾَ ای از ٌگؼش ُایی اؿث کَ کارگؼان در ىّرد کارقان دارٌغ
اقاره دارد .)Azhar,3122 (.رضایث قغهی ٌّؾی اصـاس در ىّرد قغم اؿث کَ ؾّاىهی ٌؼیؼ پاداش ،قؼایط کاری و
ُيکاران ىی جّاٌٍغ ةؼ آن جادیؼ داقحَ ةاقٍغ( .(Drago and others, 1991رضایث یک ىفِّم چٍغ ةؿغی اؿث .رضایث
قغهی قاىم ؾّاىم ظارزی ىاٌٍغ صلّق و دؿحيؽد ،قؼایط کاریُ ،يکاران ،جّؿؿَ صؼفَ ای و ٌؼارت و ؾّاىم داظهی
ىاٌٍغ اٌحؼارات افؼاد از کار و درظّاؿث آن ُا ىی ةاقغ ةَ ٌّؾی رضایث قغهی ةَ ایساد یک ٌگؼش ىذتث ٌـتث ةَ
قغم کيک ىی کٍغ(. (Demirel,2014
.1-2ماَیت رضایت ضغلی
رضایث قغهی ةَ ظّر ٌّؾی ةَ ٌگؼش ُای کارکٍـان اقاره دارد .رضـایث قغـهی اةؿـاد ةـیـاری دارد و ىيکً اؿث
ٌيایاٌگؼ ٌگؼش کهی ٌـتث ةَ قغم ةاقغ یا فلط ةَ كـيث ُایی از قغم ةازگؼدد .رضایث قغهی ةَ ؾٍّان ىسيّؾَ ای
از اصـاؿات فؼد ،ىاُیحی پّیا دارد یؿٍی ةَ ُيان قغجی کَ پغیغ ىی آیغ ،از ىیان ىی رود ةٍاةؼایً ةؼای جغاوم آن،
جّزَ ىـحيؼ ىغیؼان ،ضؼورت دارد رضایث قغهی ةعكی از رضایث از زٌغگی اؿث ،ةَ ٌضّی کَ ؿؼقث ىضیط

اثزبخطی ارتباط بیه رضایت ضغلی ي عملکزد ضغلی مذیزان /............ىضيّد ىیؼزاده کُّكاُی ،اصيغاةّصيؽه 87
ةیؼوٌی ،ةؼ اصـاؿات فؼد در کارش ادؼ ىی گػارد .ةَ ُيیً جؼجیب ،چّن قغم ةعف ىِيی از زٌغگی اٌـان اؿث،
رضایث از قغم ةؼ رضایث کهی از زٌغگی جأدیؼ دارد(.ظغایاری فؼد و ُيکاران)1388،
.2-2تاثیز رضایت ضغلی بز ساسمان
ارزیاةی ُا ٌكان ىی دٍُغ کَ ُؼگاه کارکٍان ی ک ؿازىان از قغم ظّد رضایث داقحَ ةاقٍغ ؿازىان آٌِا ٌیؽ دارای
ادؼات ىذتث ظّاُغ ةّد و ةَ مّرت ی ک ؿازىان ادؼةعف و ىفیغ در ظّاُغ آىغ .ؾالوه ةؼ ىّارد ىػکّر ،رضایث قغهی
ٌحایر دیگؼی ٌیؽ دارد :کارکٍان کاىال راضی گؼایف کيحؼی در ىّرد جـهیو قغن قکایث دارٌغ .از ؿالىث زـياٌی و
رواٌی ةیكحؼی ةؼظّردار ُـحٍغ .ظّل ؾيؼقان ةیكحؼ اؿث .وػایف زغیغ ىؼجتط ةا قغم را ؿؼیؽ جؼ یاد ىی گیؼٌغ و
ةا ؿّاٌش قغهی کيحؼ روةَ رو ىی قٌّغ(ىضيغی .)1383،
.2-3وظزیٍ َای رضایت ضغلی
.2-2-3وظزیٍ ارسش
ایً ٌؼؼیَ ىغؾی اؿث رضایث قغهی ةَ وؿیهَ ایً پغیغه جاىیً ىی گؼدد کَ آیا قغم فؼد اىکان صفغ ارزش ُای
ظنّمی و قعنی را ىی دُغ یا ٌَ ایً ٌؼؼیَ ةیان ىی کٍغ کَ اگؼ قغم ةا صفغ ارزش ُای ظنّمی و قعنی
ؿازگار ةاقغ او از قغم ظّد رضایث دارد ونی چٍان چَ قغهف ةا ارزش ُای ظنّمی او در جؿارض ةاقغ و جٍاكل
داقحَ ةاقغ رضایث قغهی ةؼایف صامم ظّاُغ قغ (ىضيغی.)83 ،
.2-2-3وظزیٍ اوتظارات
اٌحؼارات فؼد در جؿییً ٌّع و ىیؽان رضایث قغهی ىّدؼٌغ .اگؼ اٌحؼارات فؼد از قغهف ظیهی زیاد ةاقغ در ایً صانث
رضایث قغهی ىؿيّ ًال دیؼجؼ و ىكکم جؼ صامم ىیكّد .ىذال ىيکً اؿث فؼدی در مّرجی از قغهف راضی قّد کَ
ةحّاٌغ جيام اٌحؼارات او جأ ىیً قغه ةاقغ ىـهيا چٍیً فؼدی ةَ ىؼاجب دیؼجؼ ار فؼدی کَ کيحؼیً اٌحؼار از قغهف
دارد ةَ رضایث قغهی ٌائم ظّاُغ قغ نػا رضایث قغهی ىفِّىی کاىال یکحا و فؼدی اؿث و ةایغ در ىّرد ُؼ فؼد ةَ
ظّرزغاگاٌَ ؾّاىم و ىیؽان و ٌّع آن ىّرد ةؼرؿی كؼار ةگیؼد (ىضيغی .)1386،
.-2-4وظزیٍ َزسبزگ

3

ةَ ٌؼؼ ُؼزةؼگ واصغُای مٍؿحی در مّرجی ىّفق ىی قٌّغ افؼاد را ةَ ظّةی ةَ ظّد زػب و ٌیازُای آٌان را ارضا
کٍٍغ کَ ةحّاٌٍغ اوالً کاری ةَ آٌِا ؾؼضَ کٍٍغ کَ رضایث آٌِا را زهب کٍغ داٌیاً کار را ةا جّزَ ةَ چگٌّگی ارضای
ٌیازُای ؿعش ؿّم درٌؼؼ ةگیؼٌغ .یؿٍی ؿازىان ةؼاؿاس جضلق ػؼفیث روصی و فکؼی کارگؼ و قٍاظث اؿحؿغادُای
وی ةاؾخ ایساد ؾالكَ ةَ کار-ةؼاؿاس ظتیؿث آن و اصـاس ىـئّنیث ُایی کَ در زؼیان کار ؿازىان ىّرد ٌؼؼ اؿث
ىی قّد و اىکاٌات صؼفَ ای و پؼداظث دؿحيؽد ةؼاةؼ ةا کّقف ُای فؼد را فؼاُو ىی ؿازد(.جّؿهی،1387،ص)139
.-2-5تعزیف مفًُم عملکزد ضغلی
ؾيهکؼد قغهی ةَ ؾٍّان ىسيّؾَ رفحارُای کارکٍان ةَ قکم ىذتث یا ىٍفی در دؿث یاةی ةَ اُغاف ؿازىاٌی ؿِیو
ُـحٍغ و ؾيهکؼد قغهی ُيّاره ةَ ؾٍّان یکی از ؾّاىم ىِو در ىغیؼیث کارکٍان ةَ قيار ىی رفحَ اؿث(ؿحیال و
راؿهی 2011 ،ةَ ٌلم ازىضيغٌژاد )1396،ؾيهکؼد ىؿهيان ةَ ظّر ؾيغه ةَ ویژگی ُای ىؿهو ىاٌٍغ پایگاه داٌف،
Herzberg

3
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اصـاس ىـئّنیث و ذٍُیحف ةـحگی دارد ویژگی ُای داٌف آىّز ىاٌٍغ فؼمث یادگیؼی و کار ؾهيی؛ ؾّاىم آىّزقی
ىاٌٍغ ؿاظحار درس و ارجتاظات؛ زٍتَ ُای یادگیؼی ىاٌٍغ درگیؼی و ىّفلیث؛ و پغیغه ُای کانؾ درس زِّّ ؿازىان
و ىغیؼیث اگؼ ىؿهيان در ىّرد ایً ؾّاىم دكث کٍٍغ ؾيهکؼد آٌِا ىی جّاٌغ ةَ ؿعش ىعهّب افؽایف یاةغ(رائّ و کّىار
 2004ةَ ٌلم از زياٌغؿّری) 2013 ،
.2-6ضزيرت ارسیابی عملکزد کارکىان
ُیچ ىغیؼیث و ؿازىاٌی ةغون ةؼرؿی ٌحایر کار و ؾيهکؼد ظّد ٌيی جّاٌٍغ ةَ آرىان ُا و اُغاف ظّد ةؼؿغ .ارزقیاةی
یکی از وػایف اؿاؿی ىغیؼیث اؿث کَ ةا ةؼرؿی و جضلیق در ؾيهکؼد افؼاد و ؿازىان ىیؽان دؿث یاةی ةَ اُغاف را
ىی ؿٍسغ و زىیٍَ ُای ةؼظؼف کؼدن ىّاٌؽ ،امالح روش ُا  ،ةِـازی ٌیؼوُا و ٌِایحا پیيّدن ىؼاصم دیگؼ صؼکث و
رقغ فؼد در ؿازىان را فؼاُو ىی ؿازد(ىیؼکيانی.)1389:361 ،
.2-7اَذاف ارسیابی عملکزد
ؿازىان ُای در ارزیاةی ؾيهکؼد کارکٍان و اؾضای ظّد در پی ُغف ُای گٌّاکّن و ىعحهف ُـحٍغ ىغیؼان ةؼای
جنيیو گیؼی کَ در ىّرد کارکٍان ةایغ ةگیؼٌغ از ایً گٌَّ ارزیاةی ُا اؿحفاده ىیکٍٍغ،آٌِا ىی جّاٌٍغ ةغیً وؿیهَ
درةاره ارجلاءٌ ،لم و اٌحلال  ،وػایف ةعكیغن ةَ کارکٍان جنيیو ُای ىِيی ةگیؼٌغ ةا اؿحفاد از ارزقیاةی ُا،ىحّزَ
ٌارؿایی ُای ىِارجی افؼاد ىی قٌّغ و در ىیاةٍغ ،چَ ٌّع ةؼٌاىَ ُای آىّزقی ةایغ ةَ ازؼا در ةیارٌغ ،آٌِا ةغیً وؿیهَ
ىی جّاٌٍغ ىِارت ُا و قایـحگی افؼاد را ىكعل کٍٍغ و ةؼای صم ایً ىكکم  ،ةؼٌاىَ ُای ىٍاؿتی ازؼا ىی
کٍٍغُ.يچٍیً ىی جّاٌٍغ ىكعل کٍٍغ کَ کغام یک از ةؼٌاىَ ُای آىّزقی ىؿحتؼ و كاةم ادؼ ةعكی ىٍاؿب ُـحٍغو
ُيچٍیً ىی جّاٌٍغ کارکٍان جازه اؿحعغام قغه را کَ داری ؾيهکؼد ضؿیف ُـحٍغ قٍاؿایی کٍٍغ(اصيغ زاده
،1390،ةَ ٌلم از فحش انِی)1391،
.2-8عًامل تاثیز گذار بز عملکزد ساسماوی
ظتیؿث ؾيهکؼد در ی ک ؿازىان ةَ ٌیازىٍغی ُای قغم ،اُغاف و ىاىّریث ُای ؿازىان و ةاورُای ىّزّد ؿازىان
ٌـتث ةَ رفحار پؼ اُيیث واةـحَ اؿثٌ .لعَ ىكحؼك جيام جؿاریف ىّزّد در ىّرد ؾيهکؼد ؿازىاٌی ٌ ،ضّه اٌسام
وػایف و ىـئّنیث ُای ىضّل قغه ةَ افؼاد در كانب یَ ىّزّدیث کهی یؿٍی ؿازىان ىؼةّط ىیتاقغ در واكؽ ؾيهکؼد
ؿازىاٌی ىحكکم اؿث از ىسيّؾَ رفحارُای کَ کارکٍان یک ؿازىان در ارجتاط ةا قغم از ظّدقان ٌكان ىی دٍُغ و
ىضنّل و ةازدُ ی از ایً رفحار ىٍحر ىیكّد .ىعانؿات ىعحهفی در زىیٍَ ؾّاىم ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد قغهی اٌسام گؼفٍَ
اؿث در ی کی از ایً ىعانؿات ؿاةلَ ظغىث و رضایث قغهی ةَ ؾٍّان ىحغییؼ ُای جادیؼ گػاز ةؼ ؾيهکؼد قغهی ىؿؼفی
قغه اٌغ(اصيغی)1392 ،
.2-9ريیکزد َای سىجص عملکزد
در ؿٍسف ؾيهکؼد دو رویکؼد ؾيغه وزّد دارد:ؾیٍی و ذٍُی و ُؼ دو رویکؼد دارای ىضاؿً و ىؿایب ظاص ظّد
اؿث .ىلیاس ُای ؾیٍی ةیكحؼ واكؿی ُـحٍغ ،اىا از ٌؼؼ كهو و پّقف ىضغود ةَ داده ُای ىانی ُـحٍغ و دیگؼ اةؿاد
ؿازىان را جتی یً ٌيی کٍٍغ .از ظؼفی دیگؼ ىلیاس ذٍُی واكؽ گؼا ُـحٍغ اىا جّمیف غٍی کَ از ادؼةعكی ؿازىان
ارائَ ىی کٍٍغ .ایً ىلیاس ُا ازازه ىی دٍُغ داىٍَ جغییؼات وؿؿی از ؿازىان در ىٍاةؽ ىعحهف ىّرد ىلایـَ كؼار
ةگیؼٌغ .ةٍاةؼایً كاةهیث جؿيیو ةؼ ىتٍای ی افحَ ُای ذٍُی ةیكحؼ اؿثُ .يچٍیً ىلیاس ُای ذٍُی ؾٍامؼ جضهیم
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ىتٍی ةؼ ادراك را ٌیؽ پّقف ىی دٍُغ کَ در پژوُف ُای ؾهّم اٌـاٌی و ازحياؾی زایگاه ویژه ای پیغا کؼده
اؿث(ىّىٍی)1392 ،
4-11تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َا
زغول قياره  :1جّزیؽ فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ىحغیؼُای دىّگؼافیک در گؼوه ىّرد ىعانؿَ
ىحغییؼ
زٍؾ
ىغرك جضنیهی
ىغیؼ ىلعؽ
ٌّع ىغرؿَ

ؿعّح ىحغیؼ

فؼاواٌی

درمغ

زن

18

46.2

ىؼد

21

53.8

کارقٍاؿی

24

61.5

کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ

15

38.5

ىحّؿعَ اول

23

60

ىحّؿعَ دوم

15

40

پـؼاٌَ

21

53.8

دظحؼاٌَ

18

46.2

زغول ةاال ٌكان دٍُغه ایً اؿث کَ از ىسيّع  39قؼکث کٍٍغه در ایً ظؼح ٌ 21فؼ( )٪53.8ىؼد و ةلیَ زن ةّدٌغ.
از ٌؼؼ ىغرك جضنیهی ٌ 24فؼ ( ) ٪61.5دارای ىغرك جضنیهی نیـاٌؾ و ةلیَ کارقٍاؿی ارقغ و ةاالجؼ ةّده اٌغ .از
ٌؼؼ ىلعؽ جضنیهی ىغیؼانٌ 23 ،فؼ ( )%60در ىلعؽ ىحّؿعَ اول و ٌ 15فؼ ( )%40ىحّؿعَ دوم و از ٌؼؼ ٌّع ىغرؿَ
ٌ 21فؼ ( )%53.8در ىغرؿَ پـؼاٌَ و ةلیَ ةا  %46.2در ىغرؿَ دظحؼاٌَ ىكغّل ةَ کار ةّده اٌغ
زغول قياره  :2ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىحغیؼُای رضایث قغهی و
ىؤنفَ ُای ىؼةّط ةَ آن در گؼوه ىّرد ىعانؿَ
ىّنفَ ُای رضایث قغهی

جؿغاد

ىیاٌگیً

اٌضؼاف
ىؿیار

ىاُیث کار

39

88.11

10

اىٍیث

39

73.02

12

ىضیط فیؽیکی

39

81.1

11

زّ ؿازىاٌی

39

75.9

10

قیّه ؿؼپؼؿحی

39

75.9

11

ُيکاران

39

85

9

صلّق و ىؽایا

39

49.9

13
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ىـئّنیث

39

84.1

10

ارجلاء

39

68.9

12

85.1

8

رضایث قغهی

زغول ةاال ةَ ةؼرؿی ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد رضایث قغهی و ىؤنفَ ُای ىؼةّط ةَ آن در گؼوه ىّرد ىعانؿَ
ىی پؼدازد ُياٌعّر کَ در زغول ىكاُغه ىی قّد .ىیاٌگیً رضایث قغهی  7581و زیؼىلیاس ُای آن قاىم ىاُیث
کار( ،)88.11اىٍیث( ،)73.02ىضیط فیؽیکی کار( ،)81.13زّ ؿازىاٌی( ،)75.98قیّه ؿؼپؼؿحی(،)75.96
ُيکاران( ،)85.07صلّق و ىؽایا( ،)49.94ىـئّنیث( )84.18و ارجلاء( )68.9ةغؿث آىغ.
زغول قياره  :3ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىحغیؼُای ؾيهکؼد ىغیؼان و
ىؤنفَ ُای ىؼةّط ةَ آن در گؼوه ىّرد ىعانؿَ
ىّنفَ ُای ؾيهکؼد قغهی

جؿغاد

فؼاواٌی

اٌضؼاف ىؿیار

ارجتاظات ىٍاةؽ اٌـاٌی

39

86.09

10

ةؼٌاىَ ریؽی

39

83.60

12

اةحکار و ظالكیث

39

86.85

11

ؿازىاٌغُی

39

87.82

9

ىـئّنیث پػیؼی

39

91.25

9

جنيیو گیؼی

39

86.15

11

ُغایث و رُتؼی

39

87.17

11

ٌؼارت و کٍحؼل

39

87.63

10

رضایث ارةاب رزّع

39

90.17

10

کیفیث کار

39

85.25

10

رؾایث اظالق در کار

39

89.85

11

ؾيهکؼد ىغیؼان

39

87.44

9

زغول ةاال ةَ ةؼرؿی ىیا ٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ؾيهکؼد ىغیؼان و ىؤنفَ ُای ىؼةّط ةَ آن در گؼوه ىّرد ىعانؿَ
ىی پؼدازدُ .ياٌعّر کَ در زغول ىكاُغه ىی قّد ىیاٌگیً ؾيهکؼد ىغیؼان  87.44و زیؼىلیاس ُای آن قاىم
ارجتاظات ىٍاةؽ اٌـاٌی( ،)86.09ةؼٌاىَ ریؽی( ،)83.6اةحکار و ظالكیث( ،)86.85ؿازىاٌغُی( ،)87.82ىـئّنیث
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پػیؼی( ،)91.25جنيیو گیؼی(ُ ،)86.15غایث و رُتؼی(ٌ ،)87.17ؼارت و کٍحؼل( ،)87.63رضایث ارةاب
رزّع( ،)90.17کیفیث کار( ،)85.25رؾایث اظالق در کار( )89.85ةغؿث آىغ.
فزضیٍ ايل :بیه رضایت ضغلی ي عملکزد مذیزان مذارط متًسطٍ رابطٍ معىی داری يجًد دارد.
زغول قياره  :4ظالمَ ىغل راةعَ ةیً رضایث قغهی و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

رضایث قغهی

ىسػورضؼیب
ضؼیب ىسػورضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه
.546

.298

.279

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

8.01301

0.000

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً رضایث قغهی و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره
ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.54ةغؿث
آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ رضایث قغهی و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی
داری وزّد دارد.
فزض یٍ ديم :بیه مؤلفٍ ماَیت کار(سیزمقیاط رضایت ضغلی) ي عملکزد مذیزان مذارط متًسطٍ رابطٍ
معىی داری يجًد دارد.
زغول قياره  :5ظالمَ ىغل راةعَ ةیً ىاُیث کار و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ىاُیث کار

ىسػورضؼیب
ضؼیب ىسػورضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه
.438

.192

.170

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

8.59615

0.005

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىاُیث کار و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره ةَ
ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.43ةغؿث آىغ .ةا
جّزَ ةَ اظ الؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ ىاُیث کار و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد
دارد
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فؼضیَ ؿّم :ةیً ىؤنفَ اىٍیث(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی داری وزّد
دارد.
زغول قياره  :6ظالمَ ىغل راةعَ ةیً اىٍیث و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

اىٍیث

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه
.381

.145

.122

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

8.84184

0.01

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً اىٍیث و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره ةَ
ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ ف ّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.38ةغؿث آىغ .ةا
جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ اىٍیث و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد
دارد.
فؼضیَ چِارم :ةیً ىؤنفَ ىضیط فیؽیکی کار(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی
داری وزّد دارد.
زغول قياره :7ظالمَ ىغل راةعَ ةیً ىضیط فیؽیکی کار و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ىضیط فیؽیکی
کار

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه

.447

.200

.178

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

8.55507

0.004

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىضیط فیؽیکی کار و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ
اقاره ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ 0.44
ةغؿث آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ ىضیط فیؽیکی کار و ؾيهکؼد ىغیؼان
ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد دارد.
فؼضیَ پٍسو :ةیً ىؤنفَ زّ ؿازىاٌی(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی داری
وزّد دارد.
زغول قياره :8ظالمَ ىغل راةعَ ةیً زّ ؿازىاٌی و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری
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زّ ؿازىاٌی

.265

.070

.045

9.21947

0.1

زغول ةاال ةَ ةؼرؿی راةعَ ةیً زّ ؿازىاٌی و ؾيهکؼد ىغیؼان در گؼوه ىّرد ىعانؿَ ىی پؼدازدُ .ياٌعّر کَ در زغول
ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً زّ ؿازىاٌی و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو
ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.26ةغؿث آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث
آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ زّ ؿازىاٌی و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد ٌغارد
فؼضیَ قكو :ةیً ىؤنفَ قیّه ؿؼپؼؿحی(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی
داری وزّد دارد.
زغول قيار :95ظالمَ ىغل راةعَ ةیً قیّه ؿؼپؼؿحی و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

قیّه ؿؼپؼؿحی

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه
.277

.077

.052

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

9.18873

0.08

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً قیّه ؿؼپؼؿحی و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره
ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.27ةغؿث
آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ة غؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ قیّه ؿؼپؼؿحی و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی
داری وزّد ٌغارد.
فؼضیَ ُفحو :ةیً ىؤنفَ ىحغیؼ ُيکاران(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی
داری وزّد دارد.
زغول قياره :10ظالمَ ىغل راةعَ ةیً ىحغیؼ ُيکاران و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ىحغیؼ ُيکاران

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه
.328

.108

.084

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

9.03198

0.04

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ ُيکاران و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره
ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.32ةغؿث
آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ ُيکاران و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری
وزّد دارد.
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فؼضیَ ُكحو :ةیً ىؤنفَ صلّق و ىؽایا(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ
ىؿٍی داری وزّد دارد.
زغول قياره  :11ظالمَ ىغل راةعَ ةیً صلّق و ىؽایا و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه

ىغل

صلّق و ىؽایا

.246

.061

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری

9.26733

0.13

.035

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً صلّق و ىؽایا و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ
اقاره ةَ ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ
 0.24ةغؿث آىغ .ةا جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ صلّق و ىؽایا و ؾيهکؼد
ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد ٌغارد
فؼضیَ ٌِو :ةیً ىؤنفَ ىـئّنیث(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی داری
وزّد دارد.
زغول قياره :12ظالمَ ىغل راةعَ ةیً ىـئّنیث و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ضؼیب
ُيتـحگی

ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی

ىسػور ضؼیب ُيتـحگی
جؿغیم قغه

ظعای ىؿیار
جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی
داری

ىـئّنیث

.539

.291

.271

8.05376

0.000

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىـئّنیث و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره ةَ
ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.53ةغؿث آىغ .ةا
جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ ىـئّنیث و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد
دارد
فؼضیَ دُو :ةیً ىؤنفَ ارجلاء(زیؼىلیاس رضایث قغهی) و ؾيهکؼد ىغیؼان ىغارس ىحّؿعَ راةعَ ىؿٍی داری وزّد
دارد.
زغول قياره  :13ظالمَ ىغل راةعَ ةیً ارجلاء و ؾيهکؼد ىغیؼان
ىغل

ىسػور ضؼیب
ضؼیب ىسػور ضؼیب
ُيتـحگی ُيتـحگی ُيتـحگی جؿغیم قغه

ظعای ىؿیار جعيیٍی

ؿعش ىؿٍی داری
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ارجلاء

.557

.310

.291

7.94228

0.000

ُياٌعّر کَ در زغول ةاال ىكاُغه ىی قّد ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ارجلاء و ؾيهکؼد ىغیؼان کَ اقاره ةَ
ُيتـحگی ؿاده ةیً دو ىحغیؼ فّق انػکؼ ىی کٍغ و ةَ ؾتارجی قغت ُيتـحگی را ٌكان ىی دُغ  0.55ةغؿث آىغ .ةا
جّزَ ةَ اظالؾات ةغؿث آىغه ىی جّان گفث ةیً دو ىحغیؼ ارجلاء و ؾيهکؼد ىغیؼان ُيتـحگی ىؿٍی داری وزّد دارد.
 -5بحث ي وتیجٍ گیزی
-1-5تعییه يضعیت َز یک اس مًلفٍ َای رضایت ضغلی مذیزان مذارط ضُزستان میبذ
رضایث قغهی در ایً پؼؿف ٌاىَ داری  9ىّنفَ اؿث کَ ةا جّزَ ةَ جضهیم داده ُا وضؿیث ُؼ کغام ةَ ایً قؼح
ىی ةاقغ ،ىاُیث کار( ،)88.11اىٍیث( ،)73.02ىضیط فیؽیکی کار( ،)81.13زّ ؿازىاٌی( ،)75.98قیّه
ؿؼپؼؿحی(ُ ،)75.96يکاران( ،)85.07صلّق و ىؽایا( ،)49.94ىـئّنیث( )84.18و ارجلاء( )68.9ةا جّزَ ةَ ایً ٌحایر
ىؿهّم ىی قّد کَ ىاُیث کارُ ،يکاران ،ىـئّنیث ةَ جؼجیب ىّنفَ ُای ُـحٍغ ةیكحؼیً رضایث قغهی ىغیؼان
ىغارس زاىؿَ پژوُف فؿهی از آن ُا دارٌغ و ُيچٍیً ىغیؼان ىغارس کيحؼیً رضایث قغهی را از ىّنفَ صلّق و
ىؽایا دارٌغ ایً داده ُا ُيـّ ةا جضلیق ةیؼاٌّد (ُ)1393ـحٍغ.
-2-5تعییه يضعیت َز یک اس مًلفٍ َای عملکزد ضغلی مذیزان مذارط ضُزستان میبذ
ةا جّزَ ةَ جضهیم داده ُا ىیاٌگیً ؾيهکؼد ىغیؼان  87.44و زیؼىلیاس ُای آن قاىم ارجتاظات ىٍاةؽ اٌـاٌی(،)86.09
ةؼٌاىَ ریؽی( ،)83.6اةحکار و ظالكیث( ،)86.85ؿازىاٌغُی( ،)87.82ىـئّنیث پػیؼی( ،)91.25جنيیو گیؼی(،)86.15
ُغایث و رُتؼی(ٌ ،)87.17ؼارت و کٍحؼل( ،)87.63رضایث ارةاب رزّع( ،)90.17کیفیث کار( ،)85.25رؾایث اظالق
در کار( )89.85ةغؿ ث آىغُ .يان ظّر کَ ىكاُغ ىیكّد ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ىیتغ ةیكحؼیث ؾيهکؼد را در
ىّنفَ ُای ىـئّنیث پػیؼی ،رضایث ارةاب رزّع ،ؿازىاٌغُی ُ ،غایث و رُتؼی ،ةَ جؼجیب دارٌغ و کيحؼیً ؾيهکؼد را
ٌیؽ در ىّنفَ ةؼٌاىَ ریؽی دارٌغ ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ىاُیث کار  88.11و  10.45و ؾيهکؼد ىغیؼان  87.44و 9.43
ىضاؿتَ گؼدیغٌ .حایر ایً ىّرد ةا جضلیق ادیيی ( )2013در جضاد اؿث زیؼا در جضلیق ادیيی ىؿهيان ؾيهکؼد قغهی
پاییٍی دارٌغ.
-3-5بیه رضایت ضغلی ي عملکزد مذیزان مذارط متًسطٍ ضُزستان میبذ رابطٍ معىی داری يجًد دارد
ُیچ گٌَّ راةعَ ای وزّ د ٌغارد .و فؼض ظالف یا فؼض جضلیق ادؾا ىیکٍٍغ کَ ةیً رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی
راةعَ وزّد دارد .اىا وكحی ىلغار ؿعش ىؿٍا داری کيحؼ از  5مغم ةَ دؿث ةیایغ یؿٍی فؼض مفؼ رد ىیكّد و فؼض
جضلیق پػیؼفحَ ىی قّد ُيان ظّر کَ در ىكاُغه قغ در كـيث جسؽیَ و جضهیم ؿعش ىؿٍادرای ةَ دؿث آىغه
( )0/00اؿث و ةا كتّنی فؼض جضلیق ىی جّاٌیو ةگّیو ةیً رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی ىغیؼان ىغارس راةعَ
وزّد دارد یؿٍی ةا افؽایف رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس ؾکيهکؼد آٌِا ٌیؽ افؽایف ىیاةغ و ةؼ ؾکؾ ایً امم ٌیؽ
مغق ىیکٍغ یؿٍی ةا کاُف رضایث قغهی  ،ؾيهکؼد قغهی ىغیؼان کاُف پیغا ىی کٍغ ٌحایر ایً جضلیق ةا جضلیق
رصیيی ()1395و رصيحی (ُ)1390و ؿّ اؿث.
-4-5بیه مًلفٍ َای رضایت ضغلی ي عملکزد ضغلی مذیزان مذارط ضُزستان میبذ رابطٍ يجًد دارد
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ةؼای پاؿط ةَ ایً فؼضیَ ٌیؽ ةایغ ىاٌٍغ فؼضیَ كتم فؼض مفؼ و فؼض ظالف را در ٌؼؼ ةگیؼیو فؼض مفؼ ادؾا ىیکٍغ
کَ ةیً ىّنفَ ُای رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی ُیچ گٌَّ راةعَ ای وزّد ٌغارد و فؼض ظالف یا فؼض جضلیق ادؾا
ىیکٍٍغ کَ ةیً ىّنفَ ُای رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی راةعَ وزّد دارد اىا وكحی ىلغار ؿعش ىؿٍا داری کيحؼ از
 5مغم ةَ دؿث ةیایغ یؿٍی فؼض مفؼ رد ىیكّد و فؼض جضلیق پػیؼفحَ ىیكّد ةیً ىّنفَ ُای ىاُیث کار ،اىٍیث
 ،ىضیط فیؽیکی کارُ،يکاران ىـئّنیث ،ارجلا و ىحغیؼ ؾيهکؼد قغهی راةعَ وزّد دارد ةَ ٌّؾی ُو ةـحگی وزّد دارد
چّن فؼض مفؼ در ایً ىّنفَ ُا رد ىیكّد یؿٍی ؿعش ىؿٍا داری در آن ُا کيحؼ از ( )0/05اؿث اىا در ىّنفَ ُای
زّ ؿازىاٌی و قیّه ؿؼپؼؿحی و صلّق و ىؽایا ةا ىحغیؼ ؾيهکؼد قغهی راةعَ ای وزّد ٌغارد.یؿٍی ؿعش ىؿٍا داری
ةیكحؼ از ()0/05اؿث و فؼض مفؼ کَ ادؾا داقث راةعَ وزّد ٌغارد رد ىی قّد ٌحایر ایً جضلیق در ىّنفَ ُای کَ
ارجتاط دارٌغ ةا جضلیق ُاقيی(ُ )1390يـّ اؿث.
ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان یکی از ىِو جؼیً ویژگی ىؿهيان اؿث زیؼا ىؿهياٌی کَ داری ؾيهکؼد قغهی ةاالی ةاقٍغ ةَ
ٌّؾی ىی جّان گفث ةَ اُغاف آىّزقی رؿیغه اٌغ ؾّاىم زیادی ىی جّاٌٍغ ةؼ ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان جادیؼ داقحَ ةاقٍغ
کَ یکی از ایً ؾّاىم رضایث قغهی اؿث کَ دارای ىّنفَ ُای صـاؿی ىی ةاقغ و اگؼ ةَ آن جّزَ قّد ىی جّاٌٍغ
ةاؾخ ةِتّد ؾيهکؼد قغهی در ىؿهيان قّد ُيان ظّر کَ در جضهیم داده ُو ىكاُغه قغ جٍِا ىی جّان گفث ىؿهيان
قِؼؿحان ىیتغ در ىّنفَ صلّق جا صغودی ٌاراضی ةّدٌغ و در ؿایؼ ىّارد رضایث قغهی آٌِا ىی جّان گفث ةاالجؼ از
ىیاٌگیً اؿث و در ةضخ ؾيهکؼد قغهی ٌیؽ در جياىی ىّنفَ ُا ةاالجؼ از ىیاٌگیً ةّدٌغ .پؾ ىی جّان گفث ةؼای
افؽایف ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان ةایغ زّاٌب ىعحهف جادیؼ گػار ةؼ آن قٍاؿایی قٌّغ جا ةحّان ؾيهکؼد قغهی آٌِا در در
ؿعش كاةم كتّنی ىكاُغه کؼد و ایً ةَ ٌّةَ ظّد ةاؾخ جضلق اُغاف آىّزقی ىی قّد.
پیطىُادات
 _1ةؼای ؿٍسف راةعَ رضایث قغهی و ؾيهکؼد قغهی در ىغارس یا ُؼ ؿازىان دیگؼی پؼؿف ٌاىَ ؾيهکؼد قغهی
جّؿط ذی ٌفؿان آن ؿازىان پؼ قّد
مىابع فارسی
اصيغی ،صـً ( .)1392ةؼرؿی راةعَ رُتؼی جّزیؽ قغه ةا ؾيهکؼد ؿازىاٌی ىؿهيان ىغارس دونحی اةحغایی قِؼ جِؼان ،در كانب پایان
ٌاىَ ،داٌكکغه روان قٍاؿی داٌكگاه جِؼان.
ةیؼاٌٌّغ ،ىِغی ( .) 1394ةؼرؿی رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ظؼم آةاد و ارائَ راُکارُای ةؼای افؽایف رضایث قغهی آن ُا
 ،در كانب پایان ٌاىَ ،داٌكکغه روان قٍاؿی داٌكگاه جِؼان.
جّؿهی ،غالىؿتاس  ،1387 ،زاىؿَ قٍاؿی کار و قغمٌ ،اقؼ :ؿيث ،جِؼان.
جّکهی ,ىؼیو ،1395 ،ةؼرؿی ىلایـَ زٍـیث و رضایث قغهیٌِ ،يیً کٍگؼه پیكگاىان پیكؼفث ،جِؼان ،ىؼکؽ انگّی اؿالىی ایؼاٌی
پیكؼفث.
ظغایاری فؼد ،ىضيغ و ؿیغىضيغ ىیؼکيانی ،صـیً قکؼکً ،ةاكؼ غتاری ةٍاب ،ىضـً قکُّی یکحا،دکحؼ ؾهی ٌلی فلیِی و ؿایؼ
ُيکاران ( )1388ؿٍسف ىیؽان رضایث قغهی کارکٍان و رضایث ىكحؼیان ةاٌک مادرات ایؼان و ارائۀ انگّی ىغاظهۀ رواٌكٍاظحی ةَ
ىٍؼّر ارجلای آن ،پیياٌکار ةاٌک مادرات ایؼان،داٌكکغة رواٌكٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی داٌكگاه جِؼان.
رصيحی ,ؾتاس؛ ؾؽیؽانَ ماةؼی؛ صيیغ ىؼجضّی و فاظيَ ىِؼاةی فؼ ،)1390( ،ةؼرؿی راةعَ ُّش ُیساٌی ةا ظالكیث و رضایث قغهی
ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ةو در ؿال جضنیهی  ،89 –88کٍفؼاٌؾ ىهی کارآفؼیٍی ،جؿاون ،زِاد اكحنادیٌ ،اییً ،داٌكگاه آزاد اؿالىی
واصغ ٌاییً.
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رصيحی ،ؾتاس ( .)1390ةؼرؿی راةعَ ُّش ُیساٌی ةا ظالكیث و رضایث قغهی ىغیؼان ىغارس قِؼؿحان ةو ،کٍفؼاٌؾ ىهی کار
افؼیٍی ،جؿاون ،زِاد اكحنادی.
رصیيی ,پؼویؽ و ىضيغ صـٍی ، )1395( ،ةؼرؿی راةعَ ةیً رضایث قغهی و جؿِغ ؿازىاٌی ةا ؾيهکؼد قغهی کارىٍغان داٌكگاه اروىیَ،
کٍفؼاٌؾ زِاٌی رواٌكٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی ،صلّق و ؾهّم ازحياؾی در آغاز ُؽاره ؿّم ،قیؼاز ،پژوُف قؼکث ایغه ةازار مٍؿث ؿتؽ،
رٌگؼزیان ,فاظيَ؛ رةاةَ رفیؿان و زّاد ظهؿحتؼی ،1393 ،ىلایـَ جؿِغ ؿازىاٌی و رضایث قغهی دةیؼان ىحّؿعَ قِؼ رقث ،کٍفؼاٌؾ
ةیً انيههی ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات رفحاری ،جِؼان ،ىّؿـَ ىغیؼان ایغه پؼداز پایحعث ویؼا.
ؿِؼاةی ,ىٌّا و ٌادر ؿهیياٌی ،)1395 (،ةؼرؿی راةعَ ةیً ؾّاىم پٍسگاٌَ قعنیحی ىؿهو ةا رضایث قغهی ىؿهيان ىلعؽ اةحغایی
ىٍعلَ پٍر آىّزش و پؼورش قِؼ جِؼان ،ؿّىیً کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی ىغیؼیث در كؼن  ،21ایحانیا-رم ،ىّؿـَ ىغیؼان ایغه پؼداز پایحعث
ویؼا،
فحش انِی ،ةعحیار .) 1391( ،ةؼرؿی راةعَ ؾيهکؼد قغهی و رضایث قغهی ىؿهيان اةحغایی قِؼؿحان ةاٌَ  ،در كانب پایان ٌاىَ ،داٌكکغه
روان قٍاؿی داٌكگاه جِؼان.
كيؼی زارع ،زُؼه ( .)1390ةؼرؿی ُو ةـحگی کیفیث ارزقیاةی ؾيهکؼد و رضایث قغهی پؼؿحاران ،داٌكگاه آزاد اؿالىی قِؼ كو.
نؿم قِتاز ،ىِؼٌّش ( .) 1392ةؼرؿی راةعَ ؾيهکؼد ظاٌّاده ةا ؾيهکؼد قغهی و رضایث قغهی کارکٍان داٌكکاه ؾالىَ  ،در كانب پایان
ٌاىَ.داٌكکاه ؾالىَ ظتاظتایی ،داٌكکغه روان قٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی .
ىضيغی ،مالح انغیً ( .)1386ةؼرؿی راةعَ ةیً ُّیث ؿازىاٌی ،رضایث قغهی ،وجؿِغ ؿازىاٌی دةیؼان دةیؼؿحان ُای قِؼ ؿٍٍغج،
در كانب پایان ٌاىَ ،داٌكکغه روان قٍاؿی داٌكگاه جِؼان.
ىضيغی ،ظانب ( .) 1383راةعَ ؿتک ىغیؼیث ىغیؼان ةا رضایث قغهی دةیؼان دةیؼؿحاُای پـؼاٌَ ٌؼؼی دونحی اؿحان کؼدؿحان .در
كانب پایان ٌاىَ  .داٌكکغه روان قٍاؿی داٌكگاه جِؼان.
ىّىٍی ،کتؼی ( .) 1392ةؼرؿی وضؿیث ؾيهکؼد گؼوُای آىّزقی داٌكگاه ایالم ،در كانب پایان ٌاىَ .داٌكکغه روان قٍاؿی داٌكگاه
جِؼان،
ىیؼکيانی ،ؿیغ ىضيغ ،)1389( ،رُتؼی و ىغیؼیث آىّزقی ،اٌحكارات یـعؼون،ص.361 ،
ىیؼکيانی ،ؿیغ ىضيغ .)1393( ،رفحار و رواةط در ؿازىان و ىغیؼیثٌ ،كؼ یـعؼون ،ص.176،
ُاقيی ،ىؿنّىَ .) 1390( ،ةؼرؿی راةعَ رضایث قغهی و ةا ظغىات رفاُی ىؿهيان قِؼؿحان آةیٍک ،در كانب پایان ٌاىَ ،داٌكکغه
رواٌكٍاؿی داٌكگاه ؾالىَ.
ىضيغ ٌژاد،آؿی .)1396(،ةؼرؿی راةعَ ةیً رضایث قغهی و اظانق صؼفَ ای ةا ؾيهکؼد قغهی ىؿهيان ىغارس اةحغایی دونحی دظحؼاٌَ
ٌاصیَ دو اروىیَ در ؿال جضنیهی،دركاب پایان ٌاىَ،داٌكگاه اروىیَ.
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