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 چكيده : 

يدي اثربخشي و كارايي استوار مي باشد كه نيل به اين دو ، از طريق سنجش عملكرد و ميزان پيشرفت يك صنعت معموال بر اساس دو مفهوم كل

ي و افزايش دو ويژگي مهم در سازمان يعني رضايت شغلي و تعهد سازماني امكان پذيرخواهد بود. لذا هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رضايت شغل

مي باشد. پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده كه  تعهد سازماني كاركنان در يك محيط صنعتي ناپايدار، يعني صنايع غذايي

پرسشنامه توزيع شده كه به منظور بررسي  212نفر پرسنل كارخانه سحر ، تعداد  055جهت انتخاب نمونه آماري بر اساس جدول مورگان از ميان 
، استيرز و پورتر استفاده گرديده است. در خاتمه با استفاده از آزمون رضايت شغلي از پرسشنامه ويسوكي و كروم و تعهد سازماني از پرسشنامه موادي 

 هاي آماري ضريب همبستگي و رتبه بندي فريدمن ، نتايج نهايي تحقيق بدست آمده است.
 

 كليدي هايواژه

 رضايت شغلي ، تعهد سازماني ، صنايع غذايي ، اثربخشي ، كارايي
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 مقدمه :-1

ديدي تدوين نموده و با برنامه درجهان امروز هيچ سازماني بدون هدف و برنامه مشخص نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. سازمان ها ناگزيرند هر چند مدت يك بار اهداف ج

زي موثر و كاراي برنامه ها در جهت نيل به اين اهداف مي باشد.و ريزي مناسب خود را آماده رويارويي با جهان پر تغيير نمايند. اما در اين بين آنچه مهم و حياتي است پياده سا
 .در اجراي برنامه هاي سازمانتمامي كاركنان فعال و همه جانبه مشاركت با حداكثر كارايي و اثربخشي چيزي نيست جز رمز و راز وصول به اهداف سازماني 

رضايت شغلي به نگرش كلي فرد درباره  ميزان مشاركت و تالش كاركنان در نيل به اهداف سازماني مي باشد. دو عامل رضايت شغلي و تعهد سازماني از جمله مهمترين عوامل در

رش منفي شغلش گفته مي شود.كسي كه رضايت شغلي اش در سطح بااليي باشد به كارش نگرش مثبتي دارد اما كسي كه از كارش ناخشنود است نگرش وي به كا
تعهد و پايبندي مي تواند پيامدهاي مثبت و  ازسوي ديگر. [1]يين در كار بسيار نامطلوب استباعث كاهش روحيه كاركنان مي شود و روحيه پاهمچنين نارضايتي از شغل است.

عهد عبارت است ت. كار مي كنند  متعددي داشته باشد. كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند، نظم بيشتري در كار خود دارند، مدت بيشتري در سازمان مي مانند و بيشتر

همچنين مي  .[2]براي پاسخ گويي به خواسته هايي كه از شغل او دارند « همكار»يشتر فرد به عنوان يك از احساس هويت و وابستگي فرد به سازمان و پايبندي يعني اشتياق ب

  .[1]سازمان را معرف خود مي داند و آرزو مي كند كه در آن سازمان باقي بماند ، فرد ،   كه در آن حالتاست  يحالتتعهد توان گفت 

و عامل مهم رضايت شغلي و تعهد سازماني موجب گرديد تا در اين پژوهش رابطه بين اين دو ، در يك محيط صنعتي يعني اهميت مديريت صحيح منابع انساني و توجه به د

به همين سنجش قرار گيرد.كارخانه صنايع غذايي سحر استان همدان كه به لحاظ ماهيت و شكل كار تفاوت عمده اي با ساير سازمان ها و شركت هاي دولتي دارد در معرض 
كارخانه سحر ارتباطي پس از ارئه تعاريف متعدد دو واژه رضايت شغلي و تعهد سازماني و تعيين مدل مناسب پژوهش مشخص خواهد شد كه بين اين دوعامل در كاركنان  جهت

  وجود دارد يا خير؟

 ادبيات تحقيق :-2

 مفهوم رضايت شغلي : - 1 -2

 ابعاد ها، رويه ها، سيستم ارتباطات، دستمزد، حقوق، مانند متعددي عوامل از متأثر و شود مي      اطالق  خود شغل از  فرد منفي  و مثبت  نگرش  مجموعه به شغلي رضايت

 . [2] است كاركنان شخصيتي يهايويژگ و كار نظم شغلي،

 به  .دارد هماهنگي و سازگاري حد چه تا كند مي فراهم او براي سازمان و شغل كه هايي پاداش با فرد توقع كه دهد، مي نشان و است شغل به نسبت فردي نگرشي شغلي، رضايت

 . [3] است رسيده نظر مورد ارزشهاي و هاه خواست به خود حرفه در كند احساس فرد كه اين يعني شغلي رضايت كلي عبارت

 حقوق، مثل بيروني هاي جنبهو  شغل محيطي هاي ويژگي شامل كه بهداشت عامل شامل كه باشد مي بعد دو داراي شغلي رضايت :دنويس مي هرزبرگ از نقل به رابينز

 مي رشد و مسئوليت ، پيشرفت به دادن نظيراهميت شغلي محتواي و وظايف به وابسته كه است انگيزشي عوامل و است كاري هاي موقعيت و شرايط فردي، بين روابط سرپرستي،

 . [1]باشد

 غالب در 1969 سال در آمريكا كرنل دانشگاه در را خود تحقيقات نتايج سرانجام و پرداختند اي گسترده  تحقيقات  به شغلي رضايت زمينه در هالين و كندال همراه به اسميت
 ادراك با مقايسه در شغلي رضايت كه هستند اعتقاد براين مدل آنها اين ماهيت درباره  .يافت شهرت JDI)1( شغل توصيفي شاخص عنوان تحت مدل اين  .دادند ارائه مدل يك

 استفاده مي نمايد : ، شغلي جنبه پنج از رضايت تعيين براي اين مدل . [4]گيرد مي قرار قضاوت ، مورد قراردارد وي دسترس در كه جايگزيني شغلهاي از فرد

 [5] رضايت از حقوق -0رضايت از ترفيع -4          رضايت از همكاران -3رضايت از مافوق  -2رضايت از كار  -1

 

 : تعهد سازماني مفهوم  – 2 -2

                                                             
1 Job Descriptive Index 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jdi+job+satisfaction&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siop.org%2Ftip%2Fjuly10%2F06jdi.aspx&ei=wICyU4yRCoyvPOCkgcAK&usg=AFQjCNELWQVLxradXteNKMW0u95YpkJ_4g&sig2=GWEj9AUfO1kh3njKWhfEEA
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، عهد ي تعهد به معناي به گردن گرفتن كار : تنوع قابل مالحظه اي وجود دارد و واژه هاي متفاوتي براي توصيف آن به كار گرفته مي شودو تعهد سازماني در تعريف تعهد 

  وعي الزام دانسته كه آزادي عمل را محدود مي كند.همچنين فرهنگ آكسفورد تعهد را ن .[6]و تيمار داشتن است  بستن، پيمان بستن، غمخواري،

 : دارد يمتنوعتعاريف به تبع آن تعهد سازماني نيز 

 و "مستمر عهد سازمان، براي زياد تالش به تمايل" ،"عاطفي تعهد سازمان، ارزشهاي و اهداف پذيرش و قوي اعتقاد" عامل سه توسط كه است سازمان با افراد پيوند سازماني، تعهد

( تعهد سازماني را درجه نسبي تعيين هويت فرد با يك سازمان خاص و 1724و همكاران )پورتر .[12] ميشود مشخص "تكليفي تعهد سازمان، در باقيماندن براي قوي ميل"

 .[13]دانند. در اين تعريف تعهد سازماني سه عامل را شامل مي شوددرگيري او با آن سازمان مي

 

 ارزشهاي سازمان و پذيرش آنها و اهداف به قوي اعتقاد•

 سازماني اهداف به رسيدن براي مالحظه قابل تالش به تمايل•

 ميق براي ادامه عضويت در سازمانع و قوي خواست و آرزو•

دومين بعد  مي شود.  تعريف  سازمان  در  ماندن   عنوان قصد و نيت كاركنان به به   مي باشد كه   1اولين بعد تعهد كه بيش از ساير ابعاد به آن توجه مي شود تعهد رفتاري

 .[7] مي باشد كه منظور از آن متعهد بودن به ارزش ها و اهداف سازماني و نيز سازگاري با آن هاست 2تعهد نگرشي، تعهد 

 .[8]، تاثير گذار استن طور كلي تعهد سازماني نوعي نگرش و احساس فرد نسبت به سازمان ، شغل و گروه است كه در قضاوت ها ، عملكرد و وفاداري وي نسبت به سازمابه 

 پيشينه تحقيق : - 3 -2

 فرهنگ سازماني ، تعهد سازماني و... انجام گرفته است.  نيروي انساني و رفتار سازماني از جمله رضايت شغلي ، اهميت  در خصوص اي  تحقيقات گستردهگذشته تا كنون  از

با عنوان رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان آموزش و پرورش اشاره  (1331صالح پور)     بيدختي وامين پژوهش  به طور مثال در تحقيقات داخلي مي توان به

توزيع و جمع آوري دو پرسشنامه مربوط به رضايت شغلي و تعهد سازماني  پس از  مود. در اين تحقيق دبيران دبيرستان هاي شهر مشهد به عنوان جامعه آماري انتخاب شده ون
سازماني در دبيران دبيرستان هاي مشهد رابطه مثبت . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بين رضايت شغلي و تعهد داده ها اقدام نموده استتجزيه و تحليل آماري  نسبت به 

 [9] وجود دارد.

 با پرستار 132 همبستگي،  -توصيفي اي مطالعه درو پرداخته  تهرانبيمارستان  دو  به ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در ( 1337نحرير و همكاران ) 

داده هاي بدست آمده را با  ميير و آلن سازماني تعهد و لوتانز شغلي رضايت هاي پرسشنامه با ها داده گردآوريقرارداده و پس از  رقرا مطالعه موردرا  كار سابقه سال سه حداقل

 .[10] نتايج حاصله نشان مي داد بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معني داري وجود دارد تحليل نمود. SPSSآزمون مجذور كاي و نرم افزار استفاده از 

 
 و نفت برداري بهره نوبتكار شركت پرسنل در  JDI مدل اساس بر شغلي رضايت ابعاد و سازماني تعهد رابطه ( در پژوهشي با عنوان بررسي 1372همچنين فتحي و همكاران )

 تعهد سازماني و هريك از ابعاد رضايت شغلي شامل رضايتنفري و استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي و همبستگي نشان داد بين  105گچساران با انتخاب يك نمونه  گاز

 .[11]دارد وجود دار معنا و مثبت رابطه سازمان در ارتقاء مزايا، و حقوق همكار، با ارتباط مافوق، با ارتباط كار، نوع شغلي،
 

اشاره نمود. در اين پژوهش كه تحت عنوان رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در كارمندان امارات متحده  ( 1771تحقيق آل نجار ) درتحقيقات خارجي نيز مي توان به

رابطه  اين كشور اني در كارمندانعربي بر پايه عواملي چون امنيت شغلي ، انضباط و ارتباطات مديران و كاركنان انجام گرفت نشان داد بين دوعامل رضايت شغلي و تعهد سازم

   .[14]معني داري وجود داشته است
 

                                                             
1 Behavioral commitment 
2 Attitudinal commitment 
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 124 بين منظور اين براي . بسنجند را سازماني تعهد بر شغلي رضايت اثر خواستند مي او . يافت دست مهمي نتايج به ( 2010 ) همكارانش و آپادهاي يوگش ديگري تحقيق در
   .[15]كرد مي حمايت بود سازماني تعهد و شغلي رضايت بين رابطه همانا كه اصلي فرض از قوي ي رابطه با تحقيق هاي يافته و شد پخش پرسشنامه مياني مدير

 
نفر از كارمندان بخش  123( درپژوهشي بر روي كارمندان كشور عمان در خصوص ارتباط بين سن ، سابقه كار و رضايت شغلي با تعهد سازماني تعداد  2515همچنين عازيم )

    .[16]مذكور با تعهد سازماني بدست آورداز توزيع پرسشنامه و تحليل داده ها ، نتايجي مبني بر ارتباط مثبت و معني دار عوامل  خدمات صنعتي را انتخاب نموده و پس

لكن از آنجا كه  گرديده استبر اساس بررسي هاي به عمل آمده ، در اكثريت تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي ارتباط بين دوعامل رضايت شغلي و تعهد سازماني تاييد 

وليدي مي باشد. بديهي اين پژوهش ها غالبا در محيط هاي دولتي و خدماتي صورت گرفته تحقيق حاضر به دنبال بررسي ارتباط بين اين دوعامل در يك محيط خصوصي و ت

 بيشتر و نگاهي دوباره را مي طلبد. يچيده پيرامون آن نياز به بررسي است شرايط كارصنعتي و محيط پ
 

 : روش تحقيق-3
قلمرو ع تحقيقات توصيفي همبستگي بوده و از نظر هدف يك تحقيق كاربردي مي باشد. قلمرو مكاني تحقيق كارخانه صنايع غذايي سحر استان همدان و تحقيق حاضر از نو

 مي باشد.شمسي  1373و  1372 هاي زماني تحقيق مربوط به سال

منابع داخلي و خارجي موجود در حوزه رفتار سازماني و منابع انساني از جمله مباحث مربوط به رضايت شغلي و  انه اي با مطالعهابتدا به روش كتابخ ، جهت جمع آوري اطالعات
 :اي تحقيق به شرح زير تعيين گرديدفرضيه ه ( JDI) تعهد سازماني ادبيات موضوع بررسي گرديده و پس از انتخاب مدل شاخص توصيفي شغل 

 فرضيه اصلي : 
 رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر ارتباط مثبت وجود دارد.بين 

 فرضيه هاي فرعي :

 .بين رضايت از كار و تعهد سازماني كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر ارتباط مثبت وجود دارد 

 ط مثبت وجود دارد.بين رضايت از مافوق و تعهد سازماني كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر ارتبا 

  كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر ارتباط مثبت وجود دارد.بين رضايت از همكاران و تعهد سازماني 

 .بين رضايت از ترفيع و تعهد سازماني كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر ارتباط مثبت وجود دارد 

 يي سحر ارتباط مثبت وجود دارد.بين رضايت از حقوق و تعهد سازماني كاركنان كارخانه صنايع غذا 

نفر به عنوان  212نفري پرسنل كارخانه بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده تعداد  055جهت تعيين حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده گرديد كه با توجه به تعداد 
 حجم نمونه انتخاب گرديدند.

سوال بين اعضاي نمونه آماري  10سوال و تعهد سازماني موادي ، استيرز و پورتر مشتمل بر  45ويسوكي و كروم شامل  در ادامه به روش ميداني دو پرسشنامه رضايت شغلي

ينان كن به جهت اطمپرسشنامه هاي مذكور جزو پرسشنامه هاي معتبر و استاندارد در حوزه خود مي باشند كه روايي و پايايي آنان به دفعات تاييد گرديده است ل توزيع گرديد.

 مورد تاييد چند نفر از اساتيد اين حوزه قرار گرفته و به جهت پايايي ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه جهت پرسشنامه رضايت شغلي، ها، بيشتر از نظر روايي ، پرسشنامه
 است.شنامه هاي مذكور از پايايي پرس حاكيرا نشان مي داد كه  34/5و جهت پرسشنامه تعهد سازماني عدد  37/5اين ضريب عدد 

 

 تجزيه و تحليل داده ها : -4
در  براين اساس عامل رضايت از حقوق و مزاياعوامل مربوط به مدل رضايت شغلي از آزمون رتبه اي فريدمن استفاده گرديد كه در اين پژوهش به منظور تعيين رتبه هركدام از 

 مافوق )سرپرست (در خاتمه عامل رضايت از  رضايت از كار ، رضايت از همكاران ، رضايت از ترفيع و ارتقاء وباالترين رتبه از نظر كاركنان كارخانه قرار دارد و پس از آن عوامل 
 قرار گرفته است.

تعهد سازماني از آزمون  جهت بررسي همبستگي بين دو متغير رضايت شغلي و تعهد سازماني با عنايت به تاييد فرض نرمال بودن داده ها در هر دو متغير رضايت شغلي و

جهت بررسي ضريب  حقوق و رضايت از كار ،به غير از دوعامل رضايت از همبستگي پيرسون استفاده گرديد و با عنايت به رد فرض نرمال بودن مولفه هاي رضايت شغلي 

 و تعهد سازماني از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديده است. سه مولفه ديگرهمبستگي 
 

 تحليل نتايج بدست آمده :-4-1
با افزايش ميزان رضايت شغلي در  شده و بنابراينفرضيه اصلي تحقيق پذيرفته  ، بين رضايت شغلي و تعهد سازماني يك رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. يعني 1طبق جدول 

 ه خواهد شد. كاركنان كارخانه سحر ، ميزان تعهد سازماني آنان افزايش يافته و در صورت كاهش ميزان رضايت شغلي از ميزان تعهد سازماني كاركنان كاست

 آزمون همبستگي پيرسون                     ازماني با استفاده ازرابطه رضايت شغلي و تعهد س: 1جدول

 نتيجه سطح معنا داري مقدار ضريب همبستگي
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 رابطه مثبت ومعنادار 5.551 5.034

 

بر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن بررسي مي نمايد   همچنين بر اساس جدول دو كه رابطه بين سه مولفه رضايت از مافوق ، رضايت از همكاران و رضايت از ترفيع و ارتقاء را 
 افزايش خواهد يافت و بالعكس.در كاركنان كارخانه سحر اين با افزايش هركدام از مولفه هاي فوق ميزان تعهد سازماني ربناب فرضيه هاي فرعي دوم ، سوم و چهارم پذيرفته شده و

كه  تعهد سازماني مي باشندايت از كار ،  بر اساس آزمون همبستگي پيرسون داراي همبستگي مثبت و معنادار با ، دو مولفه رضايت از حقوق و رض 3ودر نهايت طبق جدول 

 و بالعكس. عهد سازماني كاركنان افزايش خواهد يافتهمچون مولفه هاي قبلي با افزايش آنان ميزان ت

 

 آزمون همبستگي اسپيرمنبا استفاده از           : رابطه مولفه هاي رضايت شغلي و تعهد سازماني  2جدول 

مقدارضريب  نام مولفه رضايت شغلي

 همبستگي

سطح معنا 

 داري

 نتيجه

430.5 رضايت از همكاران  مثبت ومعنادار 5.551 

 مثبت و معنادار 5.551 5.321 رضايت از مافوق

 مثبت و معنادار 5.551 5.430 رضايت از ترفيع

 

 آزمون همبستگي پيرسوناني با استفاده از     مولفه هاي رضايت شغلي و تعهد سازم : رابطه ديگر 3جدول 

مقدارضريب  نام مولفه رضايت شغلي
 همبستگي

سطح معنا 
 داري

 نتيجه

101.5 حقوقرضايت از   مثبت ومعنادار 5.551 

 مثبت و معنادار 5.551 5.020 كاررضايت از 

  :  نتيجه گيري و پيشنهادات -5

، انتخاب مدل پس از بررسي ادبيات تحقيق . رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان يك محيط صنعتي متغير يعني صنايع غذايي بودهدف اصلي اين مقاله بررسي 
JDI  ) اصلي تحقيق ، يعني رضايت شغلي و تعهد از خالل پرسشنامه هاي دريافتي ، مشخص گرديد بين دو متغير  و جمع آوري نظرات كاركنان) شاخص توصيفي شغل

نتايج نشان مي دهد كه بين هركدام از مولفه هاي رضايت شغلي شامل رضايت از مافوق ) سرپرست ( رضايت از همچنين . سازماني ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد 

ابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. به عالوه تحليل داده ها نشان داد در بين مولفه هاي رضايت همكاران، رضايت از حقوق ، رضايت از ترفيع و رضايت از كار با تعهد سازماني ر

  پايين ترين رتبه را در رضايت شغلي آنان دارد.رخانه قرارداشته و رضايت از مافوق ) سرپرست ( از نظر كاركنان كادر باالترين رتبه  حقوق و مزاياشغلي رضايت از 

دانشجويان و همچنين  كارخانه صنايع غذايي سحر همدان و ساير مديران كارخانجات مرتبط در اين حوزه ، دست آمده از اين پژوهش موارد ذيل به مديرانبا توجه به نتايج ب

 پيشنهاد مي گردد :عالقه مندان حوزه مديريت منابع انساني و رفتار سازماني ، 

 بهتر است مديران واحد جهت افزايش ميزان تعهد كاركنان ، بهبود فعاليت آنان و در نتيجه ي در كارخانه مذكور با عنايت به ارتباط مثبت رضايت شغلي و تعهد سازمان
  را به كار بندند. عواملافزايش اين افزايش بهره وري ، به عوامل مربوط به رضايت شغلي توجه بيشتري داشته و راهكارهاي مناسب جهت 

  پيشنهاد مي كارخانه به مديران  داشته انداز آنجا كه دو عامل رضايت از ترفيع و ارتقاء و رضايت از مافوق            ) سرپرست ( ميزان كمتري از رضايت شغلي كاركنان را
ه و همچنين از بين بردن موانع ارتباطي بين گردد با تنظيم مقررات الزم در خصوص ارتقاء كاركنان بر مبناي تخصص ، تجربه ، تحصيالت و آموزش هاي طي شد

  كاركنان بيفزايند. سرپرستان و كاركنان ، به ميزان رضايت شغلي

  و لزوم توجه به صنعت در چرخه اقتصادي كشور ، دانشجويان و عالقه مندان مباحث مديريتي مي توانند جهت تحقيقات آتي با توجه به موانع و مشكالت واحدهاي صنعتي
معطوف داشته و با انجام تحقيقات كاربردي ، راه را براي افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي از طريق مديريت صحيح منابع انساني  را به سوي اينگونه محيط ها خود تالش

 بكار بندند.
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