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افشادی وِ ؿغلـبى سا دٍػت ًذاسًذ هوىي اػت پیبهذّبی ثْذاؿتی ًبهطلَثی سا تدشثِ ًوبیٌذ. ایي عَالت ؿبهل 

 عَاسض خؼوبًی ٍ هـىالت سٍحی ٍ سٍاًی هی ثبؿذ. 

 افسایش رضایت شغلی



 هفَْم رضایت شغلی  

ًـبى دٌّذُ ی حذی اػت وِ افشاد اص ؿغلل ولَد      »سضبیت ؿغلی«

ساضی ّؼتٌذ ٍ آى سا دٍػت هی داسًذ. ثشوی افشاد اص وبس ولَد ذلزت      

هی ثشًذ ٍ آى سا ثِ عٌَاى هحَس اصلی صًذگی وَد تلمی هی ًوبیٌلذ ٍ    

ثشوی اص وبس وَد هتٌفشًذ ٍ فمط ثِ وبطش ایي وِ هدلجلَسًلذن آى سا        

 اًدبم هی دٌّذ.

هطبذعبت ًـبى هی دّذ وِ ّوِ ػبذِ ثؼیبسی اص ؿشوت ّب ٍ ػبصهلبى  

ّب دسوصَف احؼبع ٍ ًگشؽ وبسوٌبى ًؼلجلت ثلِ ؿلغلل ؿلبى             

 ًظشػٌدی ّبی هتعذدی اًدبم هی دٌّذ.  

 عَاهل هَثر بر رضایت شغلی کارکٌاى

علت ًگشؽ هثجت ٍ هٌفی افشاد ًؼجت ثِ ؿغل ٍ وبسؿبى ثِ ؿشح صیلش  

 هی ثبؿذ:

 .عَاهلی وِ هشثَط ثِ ػیبػت ّب ٍ سٍیِ ّبی ػبصهبى اػت؛1

.عَاهلی وِ هشثَط ثِ ؿشایط وبس ٍ یب ًحَُ لشاس گشفتي افشاد دسهحلل   2

 اًدبم دادى وبس هی ثبؿذ؛

 .عَاهلی وِ دس استجبط ثب ؿخصیت ّبی فشدی وبسوٌبى هی ثبؿذ.3

 اثرات بالقَُ  رضایت شغلی

هطبذعبت ًـبى هی دٌّذ وِ سضبیت ؿغلی ثش تعذادی اص هلتلغلیلشّلب        

 تبثیشی ثبذمَُ داسدن وِ عجبستٌذ اص:

_ عولىشد ؿغلی: ثِ طَس ولی یه وبسهٌذ ساضی ٍ ؿلبد ثلبیلذ یله           

 وبسهٌذ هَذذ ثبؿذ.

_ سفتبس ؿْشًٍذ ػبصهبًی: سفتبس ؿْشًٍذ ػبصهبًین تلعلذادی ولبسّلبی         

افتخبسی داٍطلجبًِ اػت وِ وبسوٌبى ثشای ووه ثِ ّوىبساى اًدبم هی 

دٌّذ عجبستٌذ اص ٍلت ؿٌبع ثَدىن ووه ثِ دیگشاىن اسائِ پیـٌْبدّلب  

ثشای استمب ٍ ثْجَد وبسّبن عذم اتالف ٍلتن ًلَ  دٍػلتلیناطلبعلت ٍ          

 پزیشؽ.

_ سفتبس ٍاپغ گشایبًِ) هخشة(: ثؼیبسی اص تئَسی ّبی سفتبسی ًـلبى        

هی دٌّذ افشادی وِ ؿغل وَد سا دٍػت ًذاؿتِ ثبؿٌذن عىغ اذعولل  

ّبیی هبًٌذ تشن وبسنغیجت ٍ یب دیش حبضش ؿذى دس ػش ولبس اص ولَد       

 ًـبى هی دٌّذ. .

_ فشػَدگی ؿغلی: فشػَدگی ؿغلین عىغ اذعول احؼبػی ًؼجت ثِ   

ؿغل ٍ ثیبى وٌٌذُ عَاسض فشػَدگی ٍ احؼبع افؼشدگی دسوبس هلی    

ثبؿذ.هعوَال وبسوٌبى ًبساضین ػطح ثبالیی اص فشػَدگلی ؿلغلللی سا          

 گضاسؽ ًوَدُ اًذ.

_ ثْذاؿت خؼوبًی ٍ سفبُ سٍاًی:  افشادی وِ ؿغلللـلبى سا دٍػلت           

ًذاسًذ هوىي اػت پیبهذّبی ثْذاؿتی ًبهطلَثی سا تدشثِ ًوبیٌذ. ایلي   

عَالت ؿبهل عَاسض خؼوبًی ٍ هـىالت سٍاًی هی ثبؿذ. پیؾ ثیٌلی   

 ؿذُ اػت وِ ًبسضبیتی ؿغلی ًتیدِ اؽ وَتبّی طَل عوش هی ثبؿذ.  

_سفتبسّبی ضذ تَذیذی: سفتبس ضذ تَذیذین ثشعىغ سفتلبس ؿلْلشًٍلذ         

ػبصهبًی ثَدُن ؿبهل سفتبسّبی صیبى ثخؾ ٍ الذاهبتی اػت وِ فشد ثلِ  

 صَست عوذی ٍ یب غیشعوذی اًدبم هی دّذ.  

_سضبیت اص صًذگی:سضبیت اص صًذگی ثِ طَس ولی ثِ احؼبػبت فشد دس    

هَسد صًذگی اؽ هبًٌذ وبًَادُ ٍ تفشیحبت هشثَط هی ؿَد وِ آى سا ثب 

تَخِ ثِ هیضاى احؼبع سفبُ ٍ ثْضیؼتی اص ػلَی ولبسولٌلبىن هلَسد          

ػٌدؾ لشاس هی دٌّذ.سضبیت ؿغلی ٍ سضبیت اص صًلذگلی ثلِ طلَس          

 هثجتٌی ثب یىذیگش هشتجطٌذ.

 راُ حل ّایی برای افسایش رضایت شغلی ٍکاّش فرسَدگی شغلی 

.ثِ وبس گوبسدى افشاد ثشاػبع تَاًبیی ّبی آًْب سا ثشای اًدبم ولبس اس       1

 ًظش فعبذیت ّبی فیضیىینفیضیَذَطی ٍ سٍاًی؛

.هٌبػت وشدى ؿشایط هحیط وبس هبًٌذ وبّؾ ػش ٍصذا ن سطلَثلت      2

 ٍدسخِ حشاست هٌبػت ٍسٍؿٌبیی وبفی؛

.تَخِ ثِ حك ٍحمَق وبسوٌبى ٍووه گشفتي اص یه سٍاًـٌبع ثلشای   3

 ثْجَد سٍاثط وبسی؛

 .اػتشاحت وَتبُ ثیي وبسٍایدبد تٌَ  وبسی؛4

 . پشّیض اص اضبفِ وبسی صیبد ٍ غیش ضشٍسی ثِ ٍیظُ دس وبسّبی ػخت؛5

.اػتفبدُ اص تعطیالت ٍ هشوصی ّبی لبًًَی وِ تلولذد اعصلبة ٍ           6

 افضایؾ لذست خؼن ٍساى ووه هی وٌذ؛

. تَخِ ثِ سفبُ وبسوٌبى ٍ تـَیك آًْب ثِ اًدبم ٍسصؽ ٍتلفلشیلحلبت        7

 ػبذن؛

 .تَخِ ثِ ٍضعیت سٍاًی وبسوٌبى دس وبسج اص هشوض؛8

.ثِ وبسّبیتبى اسصؽ دّیذ .طبذت وبس ثیـتشی ثبؿیذ. ثبهبفلَق ولَد        9

سن ٍساػت ثبؿیذ ٍ اص اٍ وبسثیـتشی طلت وٌیذ ٍهؼئَذیت ّبی وَد 

 ساثیـتش وٌیذ؛

 .. دس وبسّبی فَق ثشًبهِ ؿشوت وٌیذ؛11

. اثتىبس ثِ وشج دّیذ وبس خذیذی سا ؿشٍ  وٌیذ .پیـلٌلْلبد ولبس         11

 ٍپشٍطُ ّبی خذیذ ثذّیذ.

 ًتیجِ

دس یه خوع ثٌذی ثب تَخِ ثِ ًظشات صبحت ًظشاى تَصیِ هی ؿلَد    

ثِ هٌظَس ثْجَد سضبیت ؿغلی دس ػبصهبى ّبن هذیشاى ٍ هؼلٍَالى ثلب       

اػتفبدُ اص سفتبسّبی پیـگیشاًِ اص خولِ ًظشػٌدی هؼتوش اص وبسوٌبىن 

آػیت ؿٌبػی سفتبس وبسوٌبى ٍ ثشگضاسی خلؼبت ثب ولبسولٌلبى ٍاولز       

پیـٌْبد ٍ تجذیل آى ثِ طشح ّبی اخشایی ثِ هٌظَس ثْجلَد سضلبیلت      

ؿغلی سا دس دػتَس وبس وَد لشاس دادُن ًتبیح حبصل اص آى ّلب سا دس          

اوتیبس هذیشیت عبذی ػبصهبى ثِ هٌظَس تَخِ خلذی ثلِ علَاسض ٍ            

هَسد اص هطبذعبت ٍ تحمیمبت دسوصلَف     54وبػتی ّب لشاس دٌّذ. دس 

دسصذ افشاد ارعبى داؿتِ اًذ وِ ایلي   94ًتبیح ػٌدؾ سضبیت ؿغلین 

عول آثبس هثجتی دس پی وَاّذ داؿت.ّوچٌیي ایي ًىتِ سا ثبیذ اضبفلِ   

ًوَد وِ ًتبیح سضبیت ؿغلی ثبیذ هذیشیت عبذی سا هتعلْلذ ثلِ سفلع         

 ًبسػبیی ّب وٌذ.

هٌجع :ثشگشفتِ اص همبذِ ثشسػی عَاهل هلَثلش ثلش سضلبیلت ؿلغلللی                

 »ًَیؼٌذُ  : دوتش حؼي دسٍیؾ.«وبسوٌبى


