
رار که بیشتر از سایر متغیرها مورد تحقیق و پژوهش ق است کار محیط روانشناسی زمینه در متغیری شغلی رضایت

 .است مرتبط  شغل طراحیو  سازمانی عوامل، روانشناختی مسائلهمچون؛  موارد بسیاری با و[ 1] گرفته است.

 و انواع همچنین و شغلی، رضایت با بطمرت اصلی های نظریه شغلی، رضایت کلیدی ریفتع شامل مقاله این [2]

یکی از مسائل مهم دیگر عوامل موثر بر رضایت شغلی است  .است شغلی رضایت گیری اندازه به مربوط مسائل

 که در مقاله ای دیگر به آن می پردازیم.

 چیست  شغلی رضایت

 متخصصین و محققین ،[2] سازمانی و ای حرفه روانشناسی حوزه در شغلی رضایت گسترش مفهوم به توجه با

 بارتند از:ع شغلی رضایتتر شایعتعریف  دو حال، این با. دهند می ارائه شغلی رضایت درباره مختلفی تعاریف

 [3] غلیش های ارزش به دستیابی تسهیل یا دستیابی عنوان به شغل ارزیابی از ناشی شغلی رضایت 

 [2] شغلی( نارضایتی) یا( رضایت) میزان 

مربوط  تواند می این. دنده می پوشش خود شغل به نسبت را کارمند عاطفی احساس تعاریف، باغل کلی، طور به

[. 4] کاری شرایط وحقوق  پرداخت همکاران،: مانند باشد، و کلی شغل خاص های جنبه به نسبت آنها نگرشبه 

 انتظارات ای کار از لحاص نتایجعالوه بر سنجش رضایتمندی کارکنان، می تواند  شغلی رضایت میزان ،به عبارتی

 [. 5] کند تعییننیز  کارکنان را

لذت فرد  میزان که دریافتند آمریکایی آموزشی موسسه کارکنان بین تابر و آلیگر براساس پژوهش انجام شده در

 شغلی و رضایت شغلی جهانی )هرچند ضعیف( در ارتباط است. رضایت نمرات از وظایفش در یک نقش با

 چهی( کار اهمیت و نظارت میزان شغل، برای نیاز مورد تمرکز میزان مانند) اقدامات سایر که تندفدریا همچنین

 [6] .نداشتند رضایتمندی بر تأثیری

 شغلی رضایت های نظریه

 

. دهد می توضیح را انسانی های انگیزه که است هایی نظریه با قوی همپوشانی دارای شغلی رضایت های نظریه

 : از عبارتند زمینه این در ها نظریه نتری برجسته و ترین رایج

 [7]نیازهای مراتب سلسله نظریه Maslow؛  



  ؛[8] هرتزبرگ رضایت شغلی نظریه  

 نظریه رضایت شغلی کورمن؛ 

 مدلهای رضایت شغلی؛ 

 اهمیت رضایت شغلی 

 انسانی منابع مدیریت برای کارکنان استخدام و شغلی رضایت گزارش طبق (SHRM)، کارکنانی تعداد 

 .یافت افزایش درصد 88 به 2113 سال درصد 81 از 2116 سال در هستند، راضی خود فعلی شغل از که

 به ادرق کارفرمایان زیرا ،را ارتقا می بخشد رضایت سطح که است عواملی از یکی یافته بهبود اقتصاد

 فرصت زا کار جویندگان کار، بازار تثبیت با این، بر عالوه. هستند شانمندانکار مزایای و حقوق افزایش

 .دمیکنن استفاده دارند،را دربر آنها منافع و ها مهارت وجه بهترین به که هایی موقعیت برای جدید های

 رایب دلیل همین به. به آن دست نیافتند همه اما کنند، می تالش کارکنان رضایت برای ها سازمان اکثر 

 و ،دهد افزایش را کارکنان رضایت تواند می که عواملی مورد در که است مهم انسانی منابع متخصصان

 .بدانند بیشتر شرکت،در  کلی موفقیت به حصول چگونگی

  

 کمک می کند که: کارکنان یشاد نگهداری. هستند سازمان یک شماره منبع کارکنان که نیست شکی 

 می  نیانسا منابع بخش به مربوط های هزینه باالترین از یکیکارکنان  مالی گردش : کمتر مالی  گردش

ار به نحوی ک کیفیتو ارتقا  کارآمدی با و شود ایجاد بهتر محیط یک تا ندک می کمک کارکنانابقا . باشد

 به احتمال کمتری کار خود را ترک میکنند. راضی کارکنان آسانتر در هزینه ها صرفه جویی شود.

 مایلت ،دارند شغلی رضایت که کارکنانی حقوق، پرداخت و شغلی عنوان از نظر صرف : باالتر وری بهره 

 .دارندباالتری  وری بهره و بیشتر

 تر ایینپ های هزینه بیشتر، فروش به منجر تواند می رضایت و ایمنی با کارکنان نگهداری : سود افزایش 

 .شود تر قوی مشی خط و

 از کارمندان است مند عالقه وجه بهترین به شرکت که کنند می احساس کارکنان که هنگامی : وفاداری 

 نیز بههمکاران دیگر را  است ممکن و. دنکن می کار ترسخت اهداف به رسیدن برای. کند حمایت خود

 این امر تشویق کنند.



 .اماحتر و امنیت احساس خواهند می آنها حفظ رضایت کارکنان به معنای ایجاد شادی برای آن ها نیست 

 شرکت هک هنگامی. کنند کار پیشبرد برای هایی فرصت و خوب پرداخت با امن، محیط یک در یعنی کنند،

 به و کند برآورده را کارکنانرضایت  تواند می کند، می ایجاد مهم عوامل این ارائه برای هایی راه شما

 [9] .کند کمک سودآور و پایدار و قوی آینده یک ایجاد

 


