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مسألهیانبومقدمه
جزملی،يتوسعهکلیعبارتبهوکشورهااجتماعیواقتصاديهايبخشيتوسعه

انسانیهايانگیزهوروحیهبهتوجهبنابراین؛نیستمیسرکارآمدانسانیمنابعککمبا
نشانهاسازمانمدیریتپیرامونتحقیقات.استبرخوردارباالییاولویتازکارکنان

ومشارکتوروندمیپیشخودانسانینیرويارتقايسويبهکههاییسازماندهدمی
بیشتريافزاییهمازمراتببهطلبند،میسازمانیاموردرراخودانسانینیرويهمفکري

شغلیرضایتوخشنوديدیگرطرفازبرخوردارند.سنتیوایستاهايسازمانبهنسبت
يتوسعهورشددارد.ارتباطترطوالنیزندگیبهامیدوروانیبهداشتشادکامی،با

چندانآنيتوسعهورشدراهبنابرایناستراهابتدايدرهنوزایراندرمشارکتيپدیده
روبروست.گوناگونموانعباونبودههموار

دچارساالر،دیواننظاماینکهاستآنگویايکشور،ادارينظامشناسیآسیب
ناپذیري،انعطافوتمرکزگراییجویی،مشارکتيروحیهفقدانهمچوننامطلوبعوارضی

کار،ينتیجهبهنسبتاعتناییبیيروحیهيغلبهامورانجامبودنخموپرپیچوکندي
مشارکتبارزویژگیاست.ناکارآمديوپایینوريبهره،فرافکنیوناپذیريمسئولیت
یککارکنانومدیریتبینهمدلیوفکريهمایجادآن،لیاصيشالودهبعنوانکارکنان
نتایجباشد.میمنظوراینبراينظامیوسیستمآوردنپدیدوهازمینهيهمهدرسازمان

مثبتیتأثیراتسازماندرمشارکتیسبکبهمدیریتکهاستاینگویايمتعددتحقیقات
ارتباطکهاستآندنبالبهنظرموردهشپژوراستاایندردارد.کارکنانشغلیرضایتبر

ارائهراالزميراهکارهاوکندواکاويآنانشغلیرضایتمیزانباراکارکنانمشارکت
مشارکتبینآیاکهستااینباشدمیمطرحزمینهایندرکهالیؤسبنابرایندهد.

مطرحارتقاءايبرايوسیلهعنوانبمشارکت.داردوجودرابطهشغلیرضایتوکارکنان
نظیرهاییهدفکارکنانهمکاريومشارکتازاستفادهکهنمودادعاتوانمیوشودمی

دنبالبهرااستعدادهاپرورشوکارکناننظراتازآگاهیکارکنان،درتعلقاحساسایجاد
هچبهاهسازمانمدیریتسیستماینکهازشودحاصلاطالعتاداردضرورتبنابرایندارد.

وتخصصیتوانافزایشبهوري،بهرهيدرجهبردنباالبرايهاسازمانامروزهاست؟صورت
اند،آوردهرويانسانیمنابعدلبستگیورضایت

رضایتاینداردخودشغلازفردکهاستخوشایندياحساسهمانشغلیرضایت
نظیرشماريبیتاثراآننبوددیگرطرفازشود،میحاصلمختلفیعواملتأثیراز
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وزودرستگیسبازنشاعتصاب،وشکایتشغلی،تعهدکاهشمجاز،غیرومجازهايغیبت
گذارد.میجايبر...

پژوهشنظريچارچوب
مشارکتفکريمبانی

ازجمعیاموردرافراديهمهثرؤمشرکترامشارکت،)1380(اولیاءصالحوامین
گیري،تصمیمفراینددرآنهاازاستفادهمنظوربهبالقوهامکاناتيکلیهبسیجطریق
دیدگاهازمشارکتبنابراین؛اندنمودهتعریفبرداريبهرهوارزشیابی،را،اجریزي،برنامه
بهسازمانیکافرادمیانجمعیدستهتالشوتعلقهمبستگی،احساسنوعیایجادکلی،

است.انسازمدراجتماعیعادالنهنظامیکبهنیلمنظور
يکلیهیعنیمدیریتدرمشارکت"گوید:می1سایمونمشارکت،تعریفدرهمچنین

نمایندگیطریقازگیريتصمیمفرآینددرراکارکنانولیتمسئونفوذمیزانکهاقداماتی
تسهیلرادموکراسیتحققراهنایازودهدمیافزایشسازمانمتفاوتسطوحدرمناسب

."کندمی
درکارکنانعاطفیوذهنیشدندرگیرمشارکتدیویس؛دیدگاهازارکتمشتعریف

برايودهندیاريگروههايهدفبهتاانگیزدبرمیراآنانکهاستگروهیهايموقعیت
درگیردارد:جايمهمياندیشهسهتعریفایندرکنند.مسئولیتاحساسآنهابهرسیدن
ن.کردمسئولیتاحساسودادنیاريشدن،

از:عبارتندکهباشدداشتهوجودبایداصلیيزمینهچهارکارمندانمشارکتدر
.باشندداشتهمشارکتسازماناهدافتعییندربتوانندکارکنان.1
مختلفهايگزینهمیانازیعنیکنند،مشارکتگیريتصمیمدربتوانندآنها.2

برگزیند.رایکی
لهأمستعریفشاملکهفراینديعنییکنند،مشارکتمشکالتحلدرکارکنان.3

آنهاست.میانازانتخابوعملیاتیهايحلراهيارائهو
).71:1386(حقیقی،باشدمؤثرسازماندرتغییرایجاددربتواندمشارکت.4

کهکندمیذکربخشاثرمشارکتیمدیریتبرايکلیديعنصرچهارکالنک،
:ازعبارتند

1 Simon
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دیگريجايکاملبطورراخودشباشدقادرفردکهمعناستبدیناینهمدلی؛.1
.بیندمیاوکهببیند،گونهآنراجهانودهدقرار

همچنینودیگرانهايمحدودیتوقوتنقاطفهميبرگیرندهدرکردن؛هبرآورد.2
.باشدمیآنهاباورهايوتعصبات
مشارکتیدیریتمدرتوافقبهرسیدنکهآنجاازهدف؛دروضوحوشفافیت.3
بهچنانکه).1389(چوپانی،کندتسهیلراامراینتواندمیعاملاینلذا؛استمشکل
فعالبطورکارکنانيهمهاست:اینمشارکتیمدیریتدراساسیاصلاستاتن،يعقیده

درستیبهکارکنانازیکهرتوسطوشدهتعریفروشنبصورتکهمشتركهدفیکدر
).1383همکاران،وپورحسینازنقلبه؛1987(استاتن،شونددرگیر،استشدهدرك

ازتصمیماتمشارکتیمدیریتدرکهآنجاازپاسخگو؛ومسئوالنهگیريتصمیم.4
مهمامريشدهاتخاذتصمیماتقبالدربودنمسئوللذاشودمیاتخاذمشارکتطریق

).1389(چوپانی،باشدمی
کارکنان:مشارکتاجرايبرايکلیدياجزاء

صورتافرادمهارتیوروانیبلوغافزایشاهدافباهاآموزشاینمستمر:آموزش.1
اجرايوآموزشکردنفراهمطریقازراکارکنانمشارکتتوانندمیهاسازمانگیرد.می

نمایند.تسهیلکارکناندانشوهامهارتبهبودبرايهاییبرنامه
کافیاختیاراتباافرادکردنمجهزمعنايبهکارکنانهبقدرتاعطايقدرت:.2

برمشتملکار،بامرتبطتصمیماتبتوانندکهاختیارهاییچناناست.گیريتصمیمبراي
انتخابومشتريخدماتعملکرد،نتایجوظیفه،تعیینکار،هايروشقبیلازمسائلی
باشد.وتمتفاتواندمیقدرتمیزاناینبرگیرد.درراکارمند
ازباشد.میمهمثر،ؤمتصمیماتاخذبرايمناسباطالعاتبهدسترسیاطالعات:.3
ایننمود.ترویجراکارکنانمشارکتتوانمیآزادانهوالزماطالعاتیجریانيتهیهطریق

رقابتی،شرایطبازرگانی،هايطرحعملیاتينتیجهيدربارههاییدادهشاملاطالعات
است.سازمانبهبودبرايهاییایدهوکارهايروشونوینتکنولوژي

هاپاداشباشد.میپاداشکارکنان،مشارکتبرايکلیديجزءچهارمینپاداش:.4
فضیلتوشایستگیاحساسمانندآوردهباربهکارکنانبرايدرونیهايپاداشتواندمی

بامستقیماًکههنگامیها،عترفیوپرداختمانندبیرونیهايپاداشهمچنینداشتن.
تقویترامشارکتباشند،مرتبطگیريتصمیمدرمشارکتازحاصلعملیاتیپیامدهاي

).1383:14(برومند،کنندمی
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مشارکتیمدیریت
سطوحباسازمانیککارکنانعملیوفکريهمکارينظاممشارکتیمدیریت

هايروشيدربارهسازمانافراديهکلینظامایندر.استسازمانآنمدیریتیمختلف
وهاطرحقالبدرراآنحاضرياندیشهفعاالنهسازمان،وريبهرهارتقايومسائلحل

براياندیشیهموهمفکرينظامیکطریقبدینکنند.میارائهسازمانبهپیشنهادها
برخوردارهاطرحغنیيگنجینهازسازمانمدیریتو؛داردوجودسازماناهدافبهرسیدن

).27:1385(راهی،جویدمیبهرههاآنازسازمانیاهدافبهنیلبرايوشده
استرویکرديمشارکتی،مدیریت:کردتعریفگونهاینرامشارکتیمدیریتتوانمی

يهتوسع.سازدمیبرطرفراوجوداظهارحالعیندروبرابريواحترامبهانساننیازکه
درکارکنانمشارکتافزایشباگردد،میسببمشارکتفرایندطریقازراانسانینیروي

تغییراتباهماهنگیبرايتغییرهايبرنامهاجرايوارائهدرتسهیلموجبسازمانیامور
دربهبودتر،جامعاطالعاتوبیشترنظرهايازاستفادهباوشودمیمحیطی
ازافرادپشتیبانیوحمایترهگذراینازوشودمیبموجرامدیریتیهايگیريتصمیم
بینانسانیروابطبهبودبهمنجرنهایتدروداردهمراهبهراخویشدستاوردهايونظرها

).9:1387(آصفی،گرددمیسازماناثربخشیوکارکنانومدیریت

شغلیرضایتبامرتبطمفاهیم
رضایتپژوهشیومطالعاتیيهپیشینمرورز،ادواردوبرادفیلدرولینسون،اعتقادبه
دوازرامفهوماینکلیبطورپردازان،نظریهونظرانصاحببیشترکهدهدمینشانشغلی

وودمن،واسلوکامهلریگل،مثالبراي.انددادهقراربررسیموردانگیزشیونگرشیدیدگاه
درکنند،میتعریفخویشيهفحریاشغلبهنسبتفردعمومیبازخوردراشغلیرضایت

مثبتییابخشلذتهیجانیحالترا،شغلیرضایتلوکه،ماننددیگربرخیکهحالی
).1383(سپهري،استفردشغلیهايتجربهیاشغلیارزیابیازناشیکهکنندمیتعریف

اشارهشغلشانبهنسبتافراديهعالقمیزانبهشغلیرضایتکهاستمعتقدلوین
).48:1388همکاران،و(سیدعامرياردد

دادهتشخیصشغلیرضایتدرمهمبعدسهکلیبطوریادشده،هاينظریهبهتوجهبا
:ازعبارتندکهاستشده

است؛شغلوضعیتیاشرایطبهعاطفیپاسخیشغلی،رضایت.1
شود؛میتعیینانتظاراتونیازهاشدنبرآوردهحدبارابطهدراغلبشغلیرضایت.2
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فارسی،يرجمهت(کنتز،استوابستههمبهنگرشچندازمنبعثشغلیرضایت.3
1373.(

کفایتمیزانطورهمیناست،متفاوتمختلفافرادبرايشغلجذابیتمیزان
نیستیکسانآنهادرنیزبودنشایستهبرايتالشمیزانوپاداشدریافتبرايعملکرد
).73:1387شیرین،(اسدي

نیازکارکنانکهاستاینکنندمیبیانشغلیرضایتبرايآنهاکهدیگرييهلفمؤ
پاداشوعملکردبینپیوندیعنیببینند،دسترسدرواقعیيهگونبهراهاپاداشدارند
به.باشدداشتهوجودزیاديصداقتشود،میگفتهآنچهمورددروباشدروشنکامالًباید
ازبایدنیست،گرایانهواقعزیاداحتمالبههاپاداشدانندمیتیوقمدیراندیگر،بیان

).28:1388فرد،(خدایاريکنندخودداريآنهابودندسترسدربهنسبتمبهماشارات
کهپژوهشیدر.داردکارکنانشغلیرضایتبرايکنندهتعییننقش: درآمدوحقوق

نسبتاًيرابطهدرآمدکهدریافتندرالولوپورترگرفتصورتمدیر2000ازبیشروي
مشاهدهآنها؛کردندارائهمشابهیگزارشنیزکندالواسمیت. داردشغلیرضایتباقوي

رضایتوکارخانهدرصنعتیکارگرانيساالنهدرآمدبینقوييرابطهیککهکردند
).1995(فلدمن،داردوجودآنانشغلی

"کاردرانگیزش"کتابدرهرزبرگتحقیقاتنتایجرانتشابا: شغلماهیتیاکارخود

نیزموجودشواهد. گرفتقرارتوجهموردشغلیرضایتدرکارخودنقش1959سالدر
بیشوکمکارکنان،.استشغلیرضایتدرکلیديومهمعاملکارخودکهدهدمینشان

بهنیازآنهاانجامکهمشاغلیازوباشندپرهیجانوبرانگیزتالشکهدارندعالقهمشاغلیبه
.نمایندمیدوريندارندتفکر

وترفیعهايفرصتبینکهدهدمینشانشواهد(ترفیعات):شغلیارتقاءهايفرصت
انگیزشایجاددرمهمیعاملترفیعموانع.داردوجودمستقیمیيرابطهشغلیرضایت
خدمتتركعللکهکردمشاهده،)2001(روگا. باشدمیسازمانبهنسبتمنفی

راترفیعاتتوانمیمشکلدقیقاًچهگر. استبودهترفیعهايفرصتوجودعدمکارکنان،
باالترسطحدرترفیعداشتهبیانوروم،.بردنامشغلیرضایتمستقلمنبعیکبعنوان

درباالسطحمشاغل.استهاپرداختوشغلیغنايسرپرستی،درتغییرشاملسازمان
فیزیکیهايفعالیتبیشتر،آزاديباال،سطحدرآمدوحقوقازمعموالًجامعهوزمانسا

.برخوردارندترپائینسطحمشاغلبهنسبتکمتر
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بازرگانیواجراییمدیرانمیاندرهنوزترفیعمطلوبیتموارد،اینيهمهوجودبا
موقعیتوبیشترقوقحبهدستیابیازناشیمطلوبیتاینيریشه.استقويوپایدار

بهترفیع.دارندشغلیرضایتبرمتوسطیتأثیرترفیعاتکلیبطور. استبهتراجتماعی
پرداختوشغلیرضایتوغناسرپرستی،دررامثبتیتعغییراتنوعاًسازمانباالترسطح
یشتر،بآزاديدارايمعموالًدارندقرارسازمانباالترسطوحدرکهمشاغلی.آوردمیبوجود
ویژهترفیعاتبهکهحقوقیوهاپاداشاماباشند،میباالترحقوقوترمناسبشغلیچالش

شیرین،(اسدياستمتفاوتدیگرموقیعتبهموقعیتیکازشودمیدادهاختصاص
74:1387.(
شغلیرضایتيایجادکنندهمنابعازصمیمیوخوبهمکارانوجود: همکارانگروه
.باشددیگرانازجدايکارشانمحلکهندارنددوستافرادبخصوص،گرددمیمحسوب

باآنها.کندمیعملاجتماعیحمایتسیستمیکبعنوانکارکنانبرايهمکارانگروه
کهپژوهشیدرگست،ووالکر.کنندمیمشورتمشکالتشانومسائلبارابطهدریکدیگر

کنیمجداهمازراکارگرانوقتیکهفتنددریادادندانجامسازياتومبیلکارخانجاتدر
کمتريفرصتکارگرانوقتیدادنشاندیگرمطالعاتو؛ ندارنددوستراکارشاندیگر
تركاحتمالوبودخواهندناراضیبیشترباشندداشتهمتقابلروابطوافکاريمبادلهبراي
يرابطهاماترندراضیاشندبداشتهرابطههمکارانشانباافرادوقتی.استبیشترکارمحل
).همان(نیستشغلیرضایتدیگرعواملاهمیتبههمکارانباداشتنخوب

شغلیتوصیفشاخصشغلی،رضایتگیرياندازهابزارترینرایجوتریندقیقازیکی
شاخص،ایندر. استشدهتدوین،)1974(اسمیتتوسطکرنلدانشگاهدرکهباشدمی

يگانهپنجهايجنبهازهریکمورددروصفیوکوتاهعبارتچندبهدهندگانپاسخ
سرپرستی،نظر،موردکارماهیت: ازعبارتندموارداین.دهندمیپاسخکاريموقعیت

).1370فارسی،يترجمه(ازکمپ،شغلیترفیعاتودستمزدوحقوقهمکاران،
.باشندمیکارکنانرضایتارزیابیبرايدیگريهايروشانفراديهايمصاحبه

بعضیراروشاین.باشدشدهریزيبرنامهغیریاشدهریزيبرنامهاستممکنمصاحبه
آزادانهتاشودمیخواستهافرادازمصاحبهروشدر.نامندمینیزعقایدابرازجلساتمواقع

نینچاگر.کنندبیانمدیریتیاوسازمانشغل،يدربارهراخودپیشنهاداتونظرات
شغلیرضایتیاشدهشغلیرضایتباعثکهمسائلیشود،هدایتکافیمهارتباجلساتی

).77:1387شیرین،(اسديگردندمیکشفکندمیتهدیدرا
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پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

رضایتومشارکتیمدیریتيرابطهبررسی«عنوانتحتپژوهشی،)1385(حضوري
نظاماستقرارکارهايراهيارائهونورپیامدانشگاهکارکنانتغییربهتمایلوشغلی

برمشارکتیمدیریتتأثیرشناساییهدفباپژوهشایناست.دادهانجام»پیشنهاد
انجامنورپیامدانشگاهواحدهايومراکزسطحدرکارکنانتغییربهتمایلوشغلیرضایت

ومراکزکارکنانشاملپژوهشآمارييجامعهپیمایشی؛پژوهشروشاست.شده
ونفر89نمونهحجماست.بودهنفر)423(نورپیامدانشگاهدهيمنطقهدرواقعواحدهاي

وتجزیهبرايوبودهپرسشنامهها،دادهگردآوريابزارساده،تصادفیگیرينمونهيشیوه
کهاستآنازاکیحپژوهشنتایج.استشدهاستفادهSPSSافزارنرمازاطالعاتتحلیل
متفاوتمشارکتیوآمرانهمدیریتسبکدوبهتوجهباکارکنانشغلیمنديرضایتمیزان
منديرضایتمیزاناستبودهمشارکتیسبکبهمدیریتکهواحدهاییدرواست

میزانومشارکتیسبکبهمدیریتبینعبارتیبهاست.بودهباالترنیزکارکنان
بهمدیریتبینهمچنیناست.داشتهوجودداريمعنیيرابطهنانکارکمنديرضایت
بهاستداشتهوجودرابطهتغییراتبرابردرکارکنانمقاومتمیزانومشارکتیسبک
کمترتغییراتبرابردرکارکنانمقاومتمیزانمشارکتیسبکبهمدیریتباکهطوري

).1385(حضوري، استشده
درمشارکتیمدیریتجایگاهونقش«عنوانباخوديهمقالدر،)1389(درخشان

تغییر،عاملبعنوانمدیرانيوظیفهکهکندمیتوصیه»کارکنانشغلیرضایتباارتباط
بهداشتنتوجهوسازمانیوادارييروزمرهوظایفایفايبرعالوهکهکندمیایجاب

رشدجهتدردارند،عهدهبهارآنمسؤولیتکهايمجموعهبیشترچههرکردنمدآکار
يسابقهباعالی،تحصیالتدارايسواد،کمسواد،بیاز(اعمخودکارکنانتمامیتعالیو

هايمحیطایجادطریقازهاآنتربیتوتعلیموخدمتی)باالييسابقهباخدمتی،کمِ
تولیديواداريهايگیريتصمیمدرمطلوبومعقولحددرراکارکنانسازنده،وخلّاق

ثريؤمگاماقدام،اینکهنمایندنوآوريوتفکربهوادارراهاآنراه،اینازودهندشرکت
د دهافزایشنیزراکارکنانشغلیرضایتوآیدشماربهتواندمینیزادارينظامتحولدر

).1389(درخشان، 
مورددردبیراننظراتيهرابطبررسی«عنوانباخودينامهپایاندر،)1376(زالی

شهرعادييدخترانههايدبیرستاندرگیريتصمیمدرهاآنمشارکتوشغلیرضایت
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هاآنبینداريمعنیمثبتيرابطهکهدادنشانوپرداخترابطهاینبررسیبه»تهران
).1376(زالی، داردوجود

کارکنانمشارکتنمیزابررسیيزمینهدرکهپژوهشیطبق،)1379(خانصاري
نتیجهدادانجاممدنیشهیدبیمارستاندرکارازرضایتباآنيرابطهواموريادارهدر

درصد88.استداشتهکارازرضایتمیزانبامعنادارييرابطهمشارکتمیزانکهگرفت
درصد40.باشدمشارکتیصورتبهواحدشانتصمیماتکهداشتنددوستکارکنان
همکاريوجودنیزهاآندرصد48.شوندتشویقگروهیکاربهکهداشتنداظهارکارکنان
.)1376خان، (صاريکردنداعالممفیدمشتركاهدافبهدستیابیمنظوربهراگروهی
متغیربعنوانشغلیرضایتوبینپیشمتغیربعنوانکارکنانمشارکتتحقیقایندر

باشد.میمالك
مشارکتکهشوندمییادآور،4ساشکین،3لوین،2لیکرت،1بنیسد،ماننپردازانینظریه

کاري،يروحیهسازگاريوري،بهرهشغلی،رضایتکاري،تعهدافزایشدرايعمدهنقش
مقاومتکاهشهمچنینوخودیابیواحترامخالقیت،نوآوري،شکیبایی،تعارض،کاهش
).1384:65همکاران،وزاده(حسنداردتغییرهابرابردرکارکنانمنفی

مشارکت-2گذاري،هدفدرکارکنانمشارکت-1بعد:نهشاملکارکنانمشارکت
درکارکنانمشارکت-4مشکالت،حلدرکارکنانمشارکت-3گیري،تصمیمدرکارکنان

درکارکنانمشارکت-6ریزي،برنامهدرکارکنانمشارکت- 5سازمانی،تحولوتغییر
مشارکت-8داوطلبانه،مشارکتوهمکاريدرکارکنانمشارکت-7رل،کنتونظارت

باشدمیارزشیابیدرکارکنانمشارکت-9واختیاراتتقسیمواختیارتفویضدرکارکنان
کارکنان،مشارکتيزمینهدرشدهانجامتحقیقاتوادبیاتبررسیوجستجواساسبرکه

يزمینهدرشدهانجامتحقیقاتيپیشینهونظريادبیاتيمطالعهوجستجوازپس
انتخاباندداشتهرااستفادهمواردوکاربردبیشترینکهمؤلفه9اینکارکنانمشارکت

گردید.
بعدپنجباهمکارانواسمیتالگوياساسبرشغل)توصیف(شاخصشغلیرضایت

باشد.میمزایاوحقوقوارتقاء،وترفیعهمکاران،سرپرستی،کار،نوع

1 Bennis
2 Likert
3 Lewin
4 Sashkin
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ب) تحقیقات خارجی
و گردش ،یشغلتیرضا،یتعهد سازمان:در پژوهشی تحت عنوان،)1974الیمن (

مورد مطالعه در طول زمان در اقدامات راتییتغ،یرواناز لحاظنیتکنسانیدر میمال
انیپس از آن در میمربوط به گردش مالکیعنوان هر بهیشغلتیو رضایتعهد سازمان

استفاده شده است. یبه تازگیرواننیزش تکنسآمو60
Jobو از یتعهد سازماني، با اقدامات (پرسشنامهيادر سراسر دورهیطوليمطالعه

Descriptive Indexدهد نشان میجیانجام شد. نتایزمانمقطع4شده در يآور) جمع
ش مالی وجود مند و گردداري بین نگرش خاص ابراز شده توسط کارکه ارتباط معنی

داشته است.
مندي به بررسی رضایت،رضایت شغلی: در پژوهشی تحت عنوان،)1935هپاك (

تیرضانیروابط بها معلم در مناطق شهري و روستایی پرداخته است. یافته500شغلی 
.دادنشانفرسودگی راوعالقه، سن،یاجتماعتیمذهب، وضع،یعاطفيو سازگاریشغل

تیرضانیدر رابطه بياقارهنیارتباط ب: ر پژوهشی تحت عنواند،)1977(مبلیی
یو گردش مالیشغلتیرضانیبيرابطهکند که ، بیان میکارمندیو گردش مالیشغل

خروج کارمند، که يریگمیتصمندیاز فرایمدل اکتشافکیراستا، نیدر ا.استقابل توجه 
ارائه شده است.،یگردش مالتیرضاممکن است در رابطه یانیارتباط مییبه شناسا

پژوهشفرضیات
پژوهشاصلیهیفرض

وجودرابطهبندرعباسشهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباکارکنانمشارکتبین
دارد.

پژوهشفرعیفرضیات
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباگذاريهدفدرکارکنانمشارکتبین-1

دارد.وجودرابطهبندرعباس
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباگیريتصمیمدرکارکنانمشارکتبین-2

دارد.وجودرابطهبندرعباس
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتبامشکالتحلدرکارکنانمشارکتبین-3

دارد.وجودرابطهبندرعباس
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اراتاددرشغلیرضایتباسازمانیتحولوتغییردرکارکنانمشارکتبین-4
دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتی

شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباریزيبرنامهدرکارکنانمشارکتبین-5
دارد.وجودرابطهبندرعباس

شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباکنترلونظارتدرکارکنانمشارکتبین- 6
دارد.وجودرابطهبندرعباس

درشغلیرضایتباداوطلبانهمشارکتوهمکاريدرانکارکنمشارکتبین-7
دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتیادارات

درشغلیرضایتبااختیاراتتقسیمواختیارتفویضدرکارکنانمشارکتبین-8
دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتیادارات

شهردولتیاداراتردشغلیرضایتباارزشیابیدرکارکنانمشارکتبین-9
دارد.وجودرابطهبندرعباس
مدیریتبارابطهدر...وهلإتوضعیتوتحصیلیوضعیتجنسیت،سن،بین-10
دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتیاداراتدرشغلیرضایتومشارکتی

شناسی پژوهشروش
گیرينمونهروشوآماريجامعه

آنانتعدادکهبندرعباس،شهردولتیاداراتارکنانکيکلیهي آماري تحقیق جامعه
نفر40918بندرعباسشهرکارمندانمیانآنازونفر367687هرمزگاناستاندر

باشد.می
ينمونهحجمآناساسبروشداستفادهکوکرانفرمولازنمونهحجمتعیینبراي

مینأتکليادارههاي:نسازمابینهاپرسشنامهکه؛ باشدمینفر384آمدهبدست
فرهنگکليادارهاسالمی،آزاددانشگاهاي،منطقهبرقشرکتمخابرات،شرکتاجتماعی،

شاملاند.شدهپربیمارستانوکشاورزيجهادسازمانپرورش،وآموزشسازمانارشاد،و
برايدیگريوالؤس27شاملکارکنان،مشارکتسنجشبرايیکیپرسشنامهدو

باشد.میالؤس30شاملشغلی،رضایتسنجش
شغلیتوصیفشاخصشغلی،رضایتگیرياندازهابزارترینرایجوتریندقیقازیکی

شاخص،ایندر. استشدهتدوین،)1974(اسمیتتوسطکرنلدانشگاهدرکهباشدمی
يهگانپنجهايجنبهازیکهرمورددروصفیوکوتاهعبارتچندبهدهندگانپاسخ
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سرپرستی،نظر،موردکارماهیت:ازعبارتندموارداین.دهندمیپاسخکاريموقعیت
).1370فارسی،يترجمه(ازکمپ،شغلیترفیعاتدستمزد،وحقوقهمکاران،

.باشندمیکارکنانرضایتارزیابیبرايدیگريهايروشانفراديهايمصاحبه

بعضیراروشاین.باشدشدهریزيبرنامهغیریاشدهریزيبرنامهاستممکنمصاحبه
.نامندمینیزعقایدابرازجلساتمواقع

راخودپیشنهاداتونظراتآزادانهتاشودمیخواستهافرادازمصاحبهروشدر
هدایتکافیمهارتباجلساتیچنیناگر.کنندبیانمدیریتیاوسازمانشغل،يدرباره
کشفکندمیتهدیدراشغلیرضایتیاشدهشغلیرضایتباعثکهمسائلیشود،

).77:1387شیرین،(اسديردندکمی

رواییواعتبار
30ينمونهیکدرنظرمورديپرسشنامهتحقیق،ابزاررواییسنجشمنظوربه

آزمونازاصلیهدفمقدماتی).آزموني(مرحلهشدتکمیلسازمانچندازنفري
کهراهاییپرسشمرحلهایندر).1380:210(میلر،هاستپاسخيالگوبررسیمقدماتی

ازدستهآنهمچنین؛شدندنمیمتوجهراآنمنظوریاوداشتابهامپاسخگویانبراي
نهاییمتندرودادهقرارنظرتجدیدموردرابودنامفهوموتکراريبرایشانکهسئواالتی

نیزحاضرتحقیقدرپرسشنامهپایانیپایاییمیزاندادیم.تغییریاوکردهحذفپرسشنامه
درمندرجآنضرایبکهگردیدمحاسبهکرونباخآلفايوهمبستگیآزمونازاستفادهبا

.باشدمی1جدول

همسانیضریبنتایج:1جدول
آلفاضریبگویهتعدادمتغیر

389/0گذاريهدف
375/0گیريتصمیم

355/0مشکلحل
333/0تحولوتغییر

361/0ریزيبرنامه
356/0کنترلونظارت
351/0داوطلبانهمشارکت

359/0کارتقسیم
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آلفاضریبگویهتعدادمتغیر
363/0ارزیابیدرمشارکت
554/0کارنوعازرضایت
764/0سرپرستیازرضایت
776/0همکارانازرضایت
564/0شغلیارتقاازرضایت

659/0حقوقازرضایت

هادادهتحلیلوهتجزی
جملهازآماريهايشاخصازشدهآوريجمعهايدادهتوصیفبرايپژوهشایندر
جهتهمچنین؛استگردیدهاستفادهآمارينمودارهايوجداولانواعوتوصیفیآمارهاي

همبستگیهايآزمونشغلیرضایتوکارکنانمشارکتمتغیرهايهمبستگیتعیین
ازشدهآوريجمعهايدادهگرفت.قراراستفادهموردمیانگینتفاوتهايزمونآوپیرسون

گرفتند.قرارتحلیلوتجزیهموردSPSSافزارنرمطریق

ي پژوهشهایافته
توصیفیهايیافتهالف) 

اطالعاتبررسیپژوهش:ينمونهدموگرافیکاطالعاتازحاصلنتایجتفسیر
سنلحاظازکهاستآنازحاکیبندرعباسشهردولتیاداراتکارکناندموگرافیک

قابلتعدادودهندمیتشکیلمردانرادرصد4/42وزنانراپاسخگویانازدرصد6/57
دارند.قرارسالگی50الی41سنیيفاصلهدردرصد)8/37(پاسخگویانازتوجهی
ازکهاستآنزاحاکیبندرعباسشهردولتیاداراتکارکناندموگرافیکاطالعاتبررسی
0/18مخابرات،کارمنددرصد2/18پرورش،وآموزشکارمنددرصد1/20شغل،لحاظ
کارمنددرصد2/5بیمارستان،کارمنددرصد9/9اي،منطقهبرقشرکتکارمنددرصد

جهادکارمنددرصد0/6ارشاد،وفرهنگيادارهکارمنددرصد1/9اسالمی،آزاددانشگاه
باشند.میاجتماعیمینأتکارمنددرصد5/13وکشاورزي

کاريسابقهلحاظازکهاستآنازحاکیآناندموگرافیکاطالعاتبررسیهمچنین
ازدرصد)6/36(وباشندمیکاربهمشغولسال10تا1بینپاسخگوافرادازدرصد)40(

يسابقهسال33تا22بیندرصد)2/23(ودارندکاريسابقهسال21الی11بینافراد
دارند.کار
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استنباطیهايیافتهب) 
پیرسونهمبستگیضریبازاستفادهباکهمتغیرهدوهايآزمونبخشایندر
شد.استفادهرگرسیونتحلیلازمتغیرهچندهايآزمونبررسیبرايوگرفتصورت

متغیرهدوهايآزمون
درکارکنانمشارکتنبیداري،معنیسطحوهمبستگیضریببهتوجهبا
اداراتدرحقوق)وارتقاسرپرستی،کار،(نوعآنابعادوشغلیرضایتباگذاريهدف

دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتی
کار،نوع(آنابعادوشغلیرضایتباگیريتصمیمدرکارکنانمشارکتبین

دارد.وجودرابطهباسبندرعشهردولتیاداراتدرحقوق)وارتقاسرپرستی،
است.شدهخردفرعیيفرضیهنهواصلیيفرضیهیکقالبدرتحقیقاصلیهدف

.باشدمی2جدولدرنتایج

شغلیرضایتبامستقلمتغیرهايهمبستگی:2جدول
معناداريسطحرابطهمستقلمتغیر

247/0000/0گذاريهدفدرمشارکت
277/0000/0گیريتصمیمدرمشارکت
401/0000/0مشکالتحلدرمشارکت
321/0000/0تحوالتوتغییردرمشارکت

277/0000/0ریزيبرنامهدرمشارکت
156/0006/0کنترلونظارتدرمشارکت

282/0001/0داوطلبانهفعالیتوهمکاريدرمشارکت
016/0774/0اختیاراتتفویضدرمشارکت

094/0075/0ارزیابیدرمشارکت
341/0003/0کلیبطورکارکنانمشارکت

شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباکارکنانمشارکتبیناصلی:يفرضیه
درايعمدهنقشمشارکتتحقیقنظريمبانیاساسبرکه؛داردوجودرابطهبندرعباس

تعارض،شکاهکاري،يروحیهسازگاريوري،بهرهشغلی،رضایتکاري،تعهدافزایش
کارکنانمنفیمقاومتکاهشهمچنینوخودیابیواحترامخالقیت،نوآوري،شکیبایی،
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ازآمدهبدستنتایجبااینکه)1384:65همکاران،وزاده(حسنداردتغییرهابرابردر
دارد.همخوانیتحقیق

که:استآنازحاکینتایجتحقیقفرعیفرضیاتخصوصدر
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباگذاريهدفدرانکارکنمشارکتبین-

دارد.وجودرابطهبندرعباس
باشند،داشتهمشارکتسازماناهدافتعییندرکارکناناگرنظري؛مبانیاساسبر

جهتفرددرانگیزهایجادباعثدانند،میمسئولاهدافاینبهرسیدنراستايدرراخود
سازمانیاهدافتحققراستايدراوکوششموجبشودمیسازمانهايهدفبهدستیابی

شغلیرضایتبهمنجرخوداینکهشودمیسازماندرعضویتحفظايبرقويتمایلیو
شود.می

شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباگیريتصمیمدرکارکنانمشارکتبین-
دارد.وجودرابطهبندرعباس

دنبالراخاصیاهدافگیري،تصمیمدرارکنانکمشارکتنظري،مبانیطبقبر
ازمفیداطالعاتازاستفادهکارکنان،يسازندههاياندیشهوهانظریهازاستفادهکند.می

وکاراییافزایشباعثها،آناجرايوهاگیريتصمیمپذیرشسازمان،هايردهترینپایین
کارازبیشتررضایتنتیجهدرویريگتصمیمدرآنهابودنشریکعلتبهکارکنانتحرك

).1379:33(میرسپاسی،شودمیهاآن
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتبامشکالتحلدرکارکنانمشارکتبین-

دارد.وجودرابطهبندرعباس
وکارکنانمشارکتيرابطهبررسی«عنوانتحتپژوهشیدرمساریکوتتنبام

مشکالتحلفرآینددرکارکنانمشارکتکهرسیدتیجهناینبه»کارکناناثربخشی
درراخودکارکناناگردارد.همراهبهرابیشتراثربخشیوبهترشغلیعملکردسازمان،

کیفیتبهبودوتولیدافزایشبرعالوهمشارکتایننتیجهدربدانند،مسئولمسألهحل
مدیریتمیانبیشتريتفاهموهنگیهماویابدمیکاهشکاريکموغیبتاستعفاء،کاال،

حلدرکارکنانمشارکت).1381رنجبر،ولبافازنقل(بهگرددمیایجاداتحادیهو
شود.میشغلیرضایتبهمنجرمشکالت

دولتیاداراتدرشغلیرضایتباسازمانیتحولوتغییردرکارکنانمشارکتبین-
دارد.وجودرابطهعباسبندرشهر
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کاستندرهمچنینونگرشتغییرتواندمیهاگیريتصمیمدرکارکنانمشارکت
).39:1381رنجبر،و(لبافباشدثرؤمتغییربرابردرمقاومت
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباریزيبرنامهدرکارکنانمشارکتبین-

دارد.وجودرابطهبندرعباس
اصلبرریزيبرنامهدرتعاملیگرایشت.اسمدیریتيوظیفهتریناصلیریزيبرنامه

درسازماناعضايکهاستتعاملیریزيبرنامهدرمشارکتطریقازاست.استوارمشارکت
خطوراهبردهاتدویناهداف،تعییندرخودسهمبهوشوندمیدرگیرریزيبرنامهایندفر

ازشکلیعنوانبریزيبرنامهعنواینگذارند.میثیرأتتفصیلیهايبرنامهتنظیموهامشی
و(میرکمالیشودمیآنانشغلیرضایتموجبوکندمیعملکارکنانبرايانگیزش

).127:1387نیا،ملکی
شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباکنترلونظارتدرکارکنانمشارکتبین-

دارد.وجودرابطهبندرعباس
کهشودمیباعثهابرنامهاجرايفرایندنترلکونظارتدرکارکناندادنمشارکتبا
آمدهوجودبهشدهبینیپیشهايبرنامهازکهانحرافاتیهمچنینومشکالتومسائل

آید.دراجرابهصحیحمسیردرهابرنامهتاشودمیموجبرواینازگرددشناساییاست
خودوفرمانیخود،خودکارفرایندبرنظارتطریقازکارکنانشودمیباعثهمچنین
نیا،ملکیو(میرکمالیشودمیآنانشغلیرضایتموجباینکهباشندداشتهکنترلی

128:1387.(
اداراتدرشغلیرضایتباداوطلبانهمشارکتوهمکاريدرکارکنانمشارکتبین-
دارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتی

داوطلبانهمشارکتوهمکاريبردولتیيهاسازماناموردرکارکنانمشارکتاساس
صورتبهببینندسازماناهدافبهرسیدنگرودرراخودمنافعکارکناناگراست.

وکاراییواثربخشیموجبنهایتدرکنند.میسازماناموردرمشارکتبهاقدامداوطلبانه
).129همان: (شودمیکارازرضایت
درشغلیرضایتبااختیاراتتقسیمواختیارتفویضدرکارکنانمشارکتبین-
تفویضوکارنوعبینتنهاکهآنجاازندارد.وجودرابطهبندرعباسشهردولتیادارات
توانمینشد،دیدهمتغیرهادیگربینمعناداريارتباطگونههیچو؛ داردوجودرابطهاختیار
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ماهیتاگروبگیردصورتبایدیاراختتفویضکار،نوعوماهیتاساسبرکهگرفتنتیجه
شود.نمیکارازرضایتموجبداشتاختیارتقسیمنتوانکهباشدايبگونهکار

شهردولتیاداراتدرشغلیرضایتباارزشیابیدرکارکنانمشارکتبین-
دارد.وجودرابطهبندرعباس

درنه،یادباشداشتهوجودهدایتبرايرسمیيرویهاینکهازاعمارزشیابی
کمترافرادکه،استاینارزشیابیدرمشارکتپیامدونتیجهشود.میانجامهاسازمان

توافقموردوصریحاهدافبهرسیدنبرايبیشترييانگیزهوگیرندمیتدافعیحالت
).1982(هابز،گرددمیبیشتررضایتبهمنجرخوداینکهداشتخواهند

متغیرهازمانهمثیرأتمیزانبررسی
مستقلمتغیرهايدهدمینشاننتایج3جدول،)01/0(ناداريعمسطحبهتوجهبا

گفتتوانمی4جدولدر2Rمقداربهتوجهبگذارند.شغلیرضایترويمعناداريثیرأت
ابعادوکارکنانمشارکتمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرتغییراتازدرصد51که
متغیرBetaمقادیربهتوجهباکهاستذکربهالزمهمچنین؛استشدهدادهتوضیحآن،

رضایتبراثرگذارمتغیرترینمهم)Beta=45/0(بامشکلحلدرمشارکتمستقل
گذاريهدفدرمشارکتشغلی،رضایتبراثرگذارمتغیردومینو؛ استکارمندانشغلی
است.

رگرسیونتحلیلنتایج:3جدول
مجموع

ربعاتم
يدرجه

آزادي
میانگین
مجذورات

مقدار
f

سطح
داريمعنی

شغلیرضایت
11433259201/0گروهیبین
4414381116گروهیدرون

5658382جمع
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شغلیرضایتبرمستقلمتغیرهايهمزمانثیرأتمیزان:4جدول
BetaTSigمتغیرها

242/04002/0گذاريهدفدرمشارکت
159/02030/0گیريتصمیمدرمشارکت
457/06000/0مشکلحلدردرمشارکت

162/06/3000/0سازمانیتحولودرتغییرمشارکت
014/0247/0805/0ریزيبرنامهدرمشارکت

142/068/3000/0نظارتوکنترلدرمشارکت
275/08/2004/0داوطلبانهمشارکت
083/04/1147/0یارزیابدرمشارکت

064/0- 8/1- 139/0اختیاردرتفویضمشارکت
Adjusted R Square2RRModel

51/052/072/01

گیرينتیجه
تعریفشغلشبهنسبتفردنگرشتوانمیراشغلیرضایتنظري،مبانیمبنايبر

بدستفردغلیشهايتجربهوکلیارزیابیازکهاستروانیيخصیصهدارايکهکهکرد
عاطفیوذهنیشدندرگیرنوعیمشارکتدیویسدیدگاهمبنايبرطرفی،ازآید.

یاريگروههايهدفبهتاانگیزدبرمیراآنانکهاستگروهیهايموقعیتدرکارکنان
مشارکتی،مدیریتدیدگاهمبنايبرکنند.مسئولیتاحساسآنهابهرسیدنبرايودهند

وريبهرهارتقايومسائلحلهايروشيدربارهسازمانافراديکلیهکهاسترویکردي
ارائهسازمانبهپیشنهادهاوهاطرحقالبدرراآنحاضرياندیشهفعاالنهسازمان،

سازماناهدافبهرسیدنبراياندیشیهموهمفکرينظامیکطریقبدینکنند.می
وجوداظهارحالعیندروبرابريواحترامبهنسانانیازسازمان،درمشارکتدارد.وجود

سازمانیهايگیريتصمیموسازماندرمشارکتازفردکهصورتیدرسازد.میبرطرفرا
کهداشتخواهدپیدرفردبرايراروانیاحساسنوعیکباشدداشتهمثبتیدرك

کنیم.مشاهدهفردرفتاردرراآننتایجتوانیممی
در(مشارکتابعادشوکارکنانمشارکتدهدمینشانهافرضیهبررسینتایج

وکنترلونظارتریزي،برنامهتحوالت،وتغییرمشکالت،حلگیري،تصمیمگذاري،هدف
کارکنانشغلیرضایتبامعناداريومثبتيرابطهداوطلبانه)هايفعالیتوهمکاري
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ارزیابیدرمشارکتوکارتقسیمواختیاراتضتفویدرمشارکتابعادباولیداردوجود
ندارد.وجودرابطه

درصد52/0اندتوانستهمستقلمتغیرهايدادنشانرگرسیونتحلیلازحاصلنتایج
؛1376(زالی،تحقیقباحاضرپژوهشنتایجکند.ارزیابیراشغلیرضایتتغییراتاز

دارد.همخوانی)1389درخشان،و1379خان،صاري

پیشنهادات
فرایندهايدرخودکارکنانکردندرگیرباتوانندمیدولتیهايسازمانعالیمدیران

...وايدورههاينظرسنجیپیشنهادها،نظاممانندابزارهاییطریقازسازمانیمختلف
ازعملیحمایتوسازمانیفرایندهايدرکارکنانمشارکتاصلیموانعشناساییهمچنین
بامشورتوهمفکريبهقلبیباورواعتقادوسازمانیمختلفاموردرارکنانکمشارکت
است،سازمانیمنابعترینمهمازکهخودانسانیمنابعبهدادنبهاضمنکارکنان،

محیطیتغییراتباتطابقبرايسازماندرراسازندهوبنیاديتغییراتایجادهايزمینه
انسانینیرويعلمیارتقايبرايمختلفآموزشیهايریزيامهبرنباضمندر.سازندفراهم

را...وکارانجاميهزمیندرنوهايروشجدید،تحقیقاتباآشناییيهزمینسازمان،در
درکارکناندادنمشارکتهمانکهمشارکتیمدیریتنظامتحققيهکنندتسهیلکه

.سازندفراهماست،امورياداره
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فهرست منابع:
انتشاراتماهر،ف.يترجمهکاربردي،اجتماعیروانشناسی).1370(استیوارتازکمپ،
تهران.رضوي،قدسآستان
شغلی،رضایتواجتماعیيسرمایهبینيرابطهبررسی).1387(لباغگشیرین،اسدي
سنندج.واحداسالمیآزاددانشگاهارشد،کارشناسیينامهپایان

درتغییربرابردرکارکنانمقاومتومشارکتیمدیریتبررسی).1387(مدعلیحاآصفی،
ينامهپایانپرورش،وآموزشوزارتبدنیتربیتکليادارهوبدنیتربیتسازمان

دانشگاهورزشی،علوموبدنیتربیتيدانشکدهورزشی،مدیریتيرشتهارشدکارشناسی
تهران.
جهتدرگاماولینپیشنهادهانظاماجراي).1380(حمدماء،اولیصالحوحمدرضامامین،

مدیریتنظامملیهمایشاولینمقاالتمجموعهدانشگاه،یکدرTQMاستقرار
تهران.دولتی،مدیریتآموزشمرکزمشارکتی،

نشرکاربردي،نگرشباجومشارکتمدیریتسويبهگامبهگام). 1383(ادرنبرومند،
.تهرانارکان،

درسازمانیکارآفرینیومشارکتیمدیریتيرابطهبررسی).1389(یرش هچوپانی،
ارشد،کارشناسیينامهپایانکردستان،استانمتوسطوکوچکتولیديهايشرکت
سنندج.واحداسالمیآزاددانشگاه

درنوآوريووريبهرهبرمشارکتیمدیریتاثر").1384(همکارانومضانرزاده،حسن
رودهن،واحداسالمیآزاددانشگاهوابستههايزمینهوتربیتیعلوميفصلنامه،"هاسازمان

.1ي شمارهاول،يدوره
تمایلوشغلیرضایتومشارکتیمدیریتيرابطهبررسی"). 1385(حمدجوادمحضوري،

نور،پیک،"شنهادپینظاماستقرارکارهايراهيارائهونورپیامدانشگاهکارکنانتغییربه
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