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و  نقش آن در توسعه سواحل مکرانرضایت شغلی کارکنان نداجا 
3غالمرضا رکنی پور2احسان تقی پور1پورکلهرمحمد 

معاون نیروي انسانی نداجا1
کارشناس ارشد مدیریت2

کارشناس عالی مدیریت3
:چکیده

حکیمانه منویات و تحوالت اخیر و همچنین بودهکانون توجهات مسئولین کشور ته درمنطقه غرب آسیا در سالهاي گذشخلیج فارس به عنوان راهبردي ترین نقطه در 
توسعه سواحل در پی تحقق این استراتژي . است مقام معظم فرماندهی کل قوا در این خصوص موجب راهبرد جدید توجه به خلیج فارس از دریچه دریاي عمان شده

می باشد و قطعا این سواحل در ایفاي نقش راهبردي نداجا در سرنوشت کشور نیز بسیار ارتش در حال انجامدریایی کنشی با حضور نیرويراهبردمکران به عنوان یک 
هاي بوده و بی شک توسعه منابع انسانی از محوري ترین فرایندو باالخص نداجا منابع انسانی ، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان . حائز اهمیت خواهد بود 

از دیدگاه علم مدیریت امروز ، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وري به شمار می رود و انگیزهرضایت شغلیدر این رابطه .می باشده توسع
که رضایت مطالعات نشان می دهد . ی  بیان کرد وظایف مهم مدیریت منابع انساناساسی ترین در کارکنان را می توان از و رضایت شغلی ایجاد انگیزه بدیهی است که .

بررسی تاثیر رضایت شغلی هدف اصلی تحقیق.میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست و با افزایش بهره وري نیروي انسانی ارتباط مستقیم دارد شغلی
سواحل مکران تشریح و سپس وضعیت رضایت شغلی تاثیرگذاري در توسعه عواملت موجود ابتدا وضعی.کارکنان نداجا در توسعه سواحل راهبردي مکران می باشد 

.حله بعد مورد سنجش قرار داده ایمر را در مریکارکنان نداجا در منطقه سوم دریایی کنارك مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط این دومتغ
سواحل مکران–نیروي دریایی راهبردي–رضایت شغلی–توسعه :کلید واژه ها 

:مقدمه. 1
ر در سالهاي اخیر تحوالت منطقه غرب آسیا انچنان چشم گیر بوده است که پیش بینی ها را در همه حوزه براي کشورهاي جهان و االخصوص استکبا

و در بر این اساس .استممکن ساختهرا غیر فراهم می نموده جهانی که همواره در طی سالیان دراز با دست اندازي در این منطقه منابع زیادي براي خود 
کشوري به موفقیت دست خواهد یافت که با افزایش قوت ها و بکارگیري فرصت هاي داخلی بر بحران هاي خارجی پیروز شده و حتی کنونی ، شرایط 

یک نیروي کنشگر راهبردي تغییر یافته و این ي جدید نداجا نیز از یک نیروي واکنشگر به استراتژ، تحقق این آرمان در .فرصت تبدیل نمایده نها را بآ
به دنبال این هدف کلیه زیر .به دنبال حفظ و حراست از منافع کشور در هر نقطه از جهان استنیرو با عملیات در کالس جهانی و حضور در آبها آزاد 

با توجه به شرایط موجود دسترسی به .نداز سازمان دارندسیستمهاي نداجا نیز با انطباق استراتژِي هاي خود با هدف کالن سیستم سعی در تحقق چشم ا
در این میان منابع انسانی تنها منبعی است متمایز تر سایر منابع بوده و ویژگی هاي .منابع مناسب بدیهی ترین عامل موفقیت سازمان قلمداد می شود

توسعه منابع .محسوب می شودیک مزیت رقابتی پایدار براي نداجا و حتی کشور را ندارد و به عنوان... منفی منابع دیگر مانند فناپذیري ، قابلیت تقلید و 
لق ایده ها و انسانی همواره یکی از چالش هاي اساسی سازمانها محسوب می شود زیرا در زمینه نواوري ،رشد مستمر و سایر داده هاي مورد نیاز توسعه ، خ

دانش تولید شده توسط انسان به عنوان رکن اصلی توسعه محسوب شده و نقش و جایگاه توسعه .همچنین اجراي آنها از سوي انسانها صورت می پذیرد
زش یگفرایند توسعه منابع انسانی ، اندر.از این حیث نیز با اهمیت می باشدمنابع انسانی در ارتقاء نداجا که همانا عامل اصلی توسعه سواحل مکران است  

بر این اساس در این مقاله به دنبال بررسی و ضعیت رضایت شغلی کارکنان نداجا مستقر در منطقه . اسی می باشدو رضایت شغلی از عوامل پایه اي و اس
استاي توسعه سوم دریایی کنارك هستیم و با ارائه راهکارهایی به دنبال افزایش این متغیر مهم در فرایند نیروي انسانی می باشیم تا با تحقق ان در ر

.گام برداریمسواحل راهبردي مکران

:بحث
:در مدیریت منابع انسانیمفهوم نیاز

به عبارت دیگر فهم مفهوم نیاز تا حدود . همانند سایر مفاهیم و واژه هاي متداول در حوزه علوم انسانی ، در خصوص مفهوم نیاز توافق عمومی وجود ندارد 
، 1385فتحی واجارگاه ، ( ر چه جامعه یا حوزه اي مورد بررسی قرار می دهیم دارد زیادي بستگی به برداشت ما در خصوص نیازها و اینکه آن را د
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تعریف بهترین تعریف یک کلمه اي نیاز ، کمبود است و نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب یکی از متداول ترین تعریف از نیازها ،)6
در یک تعریف عمومی ، نیاز چیزي است که براي ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس ، ضروري )7، 1385فتحی واجارگاه ،(پیشنهادي کافمن می باشد

از این منظر ، نیاز یک نقش واسطه پیدا می کند که رفع آن موجب تحقق هدف یا تسهیل در آن می شود و از این رو باید در ارتباط با . و بهینه است 
چنین تعریفی از ) 1981(1بویل)57، 1379عباس زادگان و ترك زاده ، (آن تعیین و سنجیده شود هدف معین و براساس معیارو استانداردهاي خاص

نیاز وضعیتی است بین آنچه هست و آنچه باید باشد ، یا بین آنچه هست و آنچه مطلوب تر است نیاز کلید فراخوانی رفتار است که در آن یک : نیاز دارد 
)50، 1379عباس زادگان و ترك زاده ، (نیاز نشان دهنده عدم تعادل است عدم تعادل ایجاد می شود بنابراین

:به عمل آمده تعریف نیاز را می توان در چند دسته به شرح زیر ارائه نمود تعاریفبنابر 
نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب-1
نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح-2
یا نقصان2نیاز به عنوان یک عیب-3
برداشت ترکیبی-4

یگر آنچه که بین در دیدگاه ترکیبی ، جامعه موردنظر ، نوع نیازها و پارامترهاي زیاد دیگر برداشت ما را از نیازها و نیازسنجی شکل می دهند به عبارت د
جام آنچه که بر عملکرد مطلوب اثر منفی می گذارد ، وضع موجود و مطلوب قرار دارد ، آنچه که ترجیحات عالیق و انتظارات افراد را شکل می دهد و سران

بهره می همگی نشانه نیاز هستند از این دیدگاه ، نیاز سنجی بر ترکیبی از تعاریف فوق مبتنی است و الگوهاي نیازسنجی از فنون و روش هاي مختلف 
هستند زیرا نیازهاي به دست آمده بیشتر از ابعاد و جوانب گوناگون گیرند بنابراین اطالعات حاصل از این الگوها عموما داراي اعتبار و اهمیت بیشتري

) 68، 1375فتحی واجارگاه ، (مورد بررسی و سنجش قرار گرفته اند 
:نقش مدیریت استراتژیک نیروي انسانی

ایجاد یک تفاهم روان شناختی مثبت.
افزایش انگیزش و تعهد کارکنان.
اي مهارت آنهاافزایش مهارت هاي کارکنان و پایه ه.
تفویض اختیار به طوري که بتوانند از تمام مهارت ها وتوانائی هایشان استفاده کنند .
شفاف شدن فرصت هاي ارتقاي شغلی و تعریف الزامات شایستگی.
ایجاد فرایندهاي مدیریت عملکرد و توسعه مستمر.
بهره گیري از سیستم اطالع رسانی مناسب.
قابتی و چه انگیزشیایجاد سیستم پرداخت چه ر.
طراحی استراتژي هاي روابط کارکنان که امکان گسترده تر آنها را میسرسازد.
ایجاد ارزش افزوده.
مزیت رقابتی.
دانشگاه تهرانمدیریت منابع انسانیکالس اموزشی–قدمی (کمک به اجراي طرح هاي کیفیت جامع(

:در سازماناهمیت و ارزش عامل انسانی 
باارزش ترین سرمایه ها و منابع عظمت و کمال هر سازمان است لذا با عامل انسانی باید در نهایت عزت واحترام برخورد شود چرا که سرمایهعامل انسانی 

م و حال آنکه انسان هاي متخصص ، فهی. هاي مادي، نخست به خودي خود قابل استفاده نیستند و دیگر آنکه در صورت ضایعات ، قابل جبران و ترمیم اند
وقت و معتمد و باتجربه که سالها وقت صرف تربیت و پرورش آنها شده و سرمایه زیادي براي آماده کردن آنها مصرف گردیده است و پس از سالها صرف

1.Boil

1. Difict
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رت فقدان آنها ، برنامه ریزي به اوج بازدهی رسیده اند ، در صورت خارج شدن از سازمان به آسانی و در زمان اندك قابل جایگزین شدن نیستند و در صو
به بیان دیگر ، عرضه نیروي انسانی توانمند و کارآمد محدود، وقت گیر و پرهزینه است و مستلزم صرف . زیان و لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد آمد 

.وقت، نیرو و مخارج هنگفت می باشد
صحیح و به موقع می تواند  زیان هاي مادي را به زودي جبران وتأمین نیروي انسانی متعهد در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات 

وزش او شده کند در واقع همواره براي سازمان ارزش افزوده و ثروت ایجاد نماید به این معنا که خیلی بیشتر از آن که هزینه صرف تربیت ، تجهیز و آم
، کارایی یا راندمان او در پرتو آموزش و بهسازي و ایجاد انگیزش شود و برعکس نیروي است براي سازمان فایده و ارزش به وجود آورد و بر خالف ماشین

) 20-19، 1380کاظمی ، ( انسانی غیرمتعهد ، غیرکارآمدو ناآگاه ممکن است با تصمیمات غلط خود بر دشواري ها و زیان هاي سازمان بیفزاید 
شود، بلکه از طرق این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهاي فنی و تخصصی حاصل نمیآنچه که در راستاي توسعه منابع انسانی اهمیت دارد،

.انسانی سازمانها، این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، آن سازمان محکوم به فنا استبنابراین اگر در مدیریت منابع. مختلف باید به توسعۀ آن پرداخت
ریزي به منظور مهمترین سرمایه سازمانها درنظر گرفته شود و در ضمن برنامهاسی این است که منابع انسانی به مثابۀدر این راستا، یکی از راهکارهاي اس

نتیجه اینکه جهت دستیابی به . هاي نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیردهاي نیروي انسانی ازطریق شیوهجذب، تأمین و اعتالي سطح توانائی
.طلبدر درکشور و تولید با کیفیت باال درسطح کالس جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را میوري پایدابهره

و حتی هابسیاري از تحقیقاتی که در دهه اخیر صورت گرفته نشان می دهد که روش هاي مدیریت منابع انسانی می تواند موجب بهبود عملکرد سازمان
در تشکیل هر سازمانی عوامل و عناصر مختلفی وجود دارند که در .آنها شده که در نهایت امر توسعه کشور و منطقه را موجب خواهد شدنبه توسعه همه جا

ن کارکنا: یک محل در جهت حصول هدف مشترکی گردهم جمع و فراهم شده اند که به آنها عوامل یا منابع تولید می گویند این عوامل و منابع عبارتند از
این عوامل و . مقررات یا نیروي انسانی سازمان ، مواد خام واولیه و کاالهاي نیم ساخته ، ماشین آالت و تجهیزات ، ابزار و ادوات ، فنون و روشها و قوانین و

، مهم ترین و باارزش ترین عوامل شریف ترین"منابع انسانی "ون شک دب.نیز تقسیم کرد"منابع انسانی"و "منابع مادي"عناصر را می توان به دو گروه 
می باشد ، جنبه تحقق ) کاالها و خدمات(تولید هستند که به کمک وسایل و امکانات مادي به اهداف و خواسته هاي سازمان ، که همانا تولید محصوالت
در هر . ستند مورد استفاده واقع می شود می بخشند این کاالها یا خدمات در جهت ارضاي قسمتی از نیازهاي مردم جامعه که خود جزیی از آنها ه

به صورت بهتري به کار گرفت ، لکن استفاده بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتکار ) فناوري(سازمان منابع مادي را می توان با استفاده از فنون و روش جدید
ارند و نیز داراي تفکر ، اندیشه ، شعور و نطق هستند برخالف مواد و و پیروي از فلسفه مناسبی است زیرا افراد بشر چون احساس، عاطفه و منزلت انسانی د

شرایط اشیاء ، از خود عکس العمل نشان می دهند و واکنش آنها در بسیاري از موارد قابل پیش بینی و محاسبه نیست در ضمن ، به هیچ وجه هم تابع
احساسات و عواطف انسانها متفاوت است و در برخورد با مشکالت و مسائل ، رفتار معین ، محدود و محصوري نمی باشند و در شرایط مختلف طرز تلقی ، 

منابع مالی اعم از سرمایه و اعتبارات ، ت همواره متغیر و ناپایدار باشد و مقاومت یکسان ندارند لذا وجود تفاهم مشترك بین مدیران و کارکنان ممکن اس
ناوري و منابع اطالعاتی همچون اسناد و مدارك موجود در بایگانی ها و نرم افزارهاي رایانه اي ، هیچ یک منابع فیزیکی اعم از ساختمان ، ابزارآالت و ف

.نمی تواند بدون دخالت مستقیم انسان ، سازمان را در نیل به اهدافش یاري رساند
بع دیگر را تلفیق ، ترکیب و براي نیل به اهداف سازمان منابع انسانی سازمان اعم از مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان و سایر کارکنان هستند که منا

رمایه سازمان است چنانچه عامل هماهنگ و مجهز می کنند سازمان منهاي منابع انسانی در واقع یعنی هیچ ، و هیچ ارزشی ندارد انسان مهم ترین س
به خودي خود قابل استفاده ... ، ماشین آالت و تجهیزات و اختمان هاسسانی را از سازمان حذف کنند ، آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چونان

انسان بزرگترین و . انسان است که به آنها روح می دهد و آنها را در جهت ارتقاء بهبود و تکامل زندگی خویش بهره می برد . نمی باشند و ارزشی ندارند 
صورت هاي سود و زیان شرکت ها منعکس نمی شود در حالی که سودآوري سازمان با انسان باارزش ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه و

.است و انسان ها پشتوانه مطمئن و مستحکم براي کسب موفقیت یک سازمان هستند
دمند، آن را به حرکت ح میشک دنیاي کنونی، دنیاي سازمانها است و متولیان این سازمانها انسانها هستند؛ انسانهایی که در کالبد سازمان روبی

حتی با وجود فنآورشدن . ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بودتنها مفهومیسازمانها بدون وجود نیروي انسانی نه. کنندآورند و اداره میدرمی
براین اساس . اهبردي در بقاي سازمان، کامالً مشهود استافزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راي از سختسازمانها و تبدیل آنها به توده

آیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسایل و مشکالت سازمان را حل نموده و منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمانهاي امروزي به شمار می
.بخشندوري را عینیت میبهره
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:انگیزه و بهره وري نیروي انسانی 
برخی اندیشمندان دانش . باشدوري کارکنان و نیز تقویت نیروي انگیزش آنان میوري سازمانها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهرههرهافزایش ب

.اندبرندة انسان، یادکردهمدیریت، از انگیزش به عنوان موتور محرك یا نیروي پیش
به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمانها با کارآیی و . زش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی داردموفقیت سازمانها تا حد زیادي به روحیات، تالش، انگی
نیروي انسانی براي ارائه رفتار مطلوب و موردپسند در راستاي اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته . اثربخشی نیروي انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد

یابد مگر ازطریق شناسایی چراهاي رفتاري یا علل تمایل و دالیل انگیزه و رضایت کارکنان، بمنظور ه شود و این امر تحقق نمیباشد و هم درست برانگیخت
.مطلوب ومناسبمحیطیالیق وشایسته باهدف تحققبهنگام از آنها توسط مدیرانسازمانی واستفادههدایت رفتار آنها به سوي تحصیل اهداف

شناسایی عوامل ایجاد . آن هستندمتولی و مسئولو وفاداري به سازمان و بالندگی کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیرانرضایت شغلی، عالقه
.درضایت و دالیل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدي درجهت اهداف یادشده، نقشی بسزا و چشمگیر دار

هاي سازمانی از یک سو و اثرات روحی و و تأثیر آنها بر سازمان و افزایش هزینه... غیبت، جابجایی، ترك کار، : مدهاي نارضایتی از شغل نظیرتوجه به پیا
ساز پیدایش تواند زمینهنارضایتی شغلی می. سازدوري آنان از سویی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون میجسمی نارضایتی بر سالمت کارکنان و بهره

.ها و دیگر مشکالت باشدکاريهاي انضباطی، کمدشوارياي ناچیز، بخشی از شکایتها، کارکرده
:منابع انسانی و اثر بخشی

:شودیمدر اینجا به سه مورد از این تعاریف اشاره . از اثر بخشی تعاریف گوناگونی ارایه شده است
یی است که در جهت دست یابی به اهداف از هاتیفعالاوم است که از طرح بر نامه شروع و شامل تمامی از نظر توتر، اثر بخشی، فرآیندي چرخشی و مد-1

3.تا چه اندازه خوب و مطلوب صورت گرفته استهاآنبه جهت اینکه مشخص گردد انجام . شودیمپیش تعیین شده انجام 
4. ي محوله استهاتیمأمورو انجام دادن هاهدفقق از نظر میر سپاسی، اثر بخش بودن به مفهوم میزان موفقیت در تح-2

ي ندهایفرآاز طریق سنجش توانمندي مدیران در به حداکثر رساندن تعامل بین اهداف و ساختار و توانیمرا هاسازماناز نظر شیرازي اثربخشی -3
.سازمانی اندازه گرفت

:عبارتند ازهاآنکه برخی از میکنیمرخورد ي مختلفی از اثر بخشی بهاشاخصبا مطالعه ادبیات موضوع به 
ي، رشد، سود، میزان ضایعات و تصادفات، غیبت کارکنان از کار، رضایت شغلی، انگیزش، تعارض و انسجام، انعطاف پذیري، تطابق، وربهرهکارایی، کیفیت، 

توسط کارکنان، هماهنگی کارکنان با نقش سازمانی خویش و برنامه ریزي و تدوین اهداف، وحدت نظر و توافق در مورد اهداف، درونی کردن سازمان
ي مدیریت، مدیریت ارتباطات و اطالعات، ارزشیابی، ارزش منابع کارکردهاي مربوط به هامهارتي میان فردي مدیریتی، هامهارتهنجارهاي سازمانی، 

...انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیري و
ساختار سازمانی به عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل و فرآیند سازمانی به عوامل انسانی و . و ساختار سازمانی استاثر بخشی تابع دو عامل فرآیند 

ي آموزشی به عهده دارند، چرا که اثر بخشی هاسازماناز جمله هاسازماني در اثر بخشی اکنندهبی شک، مدیران نقش تعیین . شوندیممکانیکی تقسیم 
ي اثر بخش هاسازمانباالخره اینکه .  رآیند سازمان اندازه گیري کرداز طریق توانایی مدیر در به حداکثر رساندن تعادل بین ساختار و فتوانیمسازمان را 

. غییرات خارجی و داخلی را دارندبرقراري ارتباطات موثر، خالق، پویا، انعطاف پذیرند و تاب تحمل تر ي بازي هستند که عالوه بهاستمیس
:انگیزش و عملکرد 

نشان می دهد که مدیرانی که براي ایجاد انگیزه در کارکنان تالش می کنند ، انتظار دارند که آنها نیز ، در مقابل ، بازده ي خوبی نشان دهند اما تجربه
مثالً در زمینه ورزش ، اغلب . ن موفق شوند به رغم ایجاد انگیزش ، برخی کارکنان نمی توانند در برآورد کردن خواستهاي سازما. همیشه این طور نیست 

این پدیده بدین صورت تبیین می شود . می شنویم که برخی ورزشکاران ، با اینکه انگیزه ي بسیار قوي دارند ، نمی توانند نتیجه ي الزم را به دست آورند 

هرانتستراتژیک، منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر،مدیریت ا. 1381) راص، نمیر سپاسی(-٤
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راي اخذ بازده خوب ، اثر زیادي دارد ، ممکن است که نگرش و که تالشهاي به عمل آمده با اهداف سازمان مطابقت نمی کنند هر چند که انگیزش ، ب
ل دیگري را شایستگی فرد اجازه ندهند که او به هدف هاي تعیین شده از طرف سازمان برسد به رغم اثر مهم انگیزش براي اخذ بازده ي قابل توجه ، عوام

.ده را تشریح کرددر نظر گرفت تا موفقیت یا شکست فرد در رسیدن به اهداف تعیین شیدبا
:رضایت شغلی

گروهی رضایت شغلی را براساس نوع عامل روانی تعریف کرده و آن را نوعی سازگاري . اندهاي گوناگونی تعریف کردهمحققان رضایت شغلی را از دیدگاه
در . د در این حالت فرد از شغلش راضی استیعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را براي فرد تأمین نمای. انگارندعاطفی با شغل و شرایط اشتغال می

هاپاك . آیدمقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل نموده و درصدد تغییر آن برمی
این مفهوم را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط داند و استاد تعلیم و تربیت دانشگاه نیویورك، رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدي می

شود که فرد شاغل در لحظه شود، بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میکند تنها یک عامل موجب رضایت شغل نمیکند و تأکید میمی
ختلفی از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط گروهی دیگر از محققان عوامل م.معینی از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد

).www.my documents.ir،1387حدادي،(برندهاي آن را به عنوان عوامل احساس رضایت از شغل نام میمحیط کار و فرآورده
ت است که افراد ناراضی سازمان را ترك مدارك زیادي در دس:مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضاي سازمان اهمیت بدهند

ثابت شده است کارکنان راضی از . دهندکنند و کارشان را منظم و دقیق انجام میاما افراد راضی کمتر در کار غیبت می. دهندکنند و بیشتر استعفا میمی
اي رضایت شغلی از کار پدیده. سردرد تا بیماریهاي قلبی هستندافراد ناراضی مستعد انواع بیماریها از. کنندسالمت بهتري برخوردارند و بیشتر عمر می

کارمند راضی، شادابی را از سازمان . شودرود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده میاست که از مرز سازمان و شرکت فراتر می
ولیتهاي اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد، توان با توجه به مسئبنابراین می. کندبه خانه و جامعه منتقل می

).385- 387، صص 1383مقیمی ،(از این پدیده دفاع کرد
:پیامدهاي رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

یکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد رضایت شغلی باعث می شود بهره وري فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سالمت فیز
عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که . افزایش می یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهاي جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند

غلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین مدیران وظیفه دارند که عالئم روحیه پایین و عدم رضایت ش. روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است
: بعضی از شاخصهاي روحیه پایین عبارتند از. فرصت اقدامات الزم را انجام دهند

فرد ممکن . تشویش یک شرایط کلی است که ناخشنودي فرد از شغل رانشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود: تشویش)1
د نداشته باشد، در محیط کاري خواب آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاري شکایت است تمایل زیادي به شغل خو

. کند، دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاري داشته باشد که همگی این شرایط بر سالمت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جاي می گذارد
یکی غیبت : دو نوع غیبت وجود دارد. که رضایت کمتري دارند احتماال بیشتر غیبت می کنندمطالعات نشان می دهد، کارکنانی : غیبت کاري)2

غیر ارادي است که به علت بیماري یا سایر دالیل موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب است و ارتباطی با 
. دم رضایت شغلی فرد استدیگري غیبت اختیاري است که ناشی از ع. رضایت شغلی ندارد

این نشان می دهد که فرد براي شغل خود . تاخیر کاري همانند غیبت این باور را بوجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است:تاخیر در کار)3
ر به تلفن هاي وقتی هم که سرکار حاضر می شود، بیشت. اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد

بعنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکالس حاضر می شود نشانگر آن است که از رشته . شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتالف وقت است
. تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی است

براي سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و ترك خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد:ترك خدمت)4
در واحدهاي سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین "آرنولد و فلدمن"بر اساس مطالعات . اقتصادي نیز نامطلوب است

عدم رضایت شغلی باشد و یا دالیل البته ترك خدمت ممکن است ارادي و مربوط به . تر است، نرخ ترك خدمت کارکنان آن باالتر خواهد بود
از طرف دیگر ترك خدمت می تواند ناشی از مدنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات براي . شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر است
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بطور جدي مورد در چنین مواردي موضوع ترك خدمت بایستی. تولید، کمبود مواد اولیه و بطور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادي باشد
. رسیدگی قرار گرفته و هر جا که ضرورت دارد، اقدامات اصالحی صورت پذیرد

مطالعات نشان می دهد که کارکنان بارضایت شغلی باال، تمایلی به عضویت د راتحادیه ندارند و به آن بعنوان یک ضرورت :فعالیت اتحادیه)5
سطح فعالیت اتحادیه ها به سطح . رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی استشواهدي در دست است که نشان می دهد، عدم. نمی نگرند

هر چه سطح عدم رضایت شغلی کمتر باشد، ممکن است تنها به شکایت بسنده شود ولی اگر سطح عدم . عدم رضایت شغلی بستگی دارد
.اعتصاب کارکنان را فراهم آوردرضایت شغلی باالتر باشد ممکن است موجبات 

شواهدي وجود دارد، مبنی . ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می دهد"اشمیت و مک لن"مطالعات : ستگی زودرسبازنش)6
از . بر اینکه کارکنانی که تقاضاي بازنشستگی پیش از موعد را می کنند، تمایل دارند نگرشهاي مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود بسازند

که پست هاي سازمانی عالیتري دارند و داراي فرصتهاي کاري چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر طرف دیگر کارکنانی 
.بدنبال بازنشستگی زودرس هستند

:گیري رضایت شغلیاندازه
زیادي از سازمانها براي تعیین سطوح تعداد . رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره شغل خود دارند که نشات گرفته از ادراك افراد از شغلشان است

رضایت . است)) JDI(یکی از ابزارهاي معتبر براي سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل . رضایت شغلی افراد از نگرش سنجی استفاده می کنند
اري همچون سبک سرپرستان، خط شغلی ناشی از جنبه هاي مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت هاي ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط ک

: پنج عامل عمده بعنوان ابعاد رضایت شغلی مطرحند که عبارتند ازJDIدر مدل . مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاري، شرایط کاري و مزایاي شغلی است
. میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابري در پرداخت: پرداخت)1
. آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آوردحدي که وظایف شغلی، فرصت را براي : شغل)2
. قابلیت دسترسی به فرصتها براي پیشرفت: فرصتهاي ارتقاء)3
. توانایی هاي سرپرست براي نشان دادن عالقه و توجه به کارکنان:یا مدیرسرپرست)4
. حدي که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند: همکاران)5

:یافته هاي تحقیق
:رضایت شغلیلف در ارتباط بادیدگاهاي مخت

www.my،1387حدادي،(شکل گرفته و توسعه یافته است  » رضایت شغلی« هاي متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف دیدگاهها و مفهوم سازي
documents.ir.(

گردد ولی ن آن ها موجب عدم رضایت مییک گروه عوامل و شرایطی که فقدا. برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را داراي دو بعد دانسته اند 
کند که آن ها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیري میتأمین آن ها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوي نمی

هاي سازمان، ماهیت و مشیت کارکنان، شیوه اداره امور، خططرز تلقی و برداش: زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است ازبه . نامندموجود یا عوامل بقاء می
وسان و میزان سرپرستی، امنیت کاري، شرایط کاري، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئ

م رضایت سازد که سازمان را ترك کرده و موجودیت آن را به مخاطره نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عد. زندگی شخصی کارکنان
دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که . از اینرو هرزبرگ این عوامل را براي تأمین و حفظ بهداشت و سالمت سازمان الزم دانسته است. اندازند

بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم . کندها عدم رضایت ضعیفی را تولید میوجود آن ها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آن ها تن
موفقیت کاري، شناخت و قدردانی از افراد وکار آن ها، پیشرفت و توسعه : نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است ازبه. گرددنگرش تلقی می

. ولهشغلی، رشد فردي و ماهیت کار و وظایف مح
تا چه حد از ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) الف : برخی دیگر آن را تک بعدي و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته اند که

است، می تواند شغل خود رضایت می خواهید؟ به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان صاحب نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن 
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را به » رضایت شغلی«. نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند5کاپل من.. شاخصی از رضایت شغلی باشد
. در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنندتفاوت بین آنچه فرد داراست،

آن را حالت هیجانی خوشایند و 6لوکه. دربر دارنده نوعی فرآیند ارزشیابی است» رضایت شغلی« عاریف ها و تدسته سوم معتقدند بسیاري از مفهوم سازي
نظرش این است که گستره اي است که در آن محیط کاري، 7ولی اسمیت. مثبتی می داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه هاي شغلی فرد است

حاصل تفاوت میان تعداد پاداش هایی است که فرد دریافت می کند با مقدار » رضایت شغلی«که می گوید 8یا رابینزو . تقاضاهاي فرد را برآورده می کند
به عبــارتی می توان آن را یک فرآیند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار . باید دریافت کند.پاداشی که فکر می کند

بررسی قرار می دهدآن است، مورد
)134-1386،147شیخ ودیگران، (نظریه هاي مختلف رضایت شغلی

وامیدهاکاملانطباقبوسیلهشغلیکه رضامندياستنظریه معتقداین.استموثرشغلیرضایتمیزانونوعتعییندرفردانتظارات
)1384شفیع آبادي،(.انتظارات استبهدر رسیدنکامینامعلولنارضایتیمیشود، درحالیکهتعیینفردباپیشرفتهايانتظارات نظریه امید و 

انتظار

میراشخصیوخصوصی ارزشهايامکان حفظفردبهشغلآیاکهمیگرددتعیینپدیدهاینبوسیلهشغلیرضامندياستمدعینظریهاین
)1370،ترجمه ماهراستوارت ازکمپ،.(نهیادهد نظریه ارزش

یاواجباربااگراما.داشتخواهدآن رضایتازطبیعیبطورکند،را انتخابشغلشخود،تصمیموفکربافرداگرکهمی کندانبینظریهاین
)1375زاده،خلیل.(بودخواهدناراضیخوداز شغلقوياحتمالبهکند،انتخابراآناضطرار نظریه بریل

جنبه روانی بیشتربه .جنبه اجتماعی شرایط بیرونی رضایت شغلی راشامل می شود.جه می شوددراین نظریه به دوجنبه اجتماعی و روانی تو
)1384شفیع آبادي،.(انتظارات وتوقعات فردمربوط می شود نظریه نقش

طریقازکهیینیازهاازمقدارآناول.بستگی داردعاملدوبهشودی حاصل ماشتغالازکهفردهرشغلیرضایتمیزاننظریه،ایناساسبر
این.می ماندباقینشدهتامیننظرموردکاربهاشتغالطریقازکهنیازهاازمقدارآنمی گردد، دومتامیننظرموردموقعیتاحرازوکار

)1384شفیع آبادي،(.استنزدیکنیازهاي مازلوسلسلهنظریهبهزیاديمقداربهنظریه نظریه نیازها

5 -Capleman

6 - Loke

7 - Smit

8 -Robinz
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موجباتآنهافقدانکهعواملی.می کنداشاره-روانیوروحیو نیازهايجسمیومادينیازهاي–نیازنوعدوبههنظریایندرهرزبرگ
عواملمی شود،شغلازکارکنانرضایتبهمنجرآنهاوجودکهعواملیبهداشت وعواملیابقاعواملمی آورد،فراهمکارکنان رانارضایتی
)1370ماهر،ترجمهازکمپ،ستوارتا(.می شودنامیدهانگیزش

نظریه هرزبرگ
–نظریه انگیزشی (

)بهداشتی

مفهوماین نظریه چنین است که اگرفردي شغل خودرامتناسب باصفات شخصیتی اش انتخاب کندونسبت به این شغل نگرش مثبت داشته 
)1375ه،خلیل زاد.(باشد،ازشغلش راضی است ودرغیراین صورت ازشغل خود رضایتی نخواهد داشت نظریه هالند

فردکهاهدافیچههردومومی شودخشنودوراضیتحقق یابد،هایششخص  خواستهچنانچهاینکهاولاستوار است،دو مفهومبرنظریهاین
وچنانچه داشتخواهدبیشتريرضایتمی آوردباشد،زمانی که آن را بدست بیشتريارزشو اهمیتدارايمی کند،تالشآنبهنیلبراي

.وناراضی ترخواهدشدناخشنودترازدست یافتن به آن ناکام شود،
نظریه کامروایی 

نیاز

تحتزیاديحدودتامحیطدرگوناگونههاياز پدیدويارزشیابینیز چگونگیوجهانبهنسبتفردنگرشکهاستباوراینبرنظریهاین
.تماس برقرارمی کندآنهابااجتماعیواقعیتهايرابطه بادرخویشهدایتبرايفردکهههاییگرو.ی گیردمقرارمرجعههايگروتاثیر نظریه گروه مرجع

تالش حاصلی ازمجموع ارزش یک پاداش و درك فردازکوشش براي کارو احتمال او از دریافت پاداش :مفهوم اصلی الگوي پورترو الولرچنین است
.الش و احتمال پاداش اثر می گذاردانجام کارخود بر درك از ت.واقعی است

نظریه الگوي 
انگیزشی پورتر و 

الولر

را با خود به محیط کار می آورد و در مقابل انتظار داردکه شرکت  نظریه هر فرد خصوصیات و قابلیت هایی چون تجربه،هوش و سنبرطبق این
د که میان این دو دسته عوامل فرعی برابري و همپایگی وجود دارد، چنانچه شخص احساس کن.نیز متناسب با این  خصوصیات،مزایایی قراردهد

.این امر در اوآرامش و انگیزش و رضایت بوجود می آورد
نظریه برابري

می براساس این نظریه توجه به مسائل انسانی و برآورده کردن نیاز و رفاه اجتماعی موجب رضایت کارمندان از شغل خود و ایجاد عالقه در آنان
.گردد

نظریه بلیک و 
موتون

ترزپس ازبررسی هاي گوناگون پژوهشی،سرانجام به تعیین عواملی درمحیط کاردست .این نظریه یکی ازجدیدترین نظریه هاي رضایت شغلی است
نهانیازمعنابخشیدن به به اعتقاداوهریک ازکارکنان مجموعهاي ازعوامل رادراختیاردارندکه بوسیله آ.یافت که آنهاراکلیدهاي رضایت شغلی نامید
)Terez.2000.(تجربه هاي شغلی خویش رابرآورده می سازند

نظریه ترز

:عوامل سازنده رضایت شغلی
دیواندري : (در خصوص عوامل سازنده و موثر بر رضایت شغلی در ادبیات موضوع دسته بندي هایی انجام گرفته که در زیر به برخی از موارد اشاره می گردد

).5-7،صص1387ودیگران،
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عرف چهار پورتر و استیرز  می گوید که تاثیرات مترتب بر گرایش ها و رفتار کارکنان را می توان به چهار گروه نسبتاً متمایز طبقه بندي کرد که م)الف
:این چهار سطح عبارتند از. سطح در سازمانند

.ر کارکنان صدق می کنندعوامل سراسري سازمان، یعنی متغیر هایی که به طور وسیع در مورد اکث)1
.عوامل بالفصل شغلی، متغیر هایی که گروههاي شغلی را تشکیل می دهند)2
. عوامل محتوایی شغل، که با فعالیت هاي بالفعل شغل سر و کاردارند)3
.عوامل فردي، ویژگی هایی که یک فرد را از فرد دیگر متمایرمی سازند)4

:ه استجدول زیر نظریه پورتر و استیرز نشان داده شد
نظریه پورتر و استیرز:  4-2جدول

عوامل فرديعوامل محتوایی شغلعوامل بالفصل شغلیعوامل سراسري سازمان

نظام حقوق و مزایا
فرصت هاي ارتقا

خط مشی و رویه هاي سازمان
ساختار سازمانی

الگوي سرپرستی
مشارکت در تصمیم گیري

اندازه گروه کاري
روابط همکاري

شرایط کار

لمرو کارق
وضوح نقش و تعارض

سن
سنوات خدمت

شخصیت

:جورج وجونز عوامل موثر بر رضایت شغلی را درچهار دسته قرار می دهند)ب
شخصیت صفات شخصیتی)1
ارزش ها)2
موقعیت کاروشغل )3
تاثیر اجتماعی )4
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رج وجونزعوامل اساسی موثر بر میزان وسطح رضایت شغلی ازدیدگاه جو

:نیز عوامل موثر بر رضایت شغلی رابه دودسته تقسیم می کند9کورمن)ج
مثل سطح شغل ،رهبري،دست مزد وفرصت هاي ترفیع: عوامل محیطی )1
مثل سن، سطح تحصیالت وجنسیت : عوامل شغلی)2

این متغیرها درچهارگروه قابل طبقه بندي .ط استمطالعات مختلف درزمیته رضایت شغلی نشان می دهد که متغیر هاي زیادي بارضایت شغلی مرتب) د
:که درشکل زیر آمده است)385،ص1380مقیمی ،(است

9 - Corman

تماعی،همکاران،تاثیر اج

گروه ها، فرهنگ

موقعیت کار، نفس کار

همکاران،مدیران،زیردستان 

،فضاي کار،ساعت کار ،دست 

مزد،امنیت شغلی

ارزش هاي

درونی و بیرونی

شخصیت ،شیوه هاي ثابت وپایدار 
واساسی تفکر ورفتار فرد

رضایت شغلی
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.عوامل موثر بر رضایت وعدم رضایت شغلی

:عوامل سازمانی
)385-1383،387مقیمی ،: (برخی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از

قوق ودستمزدح.1
با در نظر داشتن تفاوت فردي و به تبع آن تفاوت .این عامل تقریبا براي همه گروهها ي شغلی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار به شمار می رود

اي دیگري به نظر می رسد این عامل براي کسانی که نمی تواننداز راهه.در دیدگاهها نسبت به پول، حالت هاي متنوعی را می توان متصور شد
در مواردي دیده شده است که بسیاري به دلیل کمی حقوق با تغییر .در کار خودرضایت به دست آورند از اهمیت بیش تري برخوردار است

محیط کار

سبک سرپرستی

گروه کاري، شرایط کاري

عوامل سازمانی

حقوق ودستمزد، ترفیعات

خط مشی هاي سازمان

عوامل فردي

نگرش مثبت ومنفی

سن،ارشدیت وسابقه

صفات مشخصه شخصیتی

ماهیت کار

محدوده شغل

تنوع شغل
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مطالعات الك نشان می دهد که حقوق ودستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت .شغل خود حتی با شغلهایی با منزلتی پایین تر اقدام می کنند
.بویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه وعادالنه باشد. ستشغلی ا

ترفیع.2
کمترمورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاري بیش تر،مسئولیت بیش تروآزادي در تصمیم )حقوق باالتر(ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق 

، ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وي )بویژه در سطوح عالی تر(ان می دهدبه علت اینکه ارتقامیزان ارزش فردرا براي سازمان نش. گیري است
از سویی به دلیل آنکه . یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که هر چه سطح شغل باالتر باشد رضایت شغلی بیش تر است.می گردد

تند بنابراین براي افزایش رضایت در سازمان ها بایستی در این باره چاره افراد غالبا دوستدارو خواستار ارتقاي مقام و پیشرفت در کار خود هس
اندیشی شده و برنامه ریزي هاي دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه هاي ارتقاي کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندي منطقی فراهم 

.گردد

خط مشی هاي سازمانی.3
عالوه برآن خط مشی هاي سازمانی نیز در رضایت . سبک رهبري دموکراسی است، مناسب نیستساختار دیوانساالرانه براي فردي که داراي 

خط مشی هاي غیر منعطف باعث بر انگیختن احساسات منفی شغلی می شود و خط مشی منعطف باعث رضایت شغلی . شغلی تاثیر می گذارد
.می شود

:عوامل محیطی
:عوامل محیطی  کار شامل موارد زیر است

سرپرستیسبک.1
.می شودهر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاري حمایتی و دوستانه داشته باشند، رضایت شغلی نیز زیاد 

گروه کاري.2
رضایت شغلی . هرچه گروه کاري بزرگتر باشد. گروه وکیفیت  ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودي کارکنان دارداندازه

.زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف تر شده واحساس هم بستگی کم رنگ تر می شود. بدنیز کاهش می یا
شرایط کاري.3

چرا که در شرایط کاري مطلوب،آرامش فیزیکی وروانی بهتري براي فرد فراهم ،شودشغلی میایط کاري مطلوبتر باشدباعث رضایتهر چه شر
.می شود

:ماهیت کار
یکی : محتواي شغل داراي دوجنبه است. می شناسندگیرنده عناوین متعددي می دانند از جمله عوامل مهـــــم تاثیرگــذارسیاري نفس کار را که دربرب

وسیع تر باشدباعث افزایش حیطه شغلی می شود که آن نیز عواملهرچه این .محدود شغل است که شامل میزان مسئولیت ، اقدامات کاري وبازخور است
تنوع . تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاري متوسط موثر است. دومین جنبه عبارت است از تنوع کاري. شغلی را فراهم می آوردبه نوبه خود رضایت 

.دوسیعتر باعث ابهام واسترس می شود واز طرف دیگر تنوع کم نیز باعث یکنواختی وخستگی می شودکه در نهایت منجر به عدم رضایت شغلی می گرد
:عوامل فردي

مهم این نیست که شغل چگونه است، آن ها همواره . داراي نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزي که مربوط شغل است، شکایت دارنددي کهافرا
اال کارکنانی که داراي سن ب. سن، ارشدیت وسابقه، تاثیر قابل مالحظه اي بر رضایت شغلی دارند. به گله وشکایت بپردازندتابدنبال بهانه اي می گردند

هم چنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوري است که . وسابقه زیاد در سازمان هستند، انتظار دارندکه رضایت بیش تري از شغل خود داشته باشند
د، رضایت بعالوه می توان اینطور نتیجه گرفت، افرادي که در سلسله مراتب نیازهاي مازلودر سطح باالتري قرار دارن. باعث افزایش رضایت شغلی می شود

.شغلی بیش تري خواهند داشت
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:کارکنان نداجا رضایت شغلی سواحل مکران و 
ه توسعه و آنچه که بیان شد مختصري بر مفاهیم رضایت شغلی بود و از آنجا که مفهوم رضایت شغلی می تواند در ایجاد توسعه سازمان موثر باشد و اینک

آبادانی این منطقه راهبردي کشور را فراهم می سازد ، در این بخش عوامل تاثیر گذار در رضایت شغلی قدرت نداجا در سواحل مکران موجبات توسعه و 
:کارکنان نداجا در منطقه سوم دریایی کنارك مورد بررسی قرار می گیرد

عوامل سازمانی )الف
یایی ، اقدامی بوده است که افزایش رضایت شغل این کارکنان وم دربرقراري حق عملیاتی در اشل حقوقی کارکنان نداجا در منطقه سدر طی دو سال اخیر 

. به وضوح نمایان استتغییر در تمایل بیشتر کارکنان نداجا در انتقال به این منطقه بر این اساس اثرات این وبه همراه داشته يبه صورت چشم گیررا 
رضایت شغلی ارتقاء یافته و از ی کنارك از لحاظ منزلت اجتماعی و هم از لحاظ م دریایواین فرایند در حال حاضر موجب شده است تا کارکنان  منطقه س

از حیث دیگر اقدمات ستاد نداجا ودر کانون آن معاونت .در توسعه این مناطق تاثیرگذار باشد.....) اقتصادي ، بازرگانی، فرهنگی و  (جنبه هاي مختلف 
شرایط خدمتی در منطقه سوم دریایی در سالهاي اخیر به صورت چشم گیري و ارتقاء ه منظور بهبود و قوانین بمصوبات ونیروي انسانی نداجا در برقراري

. رضایت شغلی کارکنان این منطقه را افزایش داده است
:عوامل محیطی ) ب

سرپرستی آمرانه و دستوري در با بررسی به عمل آمده سبک سرپرستی و مدیریت در منطقه سوم دریایی کنارك از مشارکتی و حامیانه به سوي  سبک
از سوي دیگر گروه .ر گذار باشدیحال تغییر است و این فرایند خواسته و یا ناخواسته می تواند در کاهش رضایت شغلی کارکنان جمعی این منطقه تاث

نیروي انسانی این منطقه يآسیب پذیرتغییرات می تواند درو اینمیل کرده کاري و شرایط کاري در این منطقه رو به سختی و غیر انعطاف پذیري 
.رائه راهکار مناسب در این خصوص از سوي معاونت نیروي انسانی در دست بررسی می باشدا. نقش داشته باشد

با توجه بر این اساس و. از منظر دیگر شرایط و محرومیت هاي محیطی موجود در این منطقه چیزي است که موجبات نارضایتی کارکنان را به همراه دارد
محرومیت ها و محدودیت هاي این منطقه اصلی ترین عامل در کاهش رضایت شغلی کارکنان در منطقه سوم دریایی کنارك می به بررسی به عمل آمده 

حل مکران موثر پیش بینی ها حاکی از آن است که  در صورت توجه نداجا به ایجاد زیر ساخت ها در این منطقه ، از دو حیث در افزایش توسعه سوا.باشد
می باشد و دوم آنکه لخود نوعی توسعه در این سواح) هرچند به صورت محدود و فقط در دل منطقه (اول آنکه زیرساخت هاي ساخته شده : خواهد بود

ا در حوزه هاي زیر در محرومیت هکه بررسی ها حاکی از آن است .موثر باشدمنطقهرضایت شغلی به و جود امده از این طریق می تواند در توسعه این 
:اهم مسائل قرار دارد

امکانات حمل و نقلی
 و تحصیلیامکانات آموزشی
و ورزشیامکانات رفاهی و تفریحی
 خدمات اقتصاديبازرگانی و امکانات
و....

:عوامل ماهیت کار)ج
نی و همچنین چرخش مشاغل و نیز طرح هاي تقسیم و نقل در خصوص مشاغل سازمامعاونت نیروي انسانی نداجا ابالغیه ها و دستورالعمل هاي تنظیمی 

ن موثر می و انتقالت ، همه و همه در راستاي افزایش رضایت شغلی کارکنان منطقه سوم دریایی کنارك بوده و این امر در افزایش بهره وري این کارکنا
... .) جامع ساختاري و قوانین و مقررات اعطاي امتیازات به ایثارگران واز قبیل طرح( در این راستا بررسی ها نشان می دهد که در طرح هاي جدید  .باشد

خورد این تغییرات در سالهاي آتی به بینی ها حاکی از آن است که بازرپیش. رار گرفته است منطقه سوم دریایی کنارك به صورت ویژه مورد حمایت ق
.باشدوضوح قابل رویت 

:عوامل فردي ) د
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ر در افزایش رضایت شغلی آنچنان گوناگون و پیچیده است که صحبت در این خصوص خود نیازمند تحقیقی مجزا و جامع می فردي تاثیرگذاعوامل 
ش داوطلبین استخدام ، توجه در این راستا معاونت نیروي انسانی نداجا در فرایند جذب و بکارگیري کارکنان در شرایط روانشناختی و روحیه و نگر.باشد

.منطقه را مورد بررسی قرار داده و در حال حاضر اقدامات مناسبی در دست اقدام استرد نیاز جهت خدمت در ایندي موگی هاي فربه ویژ
:نتیجه گیري

شناخته شده چابهار یکی از وسیعتر ین و غنی ترین سرزمین هاي ایران است ، متاسفانه همواره با برچسب محرومیت ، فقر ، فالکت ، مواد مخدر ، و غیره
و تولید کننده ) افغانستان و پاکستان(در بن بست قرار گرفتن و عدم ارتباط مطلوب با سایر مناطق کشور ، هم مرز بودن با دو کشور فقیر و بی ثبات .ستا

طق توسعه ب گشته این منطقه از منابی توجهی رژیمهاي گذشته ، قهر طبیعت ، حوادث مخربی مانند سیل ، طوفان ، خشکسالی که موج،مواد مخدر
اگر بدرستی بررسی کنیم در می یابیم که کشورهاي .عه پایدار این سرزمین بوده استیافته کشور عقب بماند و در حقیقت این زمینه ها مانعی بر توس

در کشور آنچنان که می توسعه خود را بر ارتقاء منابع انسانی قرار داده اند در صورتی که این مسئله مهممحوریت ، توسعه یافته و صاحب سخن در دنیا 
در عصر حاضر سرمایه هر کشور .) بسیار نفکر داردالبته با توجه به تاکیدات دینی ما در این خصوص این مسئله جاي (بایست مورد توجه قرار نگرفته است

سواحل ز آنجا که نقش نداجا در توسعها. اردسعه در آن کشور نقش اساسی ددانش نهفته در ذهن منابع انسانی آن کشور است که براي پیشبرد اهداف تو
، به این نتیجه خواهیم رسید که با افزایش رضایت شغلی کارکنان این نیروي راهبردي در این منطقه ، قطعا نیروهاي انسانی با دانش )مکران(عمان دریاي

موزشی ، آت رشد این منطقه از جنبه هاي فرهنگی ، اعالم نموده و حضور این افراد موجبارا باالتر عالقه مندي خود جهت خدمت در این منطقه 
تاثیر رضایت شغلی کارکنان نداجا در منطقه سوم دریایی کنارك و تاثیر آن بر توسعه این سواحل مطالب زیر را می در ارتباط با .خواهد شد... اقتصادي و 

:توان نتیجه گرفت
می باشد لذا با کارشناسر به داشتن مهارت هاي نو و استفاده از نیروي متخصص و از آنجا که پی ریزي بناي توسعه اقتصادي و اجتماعی چابها-1

، از طریق دانشگاه و سایر نهادهاي که ارتباط مستقیم با رضایت شغلی این کارکنان دارد سطح دانش و تخصص نیروي انسانی منطقه باال رفتن 
.آموزش عالی ، دستیابی به این اهداف را امکان پذیر می سازد

، در صورت افزایش توان و تمایل این کارکنان ،در این منطقه آن کارکنان نقش  مهم نداجا و همچنین بررسی ها نشان می دهد باتوجه به-2
.مسلما جلوه هاي مختلف پیشرفت راشاهد خواهیم بود

و از سوي دیگر داشتهادانی سواحل مکران توسعه و آبافزایش رضایت شغلی کارکنان نداجا در منطقه سوم دریایی کنارك تاثیر مستقیم بر -3
عوامل تاثیر گذار در افزایش از این رو . توسعه این سواحل نیز در اقتدار کشور در منطقه غرب آسیا و حتی جهان بسیار حائز اهمیت است 

:نطقه راهبردي به شرح ذیل می باشدرضایت شغلی کارکنان نداجا در این م
 وجود عوامل انگیزشی همچون مسکن بسیار ) اب و هوا و همچنین دور افتادگی این منطقه (با توجه به شرایط سخت محیطی

.ر گذار خواهد بودیمناسب با کلیه لوازم زندگی بسیار تاث
 اجراي سیاست هاي نیروي انسانی در این منطقه به صورتی که پرسنل انتقالی به منطقه سوم مدت زمان محدودي در این منطقه

قل شوند راهکاري مناسب جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان س از آن حتما به مناطق خوش آب و هوا منتخدمت نمایندو پ
.خواهد بود

توسعه این سواحل به منظور توسعه امکانات حمل ونقلی که هم در افزایش رضایت شغلی کارکنان نداجا بسیار موثر می باشد و هم
.در درجه اول اهمیت است

با کمک کارکنان عالقه مند نداجا می تواند در توسعه این سواحل موثر باشدشی در منطقه ایجاد امکانات آموز.
 الزم به ذکر است افزایش حقوق و مزایا در سالهاي اخیر در افزایش (ایجاد تسهیالت حقوق و مزایا جهت کارکنان منطقه سوم

.)رضایت شغلی کارکنان این منطقه بسیار تاثیر گذار بوده است
ه به محرومیت منطقه ، در صورت ایجاد امکانات ورزشی و همچنین رفاهی  جهت خانواده کارکنان نداجا ، شاهد افزایش چشم با توج

.گیر رضایت شغلی کارکنان خواهیم بود

:منابع
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1382-بررسی جامعه شناختی ویژگی هاي اجتماعی ، اقتصادي ، شهرستان چابهار –معصومه –زندي .1
طراحی واجراي سیستم رضایت کارکنـان دربانـک ملـت بـا هـدف ارتقـاي رفتارهـاي        «)1387(حسن پور،اکبر-ئی، عظمیوفا-دیواندري، علی.2

، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندي سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران»شهروندسازمانی
شرکت سهامی انتشار: تهران . مان ها ، نیازسنجی آموزشی در ساز) 1389(ترك زاده ، جعفر;عباس زادگان ، محمد .3
1389.دانشگاه تهران . کالس اموزشی مدیریت منابع انسانی . احمد –قدمی .4

شماره یازدهمچهارم،مدیریت سال، فرهنگ»رفتارشهروندي سازمانی ازتئوري تا عمل«)1384(مقیمی، محمد.5
هرانتوابط کار، انتشارات میر،مدیریت استراتژیک، منابع انسانی و ر. 1381) راص، نمیر سپاسی(.6
مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران . روانشناسی مدیریت و سازمان ) . 1385(فتحی واجارگاه ، کوروش).7
، مجموعـه مقـاالت چهـارمین کنفـرانس توسـعه      »طراحی مدل سنجش رضایت شغلی«) )1386(یارائی، علیرضا-افتخاري، اکبر-شیخ، ابراهیم.8

منابع انسانی
طراحی واجراي سیستم رضایت کارکنـان دربانـک ملـت بـا هـدف ارتقـاي رفتارهـاي        «)1387(حسن پور،اکبر-وفائی، عظمی-دري، علیدیوان.9

، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندي سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران»شهروندسازمانی


