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روش :دوش تحقیق ت کیب ،اتت .جیمعة آمیدی
شیمل کیدکنین جمعیت هال:احم

اتتین قزوین

اتت .دد بحث آمید اتتنبیط ،هم از تحلیل عیمل،
تأییدی م تبه او :و دوم ب ای ب دت ،میزان ادتبیط
بین شیخصهیی پ تانیمه و عوامل دضییت شغل،
و ب دت ،میزان ادتبیط بین عوامل دضییت شغل،
دوی آیندۀ تیزمین به گ فته شد اتت.

مقدمه:تغیی ات ت یع محیط ،نظیمهیی ب نیمهدیزی

دو دتته اصل ،طبقهبندی شد اند .نخست عوامل

دد تیزمینهی دا بی چیلش مواجه تیخته وآیند ن یدی

محیط ،شغل و م تبط بی شغل که مهمت ین تأثی دا

داهب دی به دلیل انعطیفپذی ی دد ب اب بدیلهیی

ب دضییت شغل ،دادند و شیمل چ ون  ،دفتید

متغیّ آیند بی اتتقبی :دوزافزون ،از ط ف تیزمینهی

اف اد میهیت وظییف شغل ،ادتبیط بی تیی اف اد دد

دوبهدو شد اتت .ف آیند آیند ن یدی داهب دی دد

محیط کید و پیداشهی م،بیشد .دوم عوامل ف دی که

تیزمینهی نییزمند توجه به ت مییه انسین ،م،بیشد.

اف اد بی خود به شغلاین منتقل م،نمییند مینند

مدی ان و دهب ان چاماندازمحود بیید به اهمیت

تجیدب قبل ،ف د و شخصیت .ه دو دتته عوامل دد

عوامل مؤث دد ایجید ان یزش شغل ،و دضییت

مبحث دضییت شغل ،از یکدی

شغل ،دد آیندۀ تیزمین توجه بیات ی داشته بیشند.

نتیجهگیری :پنج عیمل مؤث ب دضییت شغل،

ب همین اتیس توا :اصل ،این پژوهش ب دت،

کیدکنین جمعیت هال:احم به ت تیب میهیت شغل،،

دضییت شغل ،کیدکنین و ادائه

مدی یت (می فوق) همکیدان ،ف صتهیی ت فیع،

عوامل مؤث

ب

تأثی م،پذی ند.

داهکیدهیی ادتقیی آن اتت که ضمن م ودی ب

حقوق و مزایی اولویتبندی شدند.

مهمت ین عوامل مؤث ب دضییت شغل ،کیدکنین و

کلمات کلیدی دضییت شغل ،نی وی انسین،

ادتبیط آن بی آیندۀ تیزمین به توابق و پیاینههیی این

جمعیت هال:احم آیند ن یدی داهب دی

موضوع م،پ دازد.
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چکیده

یافتهها عوامل مؤث ب دضییت شغل ،کیدکنین دد

ب دت ،عوامل موث ب دضییت شغل ،کیدکنین جمعیت هال :احم بی دویک د آیند ن یدی داهب دی

مقدمه

بدون توجه به نتیجه آن بیید محقق شود .بدین

1
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دضییت شغل ،نقش به تزای ،دد توتعه و پیا فت

ط یق تحلیل داهب دی م،تواند ب خالف مفیهیم

آیندۀ تیزمین ایفی م،نمیید .ه چه هدفهیی تیزمین

اولیه که هن ی مینت ب گ )1994( 3بیین ک د بود

به خواتتههی و آدمینهیی و چاماندازهیی ف دی

ب آیندی از تعهد جمع ،ایجید نمیید (چون اف اد دد

کیدکنین نزدیکت بیشد و مدی یت بتواند ن ش مثبت

هدف گذادی مایدکت م،کنند نوع ،تعهد ب ای

شغل ،دد اف اد ایجید کند ش ایط منیتب ،دا دد

نیئل شدن به هدف دد آنهی ایجید م،شود) .دد واقع

داتتیی دضییت شغل ،آنین ف اهم آودد از این دو

مسأله حقیق ،انتخیب صحیح نیست بلکه این اتت

مسی تحقق چامانداز و اهداف تیزمین ،نیز تسهیل

که ه یک از ش کت کنندگین پ تشهیی صحیح

م،گ دد .از این حیث مسأله دضییت شغل ،از مسیئل

بپ تند .اگ بخواهیم ددتت تفسی کنیم بیید ب وییم

بنییدی ه تیزمین به شمید م،دود دضییت شغل ،به

«اگ مسأله ددتت عنوان و توتط دتتانددکیدان به

گفتة بسییدی از کیدشنیتین یک ،از چیلش

اشت اک گذاشته شود نیم ،از آن حل شد اتت»

ب ان یزت ین مفیهیم تیزمین ،و پییة بسییدی از

(فهمیدن توا :نیم ،از دا حل اتت).

تییتتهی و خطما،هیی مدی یت ب ای افزایش

دد مطیلعه داهب د دانش تت گ ،موجود اتت.

به ودی و کیدآی ،تیزمین م،بیشد ( )1که م،توان

بعنوان مثی :مد :کالتیک تجزیه وتحلیل محیط بی

بی ب نیمهدیزی و دویک د آیند ن یدی داهب دی به

اتتفید از تهدیدهی و ف صتهی (مد )SWOT :به

کیدای ،مودد نظ دتت ییفت.

وضوح ناین م،دهد که آن گونه که نوشتههیی اخی

دد واقع ب نیمهدیزی مطیبق نظ اکهوف)1986( 2

مییکل پودت ناین م،دهد نم،توان به تیدگ ،تحلیل

«تصود آیندۀ مطلوب دد کنید ابزادهیی عمل ،دتیدن

دا دد محیط دقیبت ،ب ای بهدتت آوددن منیفع کوتی

به آن» اتت .این تع یف بی تع یف می دد خصوص

مدت محدود ک د(.همینطود که مییکل پودت دد مد:

آیند ن یدی مبن ،ب اینکه «هن یم،که خواتته نی وی

دقیبت ،مع وف خود نیز به آن اشید ک د اتت بیید

خالقه آیند و پیشبین ،پ توی ب پیشفعیل ،و

اهداف ،بلند مدت داشت و منیفع داهب دی بلند مدت

بیشفعیل ،اتت دویی واقعیت دا ب م،ان یزد»

نبیید ق بین ،منیفع کوتی مدت شوند) .این واقعیت که

تفیوت زییدی ندادد.

عدم قطعیتهیی ف اوان محیط ،که تعید :دا بهویژ

تالیق زودگذد مدی یت ،م،آیند و م،دوند امی همه

دد (چیدچوب زمین )،بلندمدت ب هم م،زنند ب

آنهی یک وجه مات ک دادند و این وجه مات ک این

لزوم ایجید تنیدیوی ،ب ای شفیفتیزی انتخیبهیی

اتت که اف اد دا بیید بی چیلشهیی جدید ب ان یخت.

داهب دی و اطمینینبخا ،از دشد مستم تیزمین

البته ف آیند دخیل ک دن اف اد بسته به هدف ،اتت که

تأکید م،کنند.

 1این مقیله ب گ فته از ط ح پژوها ،بی حمییت تئیزمین هئال:احمئ
اتتین قزوین اتت.

Eckhoff
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عین اهلل کایودز ت ک مهدی نیکویه

اینجیتت که تفیوت میین ش کتهیی ب ند و بیزند

(کید دی ی غی این نبیید انجیم دهد) .دد مقیبل بی

همینطودکه همل و پ اهیلد )2005( 1اشید ک د اند

ن یه ،دوبید به اندیاههیی گیتتون ب گ «ن ی به

ماخص م،شود «ب خ ،تیمهیی مدی یت ،ص فی

آیند زمین حی :دا ب هم م،زند» (دد نظ گ فتن

توان پیش بین ،بیات ی نسبت به تیی ین داشتند».

زمین آیند وضعیت زمین حی :دا متأث م،تیزد) .می

این دو نویسند دد ادامه ش ح داد اند که چ ونه

این نتیجه گی ی دا ب اظهید نظ او م،افزاییم «و

ب خ ،ش کتهی قیدد به تصود محصوالت خدمیت

پیش بین ،ماوق اقدام اتت» .پس ب نیمهدیزی

و تمیم مصنوعیت ،بودند که هنوز وجود خیدج،

تنیدیو اگ نتییج ،داهب دی دد پ ،نداشته بیشد

نداشتند و بعد آنهی دا ایجید ک دند (قبل اینکه

حداقل از نظ مقیصد اولیه اغلب ام ی داهب دی

محصول ،دا تولید کنند آن دا به طود ذهن ،تصود

اتت .به طود مایبه داهب د آیند ن یدی دا ب ای

ک دند) .همل و پ اهیلد اشید ک د اند که ظیه ا این

شفیفتیزی گزینههیی آیند محود ف ا م،خواند.

مدی ان بیش از آنکه ن ان جیی ی خود دد فضیی

(داهب د ب ای توصیف گزینههیی آیند محود خود از

دقیبت ،موجود بیشند (وضعیت موجود) زمیناین دا

آیند ن یدی اتتفید م،کند).

ص ف ایجید فضیهیی دقیبت ،جدید ک د اند .به نظ

اتت اتژیک

ابعید م تبط بی

دد فضیی تفک

چاماندازتیزی

دویک دهیی

که تیی ش کتهیی عقب میند به جیی تیختن

توصیف ،اتت اتژی دادای اهمیت ف اوان ،شد اتت

آیند بیات عالقه به حفظ وضعیت گذشته دادند.

ول ،دد عین حی :م،توان گفت که ب نیمهدیزی

این عبیدت شبیهتهیی میین داهب د و آیند ن یدی دا

اتت اتژیک به عنوان پیید کنند تفک ات اتت اتژیک

ناین م،دهد .داهب د دوداندیا ،فعیالنه و نوآودی

و دد داتتیی به م حله عمل دتیندن اتت اتژیهیی

دا به کیدم،گی د ددحیل،که آیند ن یدی از پیشفعیل،

حیصل از تفک اتت اتژیک م،تواند نقا ،حییت ،ایفی

و بیشفعیل ،به

م،گی د .بی این وجود می اتیتیً

کند .همینطود که میال گود

دد تفسی دویک د

داجع به ام ی واحد صحبت م،کنیم.

آیند تیزی اتت اتژیک 3اینگونه بیین م،کند که

به دلیل وجود این شبیهت اصطالح «آیند ن یدی

اتت اتژی حیصل پیوند پیشن یدی 4و اقدام 5اتت.

داهب دی» از اواخ دهه  1980به کید ب د شد .می

بنیب این این ف آیند ددب گی ند دو فعیلیت اتت ()6

متحی انه بی این پ تش مواجهیم که آیی یک

 -زمین ،ب ای پیش ن یدی که ددب گی ندۀ مطیلعة

اتت اتژیست قیدد اتت به نحوی متفیوت از آنچه

تغیی ات دلخوا و امکینپذی آیند اتت.

گیتتون ب گ تا یح ک د اتت یعن« ،داشتن دید

 -زمین ،ب ای تمهید اقدامیت که ددب گی ندۀ تحلیل

دد

و ادزییب ،گزینههیی اتت اتژیک ممکن بهصودت،

خصوص نوع با و دیسک پذی ی» ( )5عمل کند

2

دودن

گست د و ژدف بی وجود تفک

Hamel and Prahalad

1

Godet
3
Strategic prospective
4
anticipation
5
action
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م،آید آنهی نیز مینند شمی از این ام متعجب شد اند

تصوی تیزی

2

و

ب دت ،عوامل موث ب دضییت شغل ،کیدکنین جمعیت هال :احم بی دویک د آیند ن یدی داهب دی

اتت که ب ای تغیی ات مودد توقع دد آیند مهییشد

1

نزدیک بی مفهوم تفک اتت اتژیک و خصوصییت آن

و تغیی ات دلخوا دا دد آیند ایجید نمیییم.2

تع ،دد ایجید یک ف آیندی جمع ،و تحقق

ب این اتیس م،توان به داحت ،ددک نمود که دد

ییدگی ی جمع ،دادد .بنیب این آیند ن یدی دویک دی

فضیی تفک اتت اتژیک دویک دهیی جدیدی مینند

اتت که ابزادهیی الزم ب ای تفک اتت اتژیک دا دد

آیند ن یدی م،توانند جیی ی خود دا دد بخش مهم،

ب داشته و ش ایط ،دا ف اهم م،کند که اتت اتژی دد

از ف آیند تفک اتت اتژیک ناین دهند .دد فضیی

چیدچوب تفک اتت اتژیک شکل ب ی د .بی توجه به

جدید تفک اتت اتژیک که مبتن ،ب چاماندازتیزی

این مبیحث م،توان گفت

تصوی تیزی و آیند تیزی اتت الزم اتت که

 -دد ش ایط محیط متغی دقیبت ،و چندگینه دویک د

دویک دهیی ،متنیتب بی این فضی ب ای کمک به تفک

آیند پژوه ،دد تفک اتت اتژیک بسیید حییت ،اتت.

اتت اتژیک اتتفید شوند .آیند ن یدی به عنوان یک،

 -دد ش ایط ،که ایجید ادتبیط تعیمل و اجمیع و

از این دویک دهیی مهم اتت که دادای خصوصییت

تعهد میین ذینفعین مختلف دد تصمیمیت اتت اتژیک

و ویژگ،هیی بسیید متنیتب ،بی ویژگ،هیی تفک

بسیید حییت ،شد اتت دویک د آیند پژوه ،دد

اتت اتژیک دادد و م،تواند به طود گست د ای

تفک اتت اتژیک بسیید ض ودی به نظ م،دتد.

نییزهیی این ونه تفک دا تأمین کند.

 -دد ش ایط ،که الزم اتت ب ای هدایت هدفمند
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آیند ن یدی بعنوان بخا ،از تفک اتت اتژیک ب ای

فعیلیتهی دیدگی هیی بلندمدت و گست د ت

ف اهمک دن امکین گست ش اتتنبیطهیی ،ب ای

اهداف و ب نیمههی داشت دویک د آیند پژوه ،دد

گزینههیی اتت اتژیک قیبل حصو :ط اح ،شد

تفک اتت اتژیک بسیید ض ودی به نظ م،دتد.

اتت .آیند ن یدی جزی ،از تفک اتت اتژیک اتت

مطیلعه دضییت شغل ،از دو بُعد حیئز اهمیت اتت

که تدوین اتت اتژی و ب نیمهدیزی اتت اتژیک و

نخست از جنبة انسین ،که شییسته اتت بی کیدکنین

ددنهییت اقدام دا آگیهینه م،کند .آیند ن یدی

به صودت منصفینه و بی احت ام دفتید گ دد .دوم از

جیی زین ب نیمهدیزی اتت اتژیک نم،شود بلکه

جنبة دفتیدی که توجه به دضییت شغل ،م،تواند

بست ی دا که اتت اتژی دد آن شکل گ فته

دفتید کیدکنین دا به گونهای هدایت کند که ب کیدک د

بهبود م،بخاد.

و وظییف تیزمین ،آنهی تأثی ب ذادد و به ب وز

ب نیمهدیزی و اج ا م،شود
آیند ن یدی ف اهمکنندۀ بست

به

الزم ب ای تفک

دفتیدهیی مثبت و منف ،از ط ف آنهی منج شود)7( .

اتت اتژیک دد ش ایط کنون ،اتت که بی تم کز ب

به طودکل ،عوامل مؤث ب دضییت شغل ،کیدکنین به

آیند هیی بلندمدت و تالش ب ای ایجید یک

دو دتتة عوامل محیط ،و عوامل ف دی تقسیم

چامانداز ف اگی از آیندۀ مودد انتظید تع ،م،کند

م،گ دد)8( .

که آیند تیزی نمود و این ونه اتت که دد تطیبق

پیاینة محیط ،دضییت شغل ،ماتمل ب نظ یة

Pre-activity
Pro-activity
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1
2

ویژگ،هیی شغل )9( ،محدودیت تیزمین)10( ،

عین اهلل کایودز ت ک مهدی نیکویه

متغی هیی نقش ( )11تعیدض کید و خینواد ()12

و ب ق ادی ادتبیط بی ت پ تتین که به آنهی جنبههیی

تطح پ داخت ( )13اتت س شغل )14( ،کید

کیف ،شغل م،گویند .منیبع دضییت ددون ،اقتضیی،

اضیف )15( ،کنت  :حین کید ( )16جدو :و ب نیمه

و وابسته به ش ایط محیط ،هستند مینند پ داخت

پیاینه و

ادتقی یی امنیت شغل .،تفیوت واحدهیی تیزمین ،از

توابق ف دی دضییت شغل ،ویژگ،هیی شخصیت،

نظ میزان دضییت شغل ،دا م،توان ناینة وجود

کیدکنین ( )18و تنیتب شغل بی شیغل ( )19دا

نقیط بیلقو ماکلزا دانست)27( .

ددب م،گی د.

صیحبنظئ ان معتقدنئد کئه دضئییت شئغل ،نئوع،

ب اتیس مطیلعیت دضییت شغل ،ب تعدادی از

ن ش اتت و دد تع یئف آن مئ،گوینئد دضئییت

متغی هیی تیزمین ،تأثی بیلقو دادد که این متغی هی

شغل ،عبیدت اتت از ن ش ف د نسبت بئه شئغل و

عبیدتند از عملک د شغل )20( ،دفتید شه وند

به زبین تید چ ون  ،احسیس ف د نسبت به شغلش

تیزمین )21( ،دفتید واپسگ ایینه ( )22غیبت از

و جنبههیی گونیگون آن .تحقیقیت ناین م،دهند کئه

کید ( )23ت ک کید (.)24

علت ن ش مثبت و منف ،افئ اد نسئبت بئه شئغل و

بی توجه به نقش کلیدی دضییت شغل ،دد تیزمین

کیدشین به ش ح زی اتت

ام وز این ام اثبیت شد اتت که دضییت شغل ،و

 -1عوامل ،که م بئوط بئه تییتئتهئی و دویئههئیی

دضییت از زندگ ،به طود متوتط و مثبت ،بی یکدی

تیزمین اتت؛

زمین ،کید ( )17م،بیشد و از ط ف دی

م تبط م،بیشند .به عبیدت دی

کیدکنین بی ن ش

 -2عوامل ،که م بوط به ش ایط کید و یی نحئو قئ اد

زندگ ،دادند تمییل بیش ت ی به دضییت از کید و

 -3عوامل ،که دد ادتبئیط بئی شخصئیتهئیی فئ دی

زندگ ،دادند و دی ت از کید نیخانود م،شوند)25(.

کیدکنین م،بیشد.

(کوهلن) دضییت شغل ،دا مفهوم ،پیچید و چند

به طود کل ،دضییت شغل ،یک متغی ن ش 1،اتت.

بُعدی تع یف م،کند که بی عوامل دوان ،جسمین ،و

دد گذشته تحقیقیت دضییت شغل ،بیائت ب اتئیس

اجتمیع ،ادتبیط دادد .فقط یک عیمل موجب

تلسله م اتب نییزهیی میزلو انجیم م،شئد و تم کئز

دضییت شغل ،نم،شود بلکه ت کیب معین ،از

ب ادضیی نییزهیی جسمین ،و دوانئ ،افئ اد از قبیئل

مجموعه عوامل گونیگون تبب م،گ دند که ف د دد

پ داخت حقوق و دتتمزد و قدد و منزلت و احتئ ام

لحظة معین ،از زمین از شغلش احسیس دضییت کند.

به اف اد بود (مثالً  )28امی ام وز محققین بیائت بئه

از صیحبنظ ان ( )26دضییت شغل ،دا

ف آیندهیی شنیخت 2،توجه دادند تی نییزهیی اتیت ،و

یک ،دی

یک مفهوم چندوجه ،م،داند که شیمل ابعید ددون،

بنییدی)29( .

و بی ون ،اتت .منیبع دضییت ددون ،به ویژگ،هیی
شخصیت ،ف د ب م،گ دند مینند توانیی ،ابتکید عمل

1

.Attitudinal
2
. Cognitive
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مثبت دد مقییسه بی اف ادی که ن ش منف ،به کید و

گ فتن اف اد دد محل انجیم دادن کید م،بیشد؛

ب دت ،عوامل موث ب دضییت شغل ،کیدکنین جمعیت هال :احم بی دویک د آیند ن یدی داهب دی

ادزییب ،دضییت شغل ،عمومیً توتط پ تانیمه هئیی

دضییت شغل ،دد اختیید کیدکنین جمعیت هال:احم

منظم و تیختیدییفته انجیم م،پذی د .گ چه دد ب خ،

اتتین قزوین ق اد داد شد اتت.

موادد از مصئیحبه هئم اتئتفید مئ،شئود بئیش تئ

جیمعة آمیدی تحقیق شیمل کیدکنین جمعیت
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تحقیقیت دد ایئن زمینئه توتئط پ تائنیمه صئودت

هال:احم

م،گی د؛ زی ا مصیحبه هم هزینئهبئ و هئم زمئینبئ

به گی ی از جدو :ک جس ،و مودگین  92کیدمند

اتت)30( .

انتخیب شد .بی به گی ی از اعتبید محتوا دوای،

ب خ ،از صیحب نظ ان ( )31ت پ تتین دا به منظئود

پ تانیمه تنجش و اصالح شد .به عالو از تحلیل

پیشبین ،و ب آودد دضئییت شئغل ،کیدکنئین تحئت

عیمل ،تأییدی ب ای اعتبید تیز اتتفید شد .به

ت پ تت ،مئودد تئوا :قئ اد دادنئد .همبسئت 54 ،

منظود انداز گی ی قیبلیت اعتمید (پیییی )،از دوش

ددصد دد خصوص مف وضیت ت پ تتین و کیدکنئین

آلفیی ک ونبیخ و بی اتتفید از ن مافزاد  SPSSانجیم

دد مطیلعیت گوییی این موضوع بود که ت پ تتین از

شد

ض یب آلفیی ک ونبیخ ()0.92

احسئئیس کیدکنینائئین کئئیمالً آگئئی هسئئتند .محققئئین

نایندهندۀ میزان پیییی ،بیالی پ تانیمه م،بیشد.

دی ی ( )32از دوش مایهدۀ حین کئید بئه منظئود

ب ای تجزیه و تحلیل ف ضیههیی آمیدی از تحلیل

تنجش دضییت شغل ،اتتفید ک دند.

عیمل ،تأییدی م تبة او :و دوم و تحلیل خوشهای

دد این پژوهش دد داتتیی تحلیل عمیق و شنیتئیی،

به گ فته شد اتت .تپس بی اتتفید از آزمونهیی

دوندهی از دوش تحلیل عیمل ،تأییئدی م تبئة او :و

آمیدی که ب اتیس نوع داد هی و ف ضییت و

دوم ب ای ب دت ،میئزان ادتبئیط بئین شئیخصهئیی

توواالت تحقیق انتخیب شد اند داد هیی به دتت

پ تانیمه و عوامل دضییت شئغل ،و ب دتئ ،میئزان

آمد از پ تانیمههیی جمعآودی شد تجزیه و

ادتبئیط بئئین عوامئئل دضئئییت شئئغل ،دوی دضئئییت

تحلیل آمیدی شد و ه یک از توواالت تحقیق به

شغل ،به گ فته شد اتت .دد انتهئی بئ ای ب دتئ،

طود مجزا آزمون شدند .دد بحث آمید اتتنبیط ،هم

دقیقت عوامل دضییت از شغل از تحلیئل خوشئهای

از تحلیل عیمل ،تأییدی م تبه او :و دوم ب ای

ب ای دتتهبندی کیدکنین اتتفید شد اتت.

ب دت ،میزان ادتبیط بین شیخصهیی پ تانیمه و

روش

عوامل دضییت شغل ،و ب دت ،میزان ادتبیط بین

ب مبنیی ادبییت و مطیلعیت دو دویک د کمّ ،و

عوامل دضییت شغل ،دوی دضییت شغل ،به

کیف ،دد تحلیل اتتفید شد اتت .این پژوهش

گ فته شد اتت.

«جمعیت هال:احم اتتین قزوین» دا ب دت ،م،کند

ب ای تقسیم اف اد به دو گ و داض ،و نیداض ،از

و مطیلعة موددی به حسیب م،آید .دد این تحقیق بی

شغل نیز از تحلیل خوشه ای به گ فته شد اتت.

اتتفید از مستندات و مطیلعیت تطبیق ،ادبییت

دد ابتدا تحلیل عیمل ،ص فیً یک دوش آمیدی

موضوع به دتت آمد اتت و پ تانیمة اتتیندادد

اکتایف ،بود امی اخی اً این امکین به وجود آمد که
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اتتین قزوین ( 120نف ) اتت و بی

اتت

عین اهلل کایودز ت ک مهدی نیکویه

بتوان بی اتتفید از تحلیل عیمل ،ف ض آزمیی ،ک د.

جدای،نیپذی دوش تحلیل عیمل ،تأییدی م،بیشند.

این دوش که به وتیله «یودتکوگ» ابداع شد

این مسأله از آنجی نیش ،م،شود که محقق دد چنین

تحلیل عیمل ،تأییدی نیمید م،شود .دد این دوش

ش ایط ،دانش نسبتیً خوب ،دد خصوص تعداد ابعید

ب اتیس مطیلعیت قبل ،یی طبق نظ یه مودد بحث

و عوامل توضیحدهند همبست ،هیی متقیبل میین

ب ای متغی هی بیدهیی عیمل ،ف ض م،شود آن ی

متغی هیی مودد تنجش دد اختیید دادد .دد انتهی ب ای

ب ای ب ازاندن ه چه دقیقت بیدهیی میت یس هدف

ب دت ،دقیقت عوامل دضییت از شغل از تحلیل

تحلیل عیمل ،تأییدی انجیم م،گی د .به عالو

خوشهای ب ای دتتهبندی کیدکنین اتتفید شد اتت.

م،توان میزان موفقیت ب ازندگ ،دا نیز تنجید.

یافتهها

دد واقع اتتفید از تحلیل عیمل ،تأییدی نایندهندۀ

نتییج دد دو بخش مکمل قیبل طبقهبندی م،بیشد.

ش ایط ،اتت که دد آن محقق یک مد :علت و

بخش اول توصیف نمونه پژوهش که شیمل

معلول ،دا پییهدیزی م،کند تپس حدس و گمین

اطالعیت دموگ افیک واحدهیی پژوهش بود و دد

خود دد زمینه وجود ادتبیط واقع ،میین متغی هیی

قیلب جدو :ادائه شد اتت .دد این بخش اطالعیت

مایهد شد و پنهین ،دا م،آزمیید .بهطود خالصه

م بوط به ماخصیت ف دیو ییفتههیی پ تانیمهای

ف ضییت شکلدهند

محدودیتهی

یک بخش

واحدهیی پژوهش ب دت ،و ادزییب ،شد.

جدو :شمیدۀ  1توزیع ف اوان ،و نسب ،ویژگ،هیی جمعیتشنیخت ،کیدکنین جمعیت هال:احم اتتین قزوین
توزیع مؤلفهها

مؤلفهها
جنسیت

م د

زن

تعداد

66

26

درصد

72

28

تعداد

7

15

14

45

11

درصد

7.6

16.3

15.2

48.9

12

سابقۀ کاری

زی  10تی:

 20-10تی:

بیالی  20تی:

تعداد

29

42

21

درصد

31.5

45.7

22.8

نوع استخدامی

دتم،

پیمین،

ق اددادی

تیی

تعداد

36

19

35

2

درصد

39.1

20.7

38

2.2

رشته شغلی

آموزش،

میل،

ادادی

خدمیت

سایر

تعداد

13

15

28

22

14

درصد

14.1

16.3

30.5

23.9

15.2

محل خدمت

م کز

تیی

نی ماخص

تعداد

54

35

3

درصد

58.7

38

3.3
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سطح تحصیالت

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس
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بخش دوم ،ییفتههیی م بوط به اهداف اصل ،مطیلعه که دد قیلب جدو :و نموداد ادائه شد اتت .ییفتههیی مطیلعه
دد این بخش بی توجه به اهداف اختصیص ،پژوهش و به ش ح ذیل ادائه گ دید اتت .دد ابتدا ب ای ب ازاندن ه چه
دقیق ت بیدهیی میت یس هدف تحلیل عیمل ،تأییدی انجیم م،گی د و بدین ط یق م،توان وجود ادتبیط واقع ،میین
متغی هیی مایهد شد و پنهین ،دا مودد آزمون ق اد داد.
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نموداد شمیدۀ  1تحلیل عیمل ،تأئیدی ابعید دضییت از شغل کیدکنین دد حیلت معن،دادی ض ایب
2

بی توجه به اینکه  RMSEAب اب بی  0/078بود و نسبت کیی دو به ددجه آزادی ( )/df χنیز ب اب بی 1/56
م،بیشد مد :مودد نظ دادای ب ازش منیتب م،بیشد .جدو 8 :شیخصهیی پ تانیمه دا ب اتیس  5عیمل اصل ،و
میزان همبست  ،ه شیخص و بُعد (بید عیمل )،و آمید معن،دادی دابطة بین شیخص و بُعد دا ناین م،دهد.
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عین اهلل کایودز ت ک مهدی نیکویه

جدو :شمیدۀ 1شیخصهیی دضییت از شغل کیدکنین و ابعید (بید عیمل )،و آمید آزمون معن ،دادی ض ایب
بار عاملی

آماره آزمون

ابعاد

(همبستگی شاخص و بُعد)

معنیداری

دعییت احت ام همکیدان از توی مسوو :مستقیم

0/70

7/62

ف اهم نمودن تسهیالت از توی مسوو :مستقیم

0/82

9/61

قدددان ،از توی مسوو :مستقیم

0/73

8/14

دعییت عدالت از توی مسوو :مستقیم

0/83

9/70

توجه به پیانهیدات از توی مسوو :مستقیم

0/87

کمک به حل ماکالت از توی مسوو :مستقیم

0/91

10/53

توجه به ادتقیی شغل ،از توی مسوو :مستقیم

0/87

داشتن تعة صدد از توی مسوو :مستقیم

0/58

کمک به حل ماکالت از توی همکیدان

0/85

9/65

فداکیدی و از خود گذشت  ،از توی همکیدان

0/71

7/50

دد اختیید گذاشتن دانش کیدی از توی همکیدان

0/69

7/18

وفیدادی و حفظ ات اد از توی همکیدان

0/60

5/99

دعییت احت ام از توی همکیدان

0/49

توجه به پیا فت از توی همکیدان

0/70

4/78

کسب بهبود مهیدت شغل ،از شغل کنون،

0/69

7/33

میهیت

عالقه به شغل کنون،

0/80

9/14

شغل،

غی یکنواخت بودن شغل کنون،

0/65

6/83

خانودی از موفقیت دد انجیم کیدهی

0/54

5/39

شکوفیی ،اتتعدادهیی بیلقو دد شغل کنون،

0/83

ایجید احت ام به واتطهی شغل کنون،

0/67

9/53

متنیتببودن شغل کنون ،بی توانیی،هیی دوح ،و جسم،

0/74

میزان اطالعدتین ،از معییدهیی پیا فت شغل،

0/36

3/39

میزان امیدوادی به پیا فت دد آیند

0/70

7/38

ف صتهیی

میزان منطق ،بودن معییدهیی پیا فت شغل،

0/51

5/07

ت فیع

میزان پیا فت دد شغل بی ناین دادن لییقت

0/72

7/71

صجیح و منصفینه عمل ق اد گ فتن معییدهیی پیا فت

0/65

احتمی :پیا فت و ت ق ،دد شغل

0/77

6/82

تأمین زندگ ،معمول ،به واتطهی حقوق کنون،

0/85

9/62

تأمین دفی آیند به واتطة حقوق کنون،

0/85

9/64

حقوق و

به موقع پ داخت شدن حقوق

0/37

3/49

مزابی

مقییسة حقوق بی تیی همکیدان ادادی

0/64

6/58

مقییسة حقوق بی کیدکنین تیی تیزمینهیی مایبه

0/68

میزان تسهیالت و خدمیت دفیه ،ادائه شد

0/62

7/04

مدی یت
(میفوق)

همکیدان

شاخصها

11/37
10/41
6/05

7/29

7/05
8/16

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هفتم ،شمارۀ 1و1395 ، 2

8/52

6/33
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دوم ابعید دضییت از شغل کیدکنین پ داخت که نتییج
جدو 2 :شنیتههیی ه یک از ابعید دا دد خ وج،

آن دد زی ماخص شد اتت.

ماخص م،کند.

نموداد  2تحلیل عیمل ،م تبة دوم دضییت از شغل

جدو :شمیدۀ  2شنیته ه یک از ابعید دد

کیدکنین بی  5عیمل پنهین دا دد حیلت تخمین

خ وج،هی

اتتیندادد ناین م،دهد .مالحظه م،شود که

a1

ماهیت شغلی

a2

میفوق (مدی یت)

a3

همکیدان

a4

ف صتهیی ت فیع

a5

حقوق و مزایی

به منظود ب دت ،دقیقت ابعید دضییت از شغل
کیدکنین و تبیین میزان دابطه این ابعید بی انتظیدات

همبست  ،بین عوامل و دضییت از شغل کیدکنین دد
تمیم ،عوامل قیبل قبو :م،ییشد .به این معن ،که ه
 5عیمل تأثی بسزای ،دد دضییت مندی کیدکنین از
شغل دادند .بی این وجود ابعید ف صتهیی ت فیع (بی
ض یب همبست  )0/90،و میهیت شغل( ،بی ض یب
همبست  )0/88 ،بیات ین دابطه دا ناین داد اند.

حقیق ،کیدکنین از شغل بیید به تحلیل عیمل ،م تبه
جدول شمارۀ  :3همبستگی ابعاد و رضایت از شغل
کارکنان (بار عاملی) و آماره معنیداری ضرایب
بار عاملی

آماره

بُعد

(همبستگی بُعد و

آزمون معنی-

رضایت)

داری
*
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میهیت شغل،

0/88

10/27

میفوق

0/67

*

همکیدان

0/69

*

ف صتهیی

0/90

10/27

حقوق و مزایی

0/66

*6/88

6/92
7/21

*

ت فیع

نموداد شمیدۀ  2تحلیل عیمل ،م تبه دوم دضییت از شغل
کیدکنین دد حیلت تخمین اتتیندادد

* دد تطح  0/05معن،داد

دد م حله بعدی بی اتتفید از امتییزات محیتبه شد

جدول شمارۀ  :5میانگین نمره استاندارد شده ابعاد

ابعید پنهین دضییت شغل 5( ،عیمل) به تحلیل

مختلف رضایت شغلی به تفکیک خوشههای

خوشهای کیدکنین پ داخته شد .ب اتیس خوشهبندی

مختلف

انجیم شد تعداد اف اد دد  2خوشه به ق اد زی اتت

خوشه

1

2

جدول شمارۀ  :4فراونی واحدهای پژوهش در 2

میهیت شغل،

2/56

1/70

خوشه مورد نظر

میفوق

2/85

1/53

خوشه

فراوانی

درصد

همکیدان

2/93

1/94

1

46

48/9

ف صتهیی ت فیع

2/98

2/10

2

48

51/1

حقوق و مزایی

3/33

2/64

مجموع

94

100/0

86

ابعاد

عین اهلل کایودز ت ک مهدی نیکویه

ویژگ،هیی شغل توودی ویژگ،هئیی شئغل ،اتئت.
تحلیل خوشهای ابزادی میئینب بئ ای تحلیئل داد هئی

دد این توودی ط اح ،مایغل دا م،توان به گونئهای

اتت که هدف آن نظم دادن بئه اشئییی مختلئف بئه

انجیم داد که کیدکنین از شغل خود احسیس دضئییت

گ و هیی که ددجه ادتبیط بین دو ش ،اگئ آنهئی بئه

داشته بیشند .دد به کئید گیئ ی ایئن دوش صئیحب

یک گ و تعلق داشته بیشند حداکث و دد غیئ ایئن-

نظ ان معتقدند که از ط یق غن ،ک دن عنیص معینئ،

صودت حئداقل اتئت .هئدف از تحلیئل خوشئهای

از مایغل م،توان دد تغیی حیالت دوان ،اف اد مئؤث

داد هئئی آن اتئئت کئئه مائئیهدات دا بئئه گ ئ و هئئیی

بود و اث بخا ،شیغالن دا افزایش داد  .بسئییدی از

متجینس تقسیم کنیم به طودیکه مایهدات ه گ و

محققین عقید دادند که مایغل تئید و تکئ ادی دد

بیات ین شئبیهت و مائیهدات گئ و هئیی مختلئف

خطوط مونتئیژ تئنت ،ذاتئیً خسئته کننئد هسئتند و

کمتئئ ین شئئبیهت دا بئئی هئئم داشئئته بیشئئند.تحلیل

نیدضییت ،ایجید م،کنند .بسییدی از مدافعین ط احئ،

خوشهای یک ابئزاد اکتائیف اتئت و نتئییج ممکئن

مجدد شغل به توتعه و گسئت ش موضئوع دضئییت

اتت

شئئغل ،دد جهئئت ط احئئ ،مجئئدد شئئغل 1اعتقئئید

 .1دد تع یف یک ط ح طبقهبندی مینند دد بنئدی

دادند.ایجید دضئییت شئغل ،مئ،توانئد بئی تغییئ دد

حیوانیت حا ات یی گییهین مفید بیشد.
 .2قواعدی ب ای اختصیص موادد جدید به طبقههی
به منظود شنیتیی ،و تاخیص به دتت دهد.

ویژگ،هیی وظییف شغل ،اف اد به وجود آید.
عامل دوم :ما فوق (مدیریت)
مدی ان دد دضییت شغل ،کیدکنین و کیدمنئدان خئود

 .3نمونههیی ،ب ای مع ف ،طبقههی بییبد.

نقش به تزای ،دادند .و دد واقئع یکئ ،از مهمتئ ین

 .4مد:هیی آمیدی ب ای توصیف جیمعئههئی ادائئه

ادکین ه محیط کیدی به شمید مئ،دونئد .دد بخئش

مفئئیهیم فیصئئله و تائئیبه از مفئئیهیم اتیتئئ ،تحلیئئل

تغیی ات واحد خئود بئه م اتئب تئهم بیائت ی دد

خوشهای اتئت .فیصئله انئداز ای اتئت کئه نائین

ایجید دضییت دد کیدمندان و زی دتتین خئود دادنئد.

م،دهد دو مایهد تی چه حد جدا از یکدی ند.

پ داخت منصفینه و به موقع حقوق کیدمندان ایجئید

بحث

امکئین ادتقئیی شئغل ،و ایجئید فضئیی صئمیم ،دد

دد این قسمت ه یک از عوامئل مئؤث بئ دضئییت

محیط کیدی از مهمت ین امکینیت آنهیتت.

شغل ،کیدکنین جمعیت هال :احمئ مئودد تجزیئه و

عامل سوم :همکاران

تحلیل ق اد گ فته اتت.

یک ،دی

عامل اول :ماهیت شغلی

و تنجش تعیمل کیدکنئین و مائیغل از جنبئه نقئش

ویژگ ،هیی شغل به محتوا و میهیت وظییف م بئوط

م،بیشد .نقش ال وی دفتیدی مودد نییز یک فئ د دد

مئئئ،شئئئوند .مائئئهودت ین نظ یئئئه دد خصئئئوص

1

از عوامل محیط ،دضییت شغل ،ادزیئیب،

. Job Redesign
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دهد.

خصوص ،مدی ان بئه علئت بئیز بئودن دتتائین دد

ب دت ،عوامل موث ب دضییت شغل ،کیدکنین جمعیت هال :احم بی دویک د آیند ن یدی داهب دی

تیزمین اتت .محققین معتقدند توئودی نقئش دادای

داض ،و نیداض ،از شغل دتتهبندی شدند.

1

ویژگ،هیی جمعیتشنیخت ،اف اد داض ،از شغل از

اهمیت بود ب دضییت شغل ،تأثی دادد .ابهیم نقش
و تعیدض نقش 2از جمله مواددی هستند کئه بیائت

این ق اد بود اکث اً م د مددک لیسینس تیبقة کیدی

مودد مطیلعه ق اد گ فتهاند .ابهیم نقش ددجة اطمینین

بین  10تی 20تی :دتم ،شیغل دد بخش ادادی و

کیدکنئئین دد مئئودد وظئئییف و مسئئوولیتهئئیی آنهئئی

دد م کز ماغو :فعیلیت.

م،بیشد .دد بسییدی از مایغل انتظیدات ت پ تئتین

ویژگ،هیی جمعیتشنیخت ،اف اد نیداض ،از شغل

دد ادتبیط بی نقش هیی زی دتتین به وضئوح تع یئف

نیز به این ق اد بود اکث اً م د مددک لیسینس تیبقة

ناد و همین ام کیدکنئین دا بئه ابهئیم نقئش دچئید

کیدی زی 20تی :ق اددادی شیغل دد بخش

م،نمیید .تعیدض نقئش زمئین ،اتئت کئه تجئیدب

خدمیت و به یک نسبت دد م کز و تیی ماغو:

کیدکنین بی الزامیت وظییف و مسوولیت ایائین مغئیی

فعیلیت.

و نیتیزگید بیشد .تعیدض نقش زمین ،دخ مئ،دهئد

اولویتبندی عوامل دضییت از شغل اف اد دد خوشه

که اف اد دد کیدهیی متفیوت ددگی بود و ت پ تئت

اف اد داض ،به ت تیب عبیدتند از

از اف اد تحت ت پ تت ،تقیضیهیی ،داشته بیشئد کئه

-

مدی یت (میفوق)

اف اد فقط بتواننئد بخائ ،از آن تقیضئیهی دا اجیبئت

-

میهیت شغل،

-

همکیدان

-

ف صتهیی ت فیع

-

حقوق و مزایی

نمییند.
عامل چهارم :فرصتهای ترفیع
خود عیمل ف صتهیی ت فیع به تنهیی ،عئیمل ،قئوی
دد دضییت شغل ،م،بیشئد .وجئود ف صئت ادتقئیی
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شغل ،یک تیختید متعیدل ،دا دد جیمعه تولید م،کند
که بیعث افزایش میزان دضیمندی م،شود.

این بدان معنیتت که عیمل میفوق بیات ین تأثی
مثبت دا ب ن ش اف اد داض ،از شغل دد دضییت از
شغل دا ایجید ک د اتت .این دد حیلیست که عیمل
حقوق و مزایی کمت ین تأثی دا دوی دضییت از شغل

عامل پنجم :حقوق و مزایا

این دتته از اف اد ایجید ک د اتت.

همبست  ،میین تطوح پ داخت و دضییت شغل ،دد

اولویتبندی عوامل نیدضییت ،از شغل اف اد دد

حد منیتب ،اتت .همین گونه که انتظید م،دود تطح

خوشه اف اد نیداض ،به ت تیب عبیدتند از

پ داخت بیید همبست  ،نسبتیً قویای بی دضییت

 -حقوق و مزایی

شغل ،داشته بیشد.

 -ف صتهیی ت فیع

بی توجه به تحلیل خوشهای کیدکنین و مالک ق اد

 -همکیدان

گ فتن  5عیمل دضییت شغل ،کیدکنین به  2خوشه

 مدی یت (میفوق) -میهیت شغل،

. Role Ambiguity
. Role Conflict
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تأثی دا ب ن ش اف اد نیداض ،از شغل دد نیدضییت،

آنهی ب جسته ک د اتت ب اتیس نتییج تحقیق

از شغل دا ایجید ک د اتت .این دد حیلیست که

امنیت شغل ،و نظیدت مدی ب فعیلیتهیی کیدکنین

عیمل میهیت شغل ،کمت ین تأثی دا دوی نیدضییت،

م،تواند دد افزایش دضییت شغل ،نقش مؤث ی

از شغل این دتته از اف اد ایجید ک د اتت.

داشته بیشد لذا دضییت شغل ،منعکس کنند آیندۀ

نتیجهگیری

مطلوب دد ه تیزمین اتت .دضییت شغل ،تبب

دضییت شغل ،از موضوعیت و مفیهیم اتیت ،دد

جذب بقی و ان یز کیدی کیدکنین م،گ دد .توجه به

مدی یت ت مییه ای انسین ،بود و آثید و نوشتههیی

دضییت شغل ،کیدکنین هال:احم ب ای ادتقیی ادائه

بسییدی دد این خصوص از توی دانامندان مختلف

خدمیت این حوز از اهمیت ویژ ای ب خوددادتت.

مط ح شد که دد آنهی از ابعید نظ ی و تج ب ،فنون

ب دت ،تطح دضییتمندی بیین

آن بود که دضییت

علم ،مودد اتتفید توتط مدی ان ب ای بهبود

شغل ،مطلوب به ویژ دد جنبههیی دفیه ،شغل

عملک د و افزایش به ودی اف اد بحث و ب دت،

وجود ندادد .بی نظ به این نکته که عدم دضییتمندی

شد اتت .نظ یه پ دازان کلید موفقیت تیزمینهیی

م،تواند دد کیفیت ادائه خدمیت تأثی گذاد بیشد

آیند دا مدی یت مؤث نی وی انسین ،م،دانند و بی

الزم اتت دد مودد نظیم پ داخت میل ،ب نیمهدیزی

وجود ح کت ت یع تیزمینهی به توی فنیودی

مجدد صودت پذی د .نتییج این مطیلعه و مقییسه آن

نقش انسین به عنوان عیمل حییت ،و داهب دی تیزمین

بی مطیلعیت دی

نیز ناین م،دهد ض ودت ن ی

بیش از پیش مودد توجه ق اد گ فته اتت .ازایندو

آیند ن یدی بی دویک د داهب دی نییزمند توجه به

جلب دضییت کیدکنین و عالقمند ک دن بیات آنهی

ت مییه انسین ،م،بیشد .مدی ان و دهب ان چامانداز

به شغل مودد تصدی و دد نتیجه ب آودد شدن

محود بیید به اهمیت عوامل مؤث دد ایجید ان یزش

اهداف تیزمین ،از اهمیت خیص ،ب خودداد اتت

شغل ،و دضییت شغل ،دد کیدکنین هال:احم توجه

دد تیزمینهیی حمییت ،که دد این مطیلعه تیزمین

بیات ی داشته بیشند و بی خلق ادزش ف هنگتیزی

مودد ب دت ،هال:احم م،بیشد .این موضوع بیش

پ ودش اتتعدادهیی خالق و ایجید محیط منیتب

از پیش مهم و دد خود توجه م،بیشد چ ا که

توام بی امنیت شغل ،عملک د کیدکنین دا ادتقی دهند.

میهیت خدمیت ادائه شد ان یز دا دد کیدکنین این

2. Eckhoff, Jan Chr. New statutory
provisions
governing
municipal
planning (but no new deal?). 1986: 5962.

References
1. Hooman,
H.
Preparing
and
standardizing measurement scale of job
satisfaction in Management and
planning organization of Iran. Pubic
management
teaching
center
]publication. 2002: vol 1. 81 [In Persian
89

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هفتم ،شمارۀ 1و1395 ، 2

این بدان معنیتت که عیمل حقوق و مزایی بیات ین

تیزمینهی ب ای نایندادن خالقیتهی و توانیی،هیی

3. Mintzberg H. The fall and rise of
strategic planning. Harvard business
review. 1994 Jan 1; 72(1):107-14.
4. Hamel G, Prahalad CK. Strategic intent.
Harvard Business Review. 2005;
83(7):148-61.
5. Berger G, de Bourbon Busset J, Massé
P. De la prospective. l'Harmattan; 1959.
6. Godet M, Chapuy P, Comyn G. Global
scenarios: Geopolitical and economic
context to the year 2000. Futures. 1994
Apr 1; 26(3):275-88.
7. Spector PE, Zapf D, Chen PY, Frese M.
Why negative affectivity should not be
controlled in job stress research: Don't
throw out the baby with the bath water.
Journal of Organizational Behavior.
2000 Feb 1; 21(1):79-95.
8. Kristofer, H. Extrinsic & Intrinsic Job
Satisfaction. Journal of Business
Management.1996: 10-32
9. Oldham
GR,
Hackman
JR.
Relationships between organizational
structure and employee reactions:
Comparing alternative frameworks.
Administrative science quarterly. 1981
Mar 1:66-83.
10. O'Connor EJ, Peters LH, Rudolf CJ,
Pooyan A. Situational constraints and
employee affective reactions: A partial
field replication. Group & Organization
Management. 1982 Dec 1;7(4):41828Katz D, Kahn RL. Human
organization and worker motivation.
Industrial relation research association;
1990.
11. Katz D, Kahn RL. Human organization
and worker motivation. Industrial
relation research association; 1990
12. Halbrick B, Leonard R. Work Conflict
Journal of Industrial Psychology, 14
(1995), pp. 20–35
13. Mcfarlein ST. Correlates of pay
satisfaction
in
Ford
Company.
International Journal of Education
Management. 2000; 14:21-35.
14. Denize J. Job Satisfaction and Stress.
International Journal of Management.
1996; 41:1-25.
15. Peeze J. Job Satisfaction & Work
Values. Journal of Occupational and
Organizational
Psychology.
1996;
74:32-45.
16. Daire & Fatter. Locus of Control. The
Journal of Management. 1999:10-32

17. Dalton et al. Job Design .Administrative
Science Quarterly1995:17-23
18. Bugg A. Measurement of job
satisfaction. Journal of educational
management. 2002; 4(2):12-23.
19. Edward, P .Job Satisfaction among
Teachers. Personnel Human Resources
Management. 2003: 28-55.
20. Laouda K. work Performance & Job
Satisfaction. Journal of management
development. 1999: 24-48
21. Ashnack. Organizational Citizenship
Behavior.
Journal
of
Applied
psychology.1996
22. Genkinz. & Gupta .Job Satisfaction &
Counter Productive Behavior. Journal of
Industrial Psychology.2000: 38-52
23. Steers & Rooze .Job Satisfaction &
absenteeism. Organizational Behavior
Journal. 2000.
24. Rozenwick,A. Dimensions of Job
Satisfaction. Journal of Psychology.
1993
25. Jouge Watanab. Personal Characteristics
& Job Satisfaction of Greek Teachers,
Journal of Organizational Behavior.
2000
26. Rozze P. Foundations of Employee
Motivation.
Human
Resources
Management Journal. 2001.
27. Wolf.R.
Job
Satisfaction
&
Dissatisfaction in Higher Education.
Education & Training Journal. 2001.
28. Porter
LW.
Job
attitudes
in
management: II. Perceived importance
of needs as a function of job level.
Journal of Applied Psychology. 1963
Apr; 47(2):141.
29. Lock J. Job Satisfaction of Quick
Service
Restaurant
Employees.
Hospitality Research Journal. 2000.
30. Daire & Jackson. Measurement of
Teacher Job Satisfaction. Organizational
Behavior Journal
31. Spector PE, Zapf D, Chen PY, Frese M.
Why negative affectivity should not be
controlled in job stress research: Don't
throw out the baby with the bath water.
Journal of Organizational Behavior.
2000 Feb 1; 21(1):79-95.
32. Gulick, Jenkins
&
Gupta.
A
Comparison of Job satisfaction Between
Public & Private Organization. Public
Administration Quarterly. 2002: 15-32
)(این منبع کجاست
90

1395 ، 2و1  شمارۀ، سال هفتم، پژوهشی امداد و نجات-فصلنامة علمی

 احم بی دویک د آیند ن یدی داهب دی: کیدکنین جمعیت هال، عوامل موث ب دضییت شغل،ب دت

Investigation of factors influencing job satisfaction on Red Cross
Employees with strategic foresight approach
Corresponding author: Einollah Keshavarz Turk, Assistant Professor, PhD in Futures
Studies, Social Science Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
Email:e.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir
Mahdi Nikooye, PhD student in Futures studies, Imam Khomeini International University,
Qazvin, Iran

Received: July 11, 2015

Accepted: June 12, 2016

Abstract
Background: Planning systems in organizations are faced some challenges due to
rapid environmental changes and strategic foresight have been extensively welcomed
due to its flexible nature for unstable future alternatives. Strategic foresight process in
organizations needs to pay attention to human resources. Vision-focused managers
and leaders must pay more attention to create job satisfaction and motivation for
future of organization. Thus, the main question of this research is to investigate
affecting factors on employees’ job satisfaction and to present some ways for
improving it. By reviewing affecting factors of employees’ job satisfaction and its
relationship with future of organization, this study prepare research background for
these topics.
Method: In this research, all employees of Red Crescent society of Qazvin were
studied. Confirmatory factor analysis is used both for assessing the relationship
between questionnaire indicators and job satisfaction factors, and also for
investigating the extent of relationship between job satisfaction factors and future of
organization.
Findings: Factors influencing on job satisfaction are categorized into two sections:
firstly, environmental factors of job which consist of the way people behave, nature
of job tasks, relationship with colleagues, and rewards. Secondly, individual factors
such as past experiences and personality. Both categories influenced each other In
terms of job satisfaction.
Conclusion: Five factors influencing job satisfaction in employees of Red Crescent are
were ranked as job nature, management (superior), colleagues, opportunities for
promotion, salary, and benefits.
Keywords: Job satisfaction, human resources, Red Crescent society, strategic
foresight

