
 

 

 

مندی کارکنان سازمان با  ارزیابي و انتخاب باالترین عوامل رضایتمقاله پژوهشي: 

 های نهاجا( )مطالعه موردی یکي از یگانو همبستگي  ANPهای  کارگیری روش به

 3جاللیعبدالعلی ؛ 2سپند آسامحمد مجتبی  ؛1خراشادی زاده،محمدرضا 

 52/99/19پذیرش مقاله:                                                                                      91/91/19دریافت مقاله: 

 

  چکیده
های مختلف موجب افزایش یا کاهش میزان رضایت  دهند که عوامل متعددی در سازمان نتایج تحقیقات نشان می 

 گردد. شغلی در کارکنان می

نفر  142پیمایشی است جامعه آماری در این تحقیق  –این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی 

بوده که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است.  JDIشده پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  بود پرسشنامه به کار گرفته

ط یافتگی نتایج تأیید گردید.در این تحقیق، با دو روش پیمایشی برای شرای تعمیم tهمچنین آزمون پیرسون و آزمون 

 (.3ای برای شرایط ایده آل حاصل گردید و با یکدیگر مقایسه شدند )شکل  واقعی و تحلیل شبکه

اند از: همکاران، شغل و ماهیت کار، مدیر و سرپرست،  عوامل اصلی رضایتمندی در سازمان یادشده عبارت 

 مزایا.امکانات و شرایط کار، مسیر شغلی و ارتقاء، شخصیت، فرهنگ و جوسازمانی و حقوق و 

دهد که میزان رضایتمندی کارکنان در سازمان مورد بحث خوب است. لیکن مدیریت ارشد  ارزیابی نتایج نشان می

عنوان اولین فاکتور و افزایش توان  بایست بر باال بردن میزان حقوق و مزایا به سازمان جهت افزایش رضایتمندی می

 د.عنوان دومین عامل تالش نمای مدیریت و سرپرستی به

 

  ANPای، تعیین اولویت، روش  رضایتمندی شغلی، تحلیل شبکه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
مطالعات رفتار  ی زمینه ترین موضوعات تحقیقاتی در ترین و شایع رضایت شغلی، یکی از مهم

ها، بـه رضـایت  (. در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمان1338سازمانی است )اسپکتر،

شود؛ چراکه این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمانی و نیز  شـغلی اهمیـت خاصـی داده می

ی ازجمله های مختلف علوم انسان توجهی دارد و از سوی دیگر حوزه سالمت نیروی کار، نقش قابل

  .(1388اند )زکی، شناسی، اقتصاد و مدیریت به آن پرداخته شناسی، جامعه روان

با توجه به اینکه مدیران برای نیل به اهداف سازمانی خود نیازمند ارتقای سطح رضایت فعلی 

بندی صحیح عوامل مؤثر بر سطح رضایت شغلی  رو شناسایی و اولویت باشند ؛ ازاین کارکنان می

دهد که حتی باوجود سرمایه  مطالعات نشان می د کمک شایانی به مدیران در این زمینه باشد.توان می

تواند به  و امکانات قوی، وجود نیروی فعال، شاداب و دارای احساس رضایت از شغل است که می

تحقق بهینه اهداف سازمان کمک کند. رضایت شغلی امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به 

رو، یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان  کند. ازاین مهم شغلی را فراهم میهای  ارزش

(. نیروهای نظامی به لحاظ مأموریت 44-42: 1383رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است )مرائی،

شناختی بیشتری در مقایسه با  ای، با مسائل شغلی بیشتری مواجه بوده و مشکالت روان ویژه حرفه

های پیچیده، قوانین سخت،  ر مشاغل دارند. فشار روانی ناشی از نوع شغل، مأموریتکارکنان سای

ها در مشاغل نظامی  احتمال مجروحیت، معلولیت و حتی مرگ ازجمله مسائلی است که احتمال آن

 (.83: 1382بیشتر از مشاغل غیرنظامی است )محمدی، 

مندی شغلی کارکنان  ثر بر رضایتمندی شغلی، تاکنون بررسی عوامل مؤ باوجود اهمیت رضایت

نشده  های نظامی خصوصاً  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  انجام شاغل در سازمان

بندی میزان رضایت  است. لذا توجه به عوامل مدیریت منابع انسانی ازجمله شناسایی و اولویت

تعیین عوامل  «هدف»تحقیق با رو این  است. ازاین شغلی این افراد از اهمیت به سزایی برخوردار

باشد و برای رسیدن به هدف مذکور به دنبال  افزایش رضایت در کارکنان سازمان موردمطالعه می

 ذیل است:«  سؤاالت»پاسخ به 

 اند؟ عوامل مؤثر فعلی رضایت شغلی کارکنان سازمان موردمطالعه کدام .1

 چیست؟بندی عوامل موجود و مؤثر بر سطح رضایت کارکنان  اولویت .2

 اند؟ صورت فرا سازمانی کدام تعیین اولویت عوامل مذکور توسط کارکنان به .3
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های  کارگیری روش مندی کارکنان سازمان با به ارزیابی و انتخاب باالترین عوامل رضایت

ANP های نهاجا( و همبستگی )مطالعه موردی یکی از یگان 

 مباني نظری

 مفهوم شناسي

ــبزبه و نسبت به شغل د فرش نگراز: ست رت اضایت شغلی عبار ضایت شغلي:ر ــچگده اــــسن اــ ونگی ــ

از محققین در  (. گروهی12: 1384ن آن )سید جوادین، اگوـگونهای  و جنبهنسبت به شغلش د فرس ساـحا

های اطالعاتی  تحقیقاتی را بر روی پایگاه 2112تا  1381های  خصوص تبیین مفهوم رضایت شغلی بین سال

 انجام دادند که بر اساس این مطالعات مفهوم رضایت شغلی دارای هفت مفهوم هست:

یک  عنوان یک احساس خوشایند، یک نگرش مثبت به شغل، یک قضاوت، یک ارزش، رضایت شغلی به

 (1331عنوان یک متغیر وابسته )راوری و همکاران، سازه چندبعدی، یک متغیر مستقل و گاه به

های شغل  دارد که از آن جمله عبارتند از نظریه ویژگی دنظریات متعددی در مورد رضایت شغل وجو

که با  های شغل های عینی ویژگی توسط ریچارد هاکم و اولدهام ارائه گردید. پژوهشی که روی میزان

(نظریه 318-213: 1343نظریه بروفی )بروفی،( 1381، 1381رضایت کارکنان همبسته بود )هاکم و اولدهام 

کورمن شامل: نظریه کامروائی ، نظریه گروه مرجع ، نظریه روابط انسانی،نظریه یارسون )عباس زادگان، 

 1383نیواستروم )عباس زادگان،(نظریه دیویس و 121: 1384)برومند،  ( نظریه پورتر و الولر214: 1383

( 21: 1384یل زاده، )خل 1(نظریه بریل321-321: 1334)رابینز، (نظریه انگیزشی بهداشتی هرز برگ214:

 پردازند. ( و به تبیین جوانب مختلف رضایت در سازمان می128-124: 1333آبادی،  نظریه نقشی )شفیع

  رابطه عوامل گوناگون با رضایتمندی

خانواده بر رضایت  -( در تحقیقی به بررسی تأثیر تعارض کار2113: هیون جانگ ) 2نوادهخا -تعارض كار

 -های جنسیتی در تأثیر تعارض کار شغلی و عملکرد شغلی پرداخت. در این مطالعه این فرضیه که تفاوت

ه تأثیر خانواد -خانواده بر رضایت شغلی نقشی دارد یا نه هم بررسی شد. نتایج نشان داد که تعارض کار

منفی بر روی رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد و همچنین نتایج نشان داد تفاوت جنسیتی هیچ نقشی در 

 خانواده بر رضایت شغلی ندارد.-تأثیر تعارض کار

های خود به این نتیجه رسـیدند   های ایرانی در پژوهش :گروهی از محققین در شرکت كيفيت زندگی كاري

ها ارتباط دارد. بر اسـاس نتـایج ایـن پـژوهش از بـین ابعـاد        رکنان با عملکرد آنکه کیفیت زندگی کاری کا

هـای انسـانی دارای بیشـترین ضـریب      کیفیت زندگی کاری، پرداخـت منصـفانه و کـافی و توسـعه قابلیـت     

توانند شـرایط   ها برای افزایش عملکرد کارکنان خود می همبستگی با عملکرد کارکنان است. درواقع سازمان

های مناسب و منصفانه با میزان  تواند از طریق پرداخت ت زندگی کاری کارکنان را مهیا کنند. این امر میکیفی

های واقعی کارکنان، سهیم کردن کارکنـان   ها و توانایی کار کارکنان، ساعات کاری منعطف، استفاده از مهارت

                                                           
1 Brill 

2 Work- Family Conflict 
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تناسب با میزان کارشـان داشـته باشـند،    های عادالنه و م ها مهیا شود و کارکنانی که پرداخت گیری در تصمیم

هایی که توسط فتاح و همکاران انجام شد  (. بررسی1331عملکرد شغلی باالتری دارند. )نعمیمی و همکاران،

 (34-84: 1331های منصفانه و رضایت شغلی وجود دارد )فتاح و همکاران، مؤید ارتباط پرداخت

های قلی زاده در ناجا نیـز نشـان داده کـه     نتظامی و بررسیهای سلطان و همکاران در دانشگاه علوم ا بررسی

ترین عامـل اسـت )قلـی زاده و     عنوان مهم بین رضایتمندی و حقوق و مزایا رابطه مستقیمی وجود دارد و به

 (48-33: 1384( )سلطان و همکاران،43: 1383همکاران، 

رضایت شغلی وجود دارد یعنی هرچه ارتباط معکوسی بین استرس و ها نشان داده  : بررسیاسترس شغلی

( و)مانو و 1331رود. )بابائیان و همکاران،  استرس شغلی بیشتر باشد سطح نارضایتی شغلی باالتر می

 (1332( و)سلیمی، 881: 1333کینونین، 

های  ها نشان داده که هر چه میزان سازش بین ویژگی شخصیتی و ویژگی بررسی: 1هاي شخصيتی ويژگی

 (.144 -144، 1333آبادی،  شد رضایت شغلی بیشتر است )شفیعشغل بیشتر با

شده است، مؤید این  نتایج تحقیق دیگری که در یک واحد نظامی کشور توسط میرزائی و همکاران انجام

 (.88-13:  1384ارتباط هست. )میرزایی و همکاران،

زمانی و رضایت شغلی در :همچنین دهقان و همکاران در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدالت ساعدالت

دهد بین تمام وجوه عدالت سازمانی )یعنی  اند که نتایج آن تحقیق نشان می یک سازمان نظامی پرداخته

ای( با تمام ابعاد رضایت شغلی )رضایت از سرپرست،  ای و عدالت مراوده عدالت توزیعی، عدالت رویه

یت از حقوق و مزایا( همبستگی معنادار، مثبت رضایت از همکاران، رضایت از کار، رضایت از ترفیع و رضا

 (.112-14: 1331و نسبتاً قوی وجود دارد )دهقان و همکاران،

 چهارچوب نظری
نوشـته شـد   .Error! Reference source not foundپس از بررسی پیشینه متغیرهای مرتبط در 

که مطالعات بیشتر در ادبیات رضایتمندی متغیرهای بیشتری ایجاد نکرد لذا نگارندگان مقاله از تکمیل بودن 

 متغیرهای مرتبط با رضایتمندی قانع شدند.

 يت شغلی كاركنان در سازمانارتباط عوامل مؤثر بيرونی و درونی با رضا :8جدول

 محققین عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان ردیف

مشخصات گروهی و سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت از زندگی،   1

 استرس، فشار شغلی، مشخصات شغلی

کی نیکی و همکاران 

(2112) 

 (1343بروفی ) نظام سازمانی، شرایط محیط،  2

                                                           
1 Personality Traits & Job Satisfaction 
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های  کارگیری روش مندی کارکنان سازمان با به ارزیابی و انتخاب باالترین عوامل رضایت

ANP های نهاجا( و همبستگی )مطالعه موردی یکی از یگان 

  بیرونی و درونی با رضایت شغلی کارکنان در سازمانارتباط عوامل مؤثر : 1ادمه جدول 

 (1383یارسون ) ها، لذت، صمیمیت نفس، شناسایی، ارضای خواسته عزت  3

جنس، سن، تحصیالت، سطح درآمد، واقعیت سازمانی، محیط   4

 سازمانی، شغل، انگیزش روحیه، رضایت از شغل

دیویس و نیواستروم 

(1383) 

زمینه شغل، امنیت شغلی زندگی محیط، سرپرستی، همکاران،   4

شخصی، شرایط کار، حقوق، ماهیت سرپرستی، قوانین سازمان، روابط 

متقابل با همکاران، سرپرستان و زیردستان، مقام و موقعیت مسئولیت، 

 ترفیع و پیشرفت، ماهیت کار، رشد فردی، کسب موفقیت

 (1384هرز برگ )

همکاران  جنز، و خانواده -تعارض کار  1

(2118) 

 (1388هالند ) میزان سازش بین نوع شخصیت و محیط شغلی  8

 (1333مورهدو گریفن ) طرز تلقی فرد از شغل  8

وودمن و همکاران  صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی  3

(1338) 

حقوق، امنیت کاری و ثبات شغلی، شرایط کاری خوب، امکان   11

 پیشرفت و ترقی و روابط انسانی.

 (1381شرتزر )

کار، دست مزد و  سطح شغل، محتوای شغل، رهبری مالحظه  11

 های ترفیع، سن، سطح تحصیالت و جنسیت. فرصت

 (1381کورمن )

 (1331ملکی ) سطح، مسئولیت، استقالل و تنوع باالتر  12

 (1388مقیمی ) عوامل سازمانی، ماهیت کار، محیط کار و عوامل فردی  13

های ارتقا، شرایط  سرپرستی، امنیت شغلی، فرصتماهیت کار، نحوه   14

 فیزیکی محیط کار و حقوق و مزایا

انصاری پور و همکاران 

(1332) 

 مدل مفهومي
با استفاده از ادبیات پژوهش و پیشینه و ترکیب مفاهیم چهارچوب نظری، عوامل مهم و مـؤثر بـر رضـایت    

شغلی کارکنان سازمان موردبحث در هشت عامل به دست آمدند که هشت عامل شامل همکـاران، شـغل و   

و ماهیت کار، مـدیر و سرپرسـت، امکانـات و شـرایط کـار، مسـیر شـغلی و ارتقـاء، شخصـیت، فرهنـگ           

جوسازمانی و حقوق و مزایا در قالب مدل مفهومی تنظیم گردید. ابعاد رضایت شغلی در یگان موردبحث و 

 شده است که در شکل زیر آمده است.  های مدل مفهومی در این تحقیق، ترکیبی از متغیرهای مطرح مؤلفه
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 وامل مؤثر بر رضايتمنديمدل مفهومی پژوهش: ابعاد و ع: 8شکل 

 شناسي روش
ای است. در این تحقیق با  زمینه -کاربردی با استفاده از روش موردی  -تحقیق اخیر تحقیقی توصیفی

های رضایتمندی مبتنی  ترین شاخص تجزیه، تحلیل و ارزیابی ادبیات تحقیق در یک جلسه طوفان فکری مهم

گردید. و در دو مرحله کار ارزیابی و نظرسنجی از یگان انجام بر ادبیات تحقیق و محیط سازمانی استخراج 

 شد.

ای  انجام گردید با استفاده از روش تحلیل شبکه ایدئالمرحله اول دریافت نظرات سازمان برای یک سازمان 

آوری و  و دریافت نظرات بر اساس برنامه اکسل نظرات جمع JDIو استفاده از پرسشنامه استاندارد  

ها و میزان  ای وارد شد و اولویت افزار تحلیل شبکه ابی گرفته شد سپس اطالعات به درون نرممیانگین حس

 اهمیت استخراج گردید.

کنند انجام گردید. کارکنان  مرحله دوم با انجام نظرسنجی در مورد سازمانی که کارکنان در آن خدمت می

 د اعالم نمودند.صورت واقعی نسبت به آنچه در سازمان وجود دار نظر خود را به

ای و دومی با روش تعیین  تفاوت مرحله اول و دوم در نوع روش تحلیل است اول با روش تحلیل شبکه

دهندگان هست که در مرحله  ضریب همبستگی انجام گردیده است و تفاوت دیگر آن در شیوه تفکر پاسخ

کنید که موجب  ازمان را انتخاب میاول به کارکنان گفته شد اگر شما مخیر باشید بین چند سازمان، کدام س

ها گفته شد در حال حاضر چه  رضایت بیشتری برای شما گردد چه نظراتی دارید ولی در مرحله دوم به آن

 .چیزهایی باعث رضایت شما در سازمان محل کارتان است

 نوآوری روشي - نوآوری نسبت به تحقیقات قبلي
های موردمطالعه، فقط  نامه ها و پایانها، رسالهدر همه مقالهشده مشخص گردید که  در بررسی مطالعات انجام

که در این پژوهش میزان  شود. درصورتی گیری می میزان رضایتمندی کارکنان در سازمان محل خدمت اندازه

 رضایت شغلی

 همکاران
امکانات و 

 شرایط کار
 شخصیت

شغل و 

 ماهیت کار

مدیر و 

 سرپرست

مسیر شغلی 

 و ارتقاء

فرهنگ و 

جو 

 سازمانی

حقوق و 

 مزایا

 عوامل سازمانی ماهیت کار عوامل فردی عوامل محیطی
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ANP های نهاجا( و همبستگی )مطالعه موردی یکی از یگان 

کارکنان با روش  ایدئالآمده و میزان رضایتمندی  دست رضایت کارکنان در محل خدمت با روش پیمایشی به

 گیری شده است. ای اندازه تحلیل شبکه

 ای  های تحلیل شبکههای این تحقیق کمی هستند، در این مطالعه از تکنیک با توجه به این مطلب که داده

های موجود در  که اکثر روش شود. درصورتیهای استاندارد مجزا استفاده می و پیمایشی با پرسشنامه

 شده است. استفادههای پیمایشی صِرف  ارزیابی رضایتمندی از روش

 ای و پیمایشی وهم سویی هر دو  با روش تحلیل شبکه 3آمده در شکل  دست برخورد نمودارهای به

 رساند گیری و روایی را در تحقیق به اثبات می توجه بوده و دقت اندازه روش تحقیق قابل

 نوآوری محتوایي 

 اجا صورت گرفته استتحقیق در این مقاله برای اولین بار در یک یگان عملیاتی در نه 

  جز در یک نقطه در بخش  نقاط برآمده در نمودارها و فرورفته تقریباً باهم هماهنگ هستند به 3در شکل

شده است. فاصله به وجود آمده بین این نقاط محل بحث محققین در این  گیری به آن پرداخته نتیجه

بین نقاط برآمده و فرورفته(  گیری )فاصله خطوط ای اندازه پژوهش است که تاکنون چنین شیوه

 اند. مورداستفاده واقع نشده و اگر هم شده محققین این مقاله با آن روبرو نشده

 گیری رضایت شغلي ابزارهای اندازه
)اسمیت و  JDIهای رضایت شغلی، پرسشنامه  محققان این مقاله در جلسه طوفان فکری با بررسی پرسشنامه

یه ازلحاظ ساختار پرسشنامه و انطباق با سازمان موردمطالعه دیدند و با تر از بق (را مناسب1383دیگران، 

پرسش دیگر به  3و پرسشنامه رضایت شغلی اندروز ویتی  OCQگیری از پرسشنامه رضایت شغلی  بهره

 سؤال رسید. 42ها به  اضافه کردند و تعداد پرسش JDIپرسشنامه 

% و برای 83% تا 32ست؛ و ضریب پایایی آن را شده ا در ایران توسط شکرشکن ترجمه JDIپرسشنامه 

بخش است. )قرا  اند. پایایی این ابزار در ایران نیز رضایت % گزارش کرده32% تا 43ها بین  خرده آزمون

 (.1382باغی،

 ها: جامعه آماری و حجم نمونه

باشد.  نفر می 142 ها برابر جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در یگان مذکور است که تعداد آن

 .ترین روش استفاده از فرمول کوکران است برای تعیین حجم نمونه ساده

 :با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص است، خواهیم داشت

 
N است. 142: حجم جامعه آماری برابر 



 
 1338 زمستان، 88، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   288

 n نفر است 114: حجم نمونه برابر 

Z است 1931درصد برابر  34: مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 

Pدر نظر گرفت. 4/1توان آن را  : مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می 

qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند : (q =1-p) 

D شده است. در نظر گرفته 18/1: مقدار اشتباه مجاز که برابر 

نفر از کارکنان شاغل توزیع و  114خواهد بود. لذا پرسشنامه در بین  114آنگاه طبق فرمول باال حجم نمونه 

 پرسشنامه تحویل محقق شد. 111تعداد 

گیری  لذا کلیه ابزار اندازه .شده است استفاده JDIپرسشنامه  از اطالعات آوری جمع منظور به تحقیق این در

شده  آوری اظهارنظرهای اعالم معنفر از متخصصان و خبرگان قرار گرفت پس از ج 11در اختیار تعداد 

 OCQهای استاندارد رضایت شغلی  سؤاالت اصالح شد و محققان با اضافه کردن چند پرسش از پرسشنامه

و پرسشنامه رضایت شغلی اندروز ویتی از خبرگان خواسته شد پس از مطالعه، نظرات خود را در مورد 

 گیری شد. ا با استفاده از ضریب الوشه اندازهه ها اعالم نمایند. روایی پرسشنامه روایی پرسشنامه
CVR= (Ne-N/2)/ (N/2) 

CVR= (9-10/2)/ (10/2) = 0/8 

ترتیب که برای بررسی پایایی  این همچنین با استفاده ازنظر خبرگان روایی صوری پرسشنامه تأیید گردید به

نفر از اعضای جامعه  24اختیار زمانی دو هفته در  شده دو بار متفاوت با اختالف سؤاالت پرسشنامه تنظیم

 آماری قرارگرفته است.

 آلفای کرونباخ 

 .آورده شده است ر جدول ذیلهمچنین پایائی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد که نتایج آن د
 SPSS افزار نرم وسیله به کرونباخ آلفای محاسبه از استفاده با پرسشنامه پایائی تأیید:  2جدول

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.929 42 

 

 پرسش به شرح زیر بود: 42مؤلفه با  8پرسشنامه موردبحث شامل 
مدیر و »رضایت کارکنان از   -« شغل و ماهیت کار»رضایت کارکنان از  -«همکاران»رضایت کارکنان از 

 -«مسیر شغلی و ارتقاء»رضایت کارکنان از  -«کارامکانات و شرایط »رضایت کارکنان از  -«سرپرست

 «فرهنگ و جوسازمانی»رضایت کارکنان از -« شخصیت شغلی»رضایت کارکنان از 

 «حقوق و مزایا»و رضایت کارکنان از 
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 ای فرایند تحلیل شبکه
گیری، تعیین اهمیت  های میان سطوح تصمیم منظور نشان دادن تعامالت و وابستگی به ANPدر تکنیک 

 شود. یک ابر ماتریس گیری از ابر ماتریس استفاده می های مسئله تصمیم بندی گزینه نسبی معیارها و اولویت

دو سطح بندی شده است که در آن هر عنصر از ماتریس، رابطه میان عناصر  در حقیقت یک ماتریس قسمت

دهنده مقایسات  نشان 1دهد. ابر ماتریس غیر موزون  گیری نشان می گیری را در کل مسئله تصمیم تصمیم

های  بلوک توانند احتمالی )تصادفی( نباشند. ها می زوجی معیارها است. در ابر ماتریس غیر موزون، ستون

ماتریس تصادفی )ماتریس  شوند و ابر ماتریس غیر موزون در اولویت خوشه مرتبط با خود ضرب می

های آن برابر یک است. ابر  گیرد. در این ماتریس )ماتریس تصادفی( جمع هر یک از ستون موزون( شکل می

نباشد  k+1 با ابر ماتریس به توان kآمده تا جایی که تفاوتی بین عناصر ابر ماتریس به توان  دست ماتریس به

، 2های نهایی تمام عناصر هر بلوک ماتریس نهایی دن اولویتشود. جهت مشخص کر های باالبرده می به توان

 شوند. ها انتخاب می نرماالیزه شده و درنهایت باالترین اولویت

 ای عوامل رضایتمندی غایي در یگان موردنظر های فرایند تحلیل شبکه گام

مطالعه و نسبت به مدیریت یگان موردبحث با تشکیل کارگروهی عوامل موجود در ادبیات تحقیق گذشته را 

سازمانی نیروی هوایی ج.ا.ا نمود. برای اولویت دادن به معیارها از روش تحلیل بندی مناسب با فرهنگ دسته

 شده است. ای چند معیارِ استفاده شبکه

گیری بر اساس رضایتمندی عوامل مؤثر بر آن گردآوری و در  در این روش تصمیم:  گام اول ساخت مدل

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد هدف این مطالعه :  گام دوم تعیین هدفگردید. بندی یک خوشه جمع

ی  گام سوم تشکیل خوشه گیری برای شناسایی اولویت تأثیر عوامل مختلف بر رضایتمندی است تصمیم

ای است که خوشه معیارها )عوامل رضایتمندی( را به رضایتمندی متصل  : این فرایند مانند زنجیره ارزیابی

در این مدل عوامل رضایتمندی در یک خوشه قرار  : ای گام چهارم اجرای مدل فرایند تحلیل شبکهکند. می

ها معیارها برقرار  شود و هرکدام از این عوامل مورد تأثیر یکدیگر بوده لذا ارتباطات بین خوشه داده می

ها  مقایسات زوجی، در مورد معیارها و زیرمعیارهای درون خوشه گام پنجم مقایسه عناصر: گردد. می

شما "باشد ای از سؤاالتی که از مدیران و خبرگان پرسیده شد به این شرح می گیرد نمونه صورت می

توانید انتخاب نمایید که کارمند یکی از چند سازمان پیشنهادی گردید ازنظر شما اگر حقوق و مزایا در  می

تر است یا فرهنگ و جوسازمانی به چه  بر باشد برای شما مسیر شغلی و ارتقا سازمانی مهمهر سازمان برا

 آمده است 1 شکلدر  ANPافزار  . ارتباط بین معیارها و هدف در نرم"میزان؟

                                                           
1 Un weighted 
2 Limit Matrix 
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  Super Decisionافزار  گیری در تعیین میزان رضایت کارمندان توسط نرم شمای مدل تصمیم :1 شکل

 های تحقیق ها و یافته داده وتحلیل تجزیه
 های جمعیت شناختي وتحلیل آماری داده تجزیه

سؤال است که در آن وضعیت تا هل، تعداد فرزندان، سن، سطح  4آمار جمعیت شناختی پرسشنامه شامل

 .Error! Reference source not foundتحصیالت، سابقه کاری مورد پرسش قرارگرفته است.در 

 شده است. ارائه

شناختی جمعیت آمار:  3 جدول  

درصد 

 فراوانی

جمعيت  متغيرهاي ها طبقه

 شناختی

درصد 

 فراوانی

متغيرهاي جمعيت  ها طبقه

 شناختی

 سال 62كمتر از  6

 سن

 كارشناسی ارشد 3

 سطح تحصيالت
 كارشناسی 26 سال 92تا  62بين  29

 ديپلم فوق 86 سال 62تا  92بين  63

 ديپلم  82 سال 22تا  62بين  8

 متأهل 32

 وضعيت تا هل

 تعداد فرزندان فاقد فرزند 62

داراي يك  27 مجرد 3

 فرزند

 فرزند 6داراي  82   

 داراي سه فرزند 6   
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 وتحلیل اثباتي بحث و تجزیه
 (rو ضریب همبستگي پیرسون) tآزمون 

شده است. نتیجه آن برای هرکدام  استفاده tهای حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون  یافته جهت تعمیم

 از عوامل در زیر ارائه گردیده است:

H0.بین نتایج حاصل از نوبت اول و نوبت دوم رابطه وجود ندارد : 

H1.بین نتایج حاصل از نوبت اول و نوبت دوم رابطه وجود دارد : 

t= 
 rو tمحاسبه  : 4 جدول

 tمقدار آماره  r X  ±  SD ها مؤلفه

 6396 1.16 ± 3.91 84/1 مدير و سرپرست

 9369 0.43 ±3.91 /32 همکاران

 9322 0.61 ±2.5 11/1 حقوق و مزايا

 9322 0.70 ± 2.9 18/1 فرهنگ و جو سازمانی

 9386 0.70 ± 3.5 83/1 امکانات و شرايط كار

 6322 0.5 ± 3.48 84/1 و ماهيت كارشغل 

 6382 0.7 ± 2.95 81/1 مسير شغلی و ارتقاء

 6337 0.73 ± 3.11 84/1 شخصيت

 - 3.28 84/1 مجموع رضايت شغلی كاركنان 

 

شده در ناحیه بحرانـی   محاسبه t( است، چون t ≥ 31/1و  t≥1/96% ناحیه بحرانی با ) 34با سطح اطمینان 

هـای رضـایت شـغلی     توان گفت در پاسخ به سؤال اول مؤلفه شود. درنتیجه می رد می H0گیرد پس  قرار می

شود ولی در  پذیرش می H1درصد رضایت وجود دارد و فرض  34استثناء حقوق و مزایا با اطمینان باالی  به

 شود. تائید می H0باشد و فرض  درصد می 4خصوص مؤلفه حقوق و مزایا این مقدار بیش از 

شده اسـت کـه مقـدار آن     برای بررسی همبستگی بین نتایج دو مرحله، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

 است  84/1برابر 
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 ای: های تحقیق مبتني به روش تحلیل شبکه یافته

جدول ای از این مقایسه در  نهشوند که نمو صورت دودویی با یکدیگر مقایسه می مقایسه معیارها: معیارها به

 آورده شده است. 1

 Super Dicision افزار مقايسه دودويی معيارها در نرم : 8جدول 

 
 ای و همبستگي در یگان موردمطالعه شبکه ها به روش  تحلیل یافته

گردد. کارکنـان در   افزار پاسخ سؤال سوم استخراج می ها توسط نرم پس از مطالعه و نظرسنجی و تحلیل داده

تحلیل موردبحث در خصوص اولویت عوامل و فاکتورهای رضایتمندی در یک سـازمان ایـده آل  در یـک    

  نمودند.شرکت فرا سازمانی نظرات خود را ارسال 

وضعیت رضایتمندی کارکنان شاغل در یگان موردمطالعه به روش همبستگی مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.     

 شده است. ای در جدول زیر ارائه صورت مقایسه های صورت گرفته به خروجی تحلیل
ایجاد کند در سازمان ایده آل و در سازمان واقعی  مندی را در کارکنان تواند رضایت مقایسه اولویت عواملی که می :2جدول 

 محل خدمت
به ترتیب اولویت به روش همبستگی  ها مؤلفه

 در سازمان واقعی
 اولویت

به ترتیب اولویت به روش تحلیل   ها مؤلفه
 ای در سازمان ایده آل شبکه

 حقوق و مزایا 1 مدیر و سرپرست

 مدیر و سرپرست 2 همکاران

 شغل و ماهیت کار 3 کارامکانات و شرایط 

 شخصیت 4 شغل و ماهیت کار
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 همکاران 4 شخصیت

 مسیر شغلی و ارتقاء 1 فرهنگ و جوسازمانی

 امکانات و شرایط کار 8 مسیر شغلی و ارتقاء

 فرهنگ و جوسازمانی 8 حقوق و مزایا

 ای های در دو شیوه همبستگي و تحلیل شبکه مقایسه بین یافته
شـده   نمـایش داده   1ای در  مندی بر مبنای هر دو شیوه پیمایشی و تحلیل شبکه رضایتنتایج حاصل عوامل 

توانـد حـداکثر    ای و برای یک سازمان ایـده آل کـه مـی    است. با این تفاوت که بر مبنای روش تحلیل شبکه

دهنـدگان را بـا ایـن پرسـش روبـرو نمـودیم کـه         شـده و پاسـخ   رضایت را برای کارکنان ایجاد کند طراحی

که امکان انتخاب در چند سازمان جهت ادامه کار داشته باشید سازمان ایده آل شما چیست ؟وجه  درصورتی

 کند؟ عواملی حداکثر رضایت را در شما ایجاد می

کننـد   لیکن در روش همبستگی در خصوص تعیین عوامل رضایتمندی از سـازمانی کـه در آن خـدمت مـی    

 واقعیت با آن روبرو هستند. آمده یعنی آن چیزی که در عمل و دست به

   پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

افـزار اکسـل وارد و    باشد را در نرم می 1جهت مقایسه هر دو شیوه نتایج حاصل که بر روی جدول 

نمودارهــای حاصــل برخــورد داده شــد و نمــودار نهــایی  از رضــایتمندی واقعــی در ســازمان بــا  

 آورده شده است. 2 شکلرضایتمندی ایده آل مقایسه گردید که نتایج حاصل در 
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 شود: تحلیل می 3گونه که از نتایج حاصله و شکل  همان
های این تحقیق ضمن تأیید وجود رابطه قوی بین عواملی مانند مدیر و سرپرست، ماهیت کار،  یافته

ارتقاء، حقوق و مزایا، امکانات و شرایط کـاری کـه در تحقیقـات گذشـته     همکاران، مسیر شغلی و 
دهد فاکتور حقوق و مزایا و فاکتور مدیر و سرپرست در هر دو حالت  آمده بودند، نشان می دست به

شـده   دارای باالترین اهمیت برای کارکنان هست.در خصوص فاکتور حقوق و مزایا مطالعات انجـام 
( و سـلطان و همکـاران   1383( وقلی زاده و همکـاران ) 1331ان و همکاران )دقیقاً با مطالعات دهق

شده بود انطباق دارد.فـاکتور امکانـات و شـرایط کـاری در      های نظامی انجام ( که در سازمان1384)
تر از حد توقـع کارکنـان هسـت.فاکتور شخصـیت در      سازمان موردمطالعه در نیروی هوایی مطلوب

اهیت کار منطبق بر خواسته و رضایتمندی کارکنان هسـت کـه بـا نتـایج     سازمان و فاکتور شغل و م
( در واحد نظـامی همخـوانی   1384شده توسط میرزایی و همکاران ) آمده بر مطالعات انجام دست به

دارد.فاکتورهای فرهنگ و جوسازمانی، مسیر شغلی و همکاران نیز در سازمان موردبحـث بـاالتر از   
مدیر و سرپرست در سطح باالتری نسبت به دیگـر عوامـل قرارگرفتـه    حد ایده آل هست و فاکتور 

 است.
 :پیشنهادها -ب

که  دهد که کارکنان از مدیران و سرپرستان توقع بیشتری دارند و درصورتی نشان می 3درواقع شکل 
بر روی عامل مدیریت و سرپرستی توجه ویژه شـود امکـان افـزایش رضـایتمندی وجـود خواهـد       

عواملی در فاکتور مـدیریت و سرپرسـتی وجـود دارد کـه موجـب افـزایش بیشـتر         داشت. البته چه
ای دارد که در آن خواست و توقع کارکنـان   گردد نیاز به مطالعه جداگانه رضایتمندی در کارکنان می

 ها خواهد شد مشخص گردد. از مدیران را که موجبات باال رفتن رضایت آن
ن فاصله بین شرایط واقعی و شـرایط ایـده آل اسـت، نشـان     فاکتور حقوق و مزایا که دارای بیشتری

 ترین عامل افزایش رضایتمندی در سازمان موردمطالعه است. دهد که فاکتور حقوق مهم می
ریـزی   دیگر مناطقی که باالتر از خطوط پهن قرارگرفته عواملی است که در صورت برنامـه  عبارت به

رود از دیگر سو بیشترین فاصله بین دونقطـه   ال میجهت رسیدگی به این عوامل رضایت کارکنان با
حقوق در دو نمودار در فاکتور حقوق و مزایا وجود دارد که اهمیت توجه به این فاکتور را افـزایش  

 دهد. می
شده میزان رضایتمندی کارکنان سازمان مذکور در نیروی هوایی  درمجموع با ارزیابی انجام

مدیریت ارشد سازمان جهت افزایش میزان حقوق و  گردد باشد لیکن پیشنهاد می خوب می
 عنوان دومین عامل تالش نماید. عنوان اولین فاکتور و افزایش توان مدیریت به مزایا به
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ANP های نهاجا( و همبستگی )مطالعه موردی یکی از یگان 

 فهرست منابع

 منابع فارسي: -الف
 (. رضـایت شـغلی بهـورزان    1332زاده، اکبر9 روحانی، محسن9 مقـدس، طـاهره. )   انصاری پور، صدیقه9 حسن

های سیاسی اقتصـادی در مـدیریت سـالمت، دوره     ی چالش نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ویژهشاغل در 
 .8، شماره 11
 ( ،تهران: دانشگاه پیام نور1331برومند زهرا ، )(، مدیریت رفتارسازمانی )رشته مدیریت 

 ( ،بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی دانشـجو  1384خلیل زاده، نوراهلل ،)   معلمـان دانشـگاه
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان پیام نور ارومیه، پایان

  ( ،بررسـی رابطـه بـین عـدالت     1331دهقان، نبی اله؛ عمرانی فر، عباس؛ حسینی، محمدرضا و فتحی،صـمد ،)
پژوهشـی مـدیریت    -لنامه علمـی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان )موردمطالعه یک سـازمان نظـامی(، فصـ   

 ، سال دوازدهم، تابستان 41نظامی، شماره 

 ( ،رفتار سازمانی، گروه ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول جلد 1334رابینز، استیفن، پی ،)
 های فرهنگی. دوم، تهران: دفتر نشر پژوهش

 ( .تبیین ماه1331راوری علی، میرزایی طیبه، ونکی زهره ،) یت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری. فصلنامه
 مدیریت پرستاری، سال اول، دوره اول، شماره چهارم زمستان

 ( بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، مجله: 1384سلطان، بار، رؤیا، سیده ؛ ،)
 24شماره  -تابستان « دانش انتظامی 

 حقیقی حمید، دادی پور، سکینه، فالحـی، صـغری، شـارقی بروجنـی، مسـعود      سلیمی، مرتضی، رجایی، مینو ،
(. 1332اکبر، سلیمی، مجتبی، فالحی، سکینه، زمانی، مهناز. ) نادری زاده، محمد، علوی، سید علی، حسام، علی

مجلـه پزشـکی هرمزگـان     بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان،
 .243-244هم شماره سوم:سال هفد

  ( .بررسى و برنامه1381شرتزر، بروس اى ،) ریزی زندگى شغلى، ترجمه زندى پور، طیبه، تهران: فردوس 

 (، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شـغلی )مفـاهیم و کاربردهـا(، تهـران: انتشـارات      1333عبداهلل ،) آبادی، شفیع
 چاپ اول سمت ، 

 (،مدی1383عباس زادگان، محمد ،)های ناآرام، تهران: کویر ریت بر سازمان 

 ( .بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بـر  1331فتاح، ناظم، شاکری، غالمرضا، ارقنه، جواد، مطلبی، آزاده .)
وپرورش شهرستان نظرآباد. پـژوهش اجتمـاعی    های آموزش رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان

 912 شماره 4دوره 

 هـای رهبـری بـر     (، بررسی تأثیر سبک1383محمد، ) اصغر و احمدوند، علی مدرضا و فانی، علیقلی زاده، مح
وبودجـه ناجـا، دوماهنامـه     رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی)مطالعه موردی کارکنان معاونت طرح برنامـه 

 ، فروردین و اردیبهشت28توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 

 ( رو1334کریمی، یوسف ،)انشناسی شخصیت، چاپ سوم، تهران: موسسه نشر ویرایش 



 
 1338 زمستان، 88، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   231

 ( ،روان1381کورمن، آبراهام. ک ،) شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: شکرکن، حسین، تهران: سروش 

 (.بررسی عوامل مؤثر بر رضایت1382محمدی، خ  ،)     مندی شغلی نیروهای نظامی، خالصـه مقـاالت همـایش
 های درخشان¬هران، دفتر امور زنان سپاه، سازمان استعدادای، ت بهداشت روانی و خدمات مشاوره

 (.بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصـفهان. طـرح پژوهشـی، سـازمان     1383مرائی، م ،)
 ریزی مدیریت و برنامه

 ( رویکردی پژوهشی به سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات ترمه1388مقیمی، سید محمد .) 

  ( رفتار سازمانی،1333مورهدو گریفن ) ترجمه: دکتر الوانی، دکتر معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید 

  ( ،عوامـل مـؤثر بـر    1384میرزائی، غالمرضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ مهرابی، حسینعلی و احمدی، خـدابخش ،)
 شماره یک،  8رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی، فصلنامه طب نظامی، بهار ، سال 
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