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 چكیده 

شود که نیروی انسانی وفادار و ها شناخته میترین سرمایه در سازماننیروی انسانی به عنوان مهم

کنند. رضایت پایین تری دارند، عمل میمتعهد در انجام وظایف خود بهتر از افرادی که سطح تعهد 

گردد حائز اهمیت است. هدف شغلی نیز به عنوان یکی از عواملی که منجر به بهبود عملکرد افراد می

اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تعهد شغلی و رضایت شغلی در مشاوران شاغل در مراکز مشاوره 

پیمایشی -ات کاربردی و به شیوه توصیفیبود. پژوهش حاضر از منظر روش پژوهش در دسته تحقیق

نفر بود که در مراکز مشاوره به عنوان مشاور شاغل  46صورت پذیرفت. تعداد نمونه آماری برابر با 

بودند. نتایج حاکی از این است که میزان تعهدشغلی و رضایت شغلی در مشاوران شاغل در مراکز 

لی و رضایت شغلی با متغیر تحصیالت رابطه مشاوره در سطح متوسط روبه باال بود. بین تعهدشغ

درصد وجود داشت. همچنین بین متغیرهای زمینه با تعهد شغلی و رضایت  95معناداری در سطح 

شغلی متغیر سن دارای بیشترین مقدار ضریب پیرسون بود و بین آنها رابطه مستقیم و متوسطی 
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ن رضایت شغلی و تعهد شغلی رابطه قوی برقرار بود. همچنین نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بی

توان بیان داشت که رضایت شغلی درصد وجود داشت. به طور کلی می 95و معناداری در سطح 

تواند منر به ایجاد تعهد شغلی در افراد شود و افراد متعهد نسبت به شغل خود احساس رضایت می

 بیشتری دارند. 

 

 مشاوره-غلیرضایت ش -تعهد شغلیهای کلیدی: واژه

 

Abstract 

Manpower is recognized as the most important asset in organizations where loyal and committed 

manpower performs better in their duties than people with lower levels of commitment. Job 

satisfaction is also important as one of the factors that lead to improving people's performance. 

The main purpose of this study was to investigate the level of job commitment and job satisfaction 

in counselors working in counseling centers. The present study was conducted in terms of research 

method in the category of applied research and descriptive-survey method. The number of 

statistical samples was equal to 46 people who worked as counselors in counseling centers. The 

results indicate that the level of job commitment and job satisfaction in counselors working in 

counseling centers was at a moderate level. There was a significant relationship between job 

commitment and job satisfaction with education variable at 95% level. Also, the age variable had 

the highest Pearson coefficient between the context variables with job commitment and job 

satisfaction and there was a direct and moderate relationship between them. Also, the results of 

Pearson test showed that there was a strong and significant relationship between job satisfaction 

and job commitment at the level of 95%. In general, it can be said that job satisfaction can lead to 

job commitment in people and committed people feel more satisfied with their job. 
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 مقدمه  -1

 

ترین و اصلی ترین های رقابتی در هر سازمانی منابع انسانی آن است. به طوری که مهممزیتترین یکی از مهم

یکی از عوامل پنهان، ولی تاثیرگذار در رفتار شغلی ها نیروی انسانی آن است. عامل توسعه جوامع و سازمان

اهداف سازمان پایبندتر هستند ها و افراد متعهد به ارزشکارکنان، میزان تعهد آنها به سازمان و شغل شان است. 

توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و جه (. 1990، 3کنند )آلن و مریو نقش فعاالنه تری را ایفا می

در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد. شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفاً نگهداشتن افراد در سازمان نیست 

(. در 1394)بختیاری و همکاران،  و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است بلکه جوش دادن آنها با سازمان

دهند زمانی که کارکنان از تعهد و وفاداری بیشتر نسبت به سازمان برخوردار باشند وظایف خود را بهتر انجام می

(. در سازمانی 1397ران، گردند )کیوانلو و همکاوری باالتر سازمان و پیشرفت میو در نهایت موجب اثربخشی و بهره

کنند با های خود ندارند و یا کمتر احساس تعلق میکه کارکنان هیچ گونه تعهدی به انجام وظایف و مسئولیت

های کمی و کیفی گردند و که این امر موجب تخریب هرچه بیشتر سازمان از جنبهکاهش عملکرد مواجه می

 شود. می
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های کار و میزان مشارکت شغلی و وابستگی سازمانی است. ی به ارزشای، پایبندتعهد شغلی، وابستگی حرفه

افراد با تعهد از احساس خرسندی بیشتری به دلیل عالقه به به کار خود دارند در این راستا بهبود رضایت شغلی 

ی، گردد. یکی از عوامل بسیار حائز اهمیت در موفقیت شغلمی تواند به نوبه خود موجب بهبود تعهد شغلی می

رضایت (. 1392گردد )جوکار و عفیفیان، رضایت شغلی است که موجب افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می

ها سعی بر این است تا میزان تعهد شغلی و های مهم مدیریتی هستند که در سازمانشغلی و تعهد شغلی از جنبه

رضایت شغلی در بین کارکنان افزایش یابد، زیرا افزایش ضریب تعهد شغلی و رضایت شغلی نقش مهمی در تحقق 

ها ها ایفا می کنند. نیروی انسانی ناراضی و یا با احساس تعلق سازمانی کم بر تحقق اهداف سازماناهداف سازمان

تواند از جمله تحقیقات های آن میرد. لذا بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد شغلی و یافتهگذاتاثیر منفی می

گذاری خود را بر منابع انسانی اختصاص های موفق بیشترین سرمایهتاثیرگذار بر علوم رفتار سازمانی باشد. سازمان

آورد بنابراین استفاده کارآمد از ود میهای ناموفق تنگناهای بسیای را برای منابع انسانی به وجدهد و سازمانمی

 (.1399منابع انسانی امری بسیاری ضروری است که باید به آن توجه داشت )فرخی و فرح بخش، 

دهند. های مختلف به مراجعه کنندگان مشاوره میدر مراکز مشاوره متخصصینی شاغل هستند که در زمینه

ی افراد مراجعه کننده به آنجا سروکار دارند باید شرایطی را برای این مراکز  به عنوان مراکزی که با وضعیت روان

کارکنان خود فراهم آورد تا میزان رضایت شغلی و تعهد شغلی آنها بهبود یابد. این امر موجب کارایی و عملکرد 

ید مورد ترین سرمایه و عامل موفقیت سازمان باشود. به طور کلی منابع انسانی به عنوان مهمبهتر کارکنان می

های بسیاری در زمینه رضایت شغلی و تعهد شغلی صورت گرفته است که به نقش بسیار توجه قرار گیرند. پژوهش

اند. در این راستا پژوهش معمارباشی و ملک سعیدی مهم این دو عامل در موفقیت و پیشرفت سازمان تاکید داشته

کارشناسان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بررسی کردند.  ( تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی را در1399)



 

تأثیر رضایت از ماهیت کار، رضایت از سرپرست، رضایت از دستمزد و رضایت از نتایج آنها حاکی از این است که 

نحوه ارتقاء بر تعهد سازمانی افراد مورد مطالعه بود. در این میان، رضایت از ماهیت کار بیشترین تأثیر مثبت و 

. معنی دار را بر تعهد سازمانی نشان داد، در حالی که رضایت از نحوه ارتقاء تأثیری منفی بر تعهد سازمان داشت

گری خودکارآمدی شغلی در رابطه ( به بررسی نقش میانجی1397دیگری شیرمحمدزاده و همکاران ) مطالعهدر 

های آنها نشان داد زش و جوانان پرداختند. یافتهای با رضایت و تعهد شغلی در کارکنان ادارت وربین توسعه حرفه

ای با رضایت و تعهد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هرگونه افزایش در توسعه که بین توسعه حرفه

( 2022و همکاران ) 4ای همراه با افزایش در رضایت، تعهد شغلی و خودکارآمدی کارکنان است. حاجی علیحرفه

ر تعهد شغلی، سبک رهبری و شاییستگی کارکنان را بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان را بررسی در تحقیقی تاثی

کردند. آنها بیان داشتند که میزان تعهد شغلی کارکنان مورد بررسی در سطح پایینی بود و بر رضایت شغلی 

( 2021و همکاران ) 5ی ریانتوالهتاثیرمعناداری داشت. عملکرد کارکنان نیز متاثر از عوامل مورد بررسی بود. در مق

نقش میانجی مشارکت کارکنان در رابطه تعهد شغلی و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. 

گذارد بلکه تاثیر آن بر عملکرد از نتایج آنها نشان داد که مشارکت کارکنان مستقیما بر عملکرد کارکنان تاثیر نمی

طریق تاثیر بر تعهد و رضایت شغلی است. با توجه به مطالب بیان شده و تاثیرگذاری عوامل تعهد شغلی و رضایت 

شغلی بر عملکرد کارکنان مطالعه حاضر با هدف اصلی بررسی میزان تعهد شغلی و رضایت شغلی مشاوران شاغل 

 م گرفت. در مراکز مشاوره شهر رشت انجا
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 ادبیات تحقیق -2

 رضایت شغلی -

نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را  (Job satisfaction) رضایت شغلی

برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و دارند. برخی افراد از کار خود لذت میدوست می

. (2018و همکاران،  6)مکلنرلی دهندفقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام میبرخی از کار خود متنفرند و 

های اصلی مطالعه در زمینه علل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در خصوص رضایت شغلی یکی از جنبه

غلی سازمانی می باشد. مطالعات زیادی به منظور شناخت و درک عوامل موثر بر رضایت ش -شناسی صنعتی روان

نسبت به سایر متغیرهای سازمانی صورت گرفته است. به عالوه ارزیابی نگرش کارکنان در این خصوص، به عنوان 

هایی که مدیران به دنبال رفاه و بهزیستی جسمانی و روانی کارکنان خود می فعالیت عمومی و مشترک در سازمان

باشند مهم در رضایت شغلی شامل دو گروه عوامل میعوامل  .(2018و همکاران،  7)گل باشند، قلمداد گردیده است

اند. یک گروه شامل عوامل سازمانی و گروه دیگر شامل های مختلف مشخص شدهای از پژوهشکه توسط زنجیره

توان به سیستم پاداش، کیفیت . از عوامل سازمانی می(2019و همکاران،  8)کواک باشدعوامل شخصیتی می

عزت نفس باال، خوش بین بودن، رضایت از زندگی و عوامل ژنتیکی اشاره کرد. عواملی شخصی پایگاه و ارشدیت، 

توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم نمود. عوامل بیرونی گذارند را میمندی شغلی تأثیر میکه بر رضایت

یافته یکی از عواملی است اقتصاد بهبود  .شودبه نوبه خود شرایط کاری و مناسبات بین شخصی در کار تقسیم می

که سطح رضایت را ارتقا می بخشد، زیرا کارفرمایان قادر به افزایش حقوق و مزایای کارمندانشان هستند. عالوه بر 
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این، با تثبیت بازار کار، جویندگان کار از فرصت های جدید برای موقعیت هایی که به بهترین وجه مهارت ها و 

اکثر سازمان ها برای رضایت کارکنان تالش می کنند، اما همه به آن  .فاده میکنندمنافع آنها را دربردارند، است

دست نیافتند. به همین دلیل برای متخصصان منابع انسانی مهم است که در مورد عواملی که می تواند رضایت 

کارکنان  کارکنان را افزایش دهد، و چگونگی حصول به موفقیت کلی در شرکت، بیشتر بدانند. شکی نیست که

مندی از نتایج دیگر رضایت .(2018و همکاران،  9؛ کیم1396)طاهری و همکاران،  منبع شماره یک سازمان هستند

مندی مندی کلی از زندگی، سازگاری عاطفی و غیبت از کار را نام برد. از آنجایی که رضایتتوان رضایتشغلی می

 نمایدشود، این پیوند منطقی میهای متعدد جسمی مییتواند منبع فشار باشد و فشار موجب بیمارشغلی می

. رضایت شغلی نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را (2018)گل و همکاران، 

نمایند و برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی میدارند. برخی افراد از کار خود لذت میدوست می

دهند. مفهوم رضایت شغلی بیانگر خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام می برخی از کار

شود که کسی از رضایت های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته میاحساسات و نگرش

ش زیادی قائل است دارد، برای آن ارزشغلی سطح باالیی برخوردار است؛ یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می

)کیوانلو  باشدنگرد و در مجموع، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار میای مثبت به آن میو به گونه

هرزبرگ معتقد است رضایت شغلی را نمی توان تحت عنوان قطبهای متضاد یک پیوستار  .(1396و همکاران، 

ه نارضایتی( در مرکز آن است، مورد مطالعه قرار دارد. زیرا منفرد و دوقطبی که نقطه ای خنثی )نه رضایت و ن

چندین خصیصه به گونه پایدار مربوط به رضایت و نارضایتی شغلی است. بسیاری از افراد بیش از هر چیز، عوامل 

( را به منزله منابع رضایت و عوامل بیرونی )خط مشی سازمانی، سرپرستی، ...درونی )مانند پیشرفت، تشخیص و 
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( را به عنوان عوامل نارضایتی شغلی بیان کرده اند. رضایت شغلی را می ...حقوق دریافتی، ارتباط با همکاران و 

ه خواستار آن است توان به بهترین وجه یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچ

 .(1388)برادران کاظم زاده و هاشمی،  مورد بررسی قرار می دهد

 تعهد شغلی-

انی موجود چالش عمده ای که مدیران در قرن بیست ویک با آن روبرو هستند چگونگی استفاده از منابع انس

ده اند. از طرفی رقابتی پی بردر سازمان است، امروزه سازمان ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع 

رمایه اصلی سازمان الزم است مدیران تدابیری بیاندیشند تا بتوانند از منابع انسانی موجود در سازمان به عنوان س

هد شغلی کارکنان . در این جهت یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد منابع انسانی تععبه نحو بهینه استفاده کنند

 (. 1395است )زینلی و حسینی، 

و  (،2016، 10)آروروا و رنجنکار انتخاب کرده تعهد شغلی، میزان اشتیاق فرد برای کار در شغلی است که

یعنی  تعهد شغلی. استپیشرفت فردی در شغل خود  دهنده انگیزه افراد برای کارکردن به منظورهمچنین نشان

 (. عوامل موثر بر تعهد1398دالن و همکاران، است )ارنگرش فرد که شامل اثر، باور و قصد رفتاری نسبت به شغل 

یا ساختار رفتاری مرتبط با کار  این عوامل بر انگیزه شغلی که استعوامل فردی و موقعیتی قرار  دربرگیرندهشغلی 

موقعیتی برای اندازه گیری تعهد شغلی  گذارند. در حیطه رفتار سازمانی بیشتر پژوهشگران بر عوامل فردی واثر می

رفتاری مثبت رادر کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی  این عوامل ممکن است که نگرش و اند.ن تمرکز کردهکارکنا

)ارورا و  تعهد شغلی موقعیتی تشکیل شده است فردی و تعهد شغلی تعهد شغلی از دو بعد اصلی ایجاد کنند.

منافع، رشد و  نیازها، مانند، شانشخصی کارکنان بر اساس خصوصیات . در تعهد شغلی فردی،(2016رنجنکار، 
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و شغل فرد مرتبط است و باسه  بالقوه با حرفه طور دهند. این عناصربهتوسعه می انتظارات آینده، عالیق خود را

متغیرهای فردی  (.2009، 11)شا بصیرت شغلی و انعطاف پذیری شغلی همراه است حیطه شغلی ازقبیل هویت،

ادبیات تعهد شغلی  را بسط دهد. در شانفردی اثر بگذارد و ادراکات آنها رگیریوفاداری و د تواند برکارکنان می

آشکار  کاری و تعهد سازمانیمتغیرهای رضایت شغلی، درگیری شغلی، اخالق وسیله به تا حد زیادی این مفهوم

 و هاشدر تعهد شغلی موقعیتی، عامل موقعیتی نقش مهمی در توسعه نگر(. 2002، 12)گولت و سینگ است شده

کردن  به منظور توافق برای فراهم کند. عامل موقعیتی به روابط بین کارکنان و سازمانرفتار کارکنان بازی می

)اردالن  اندداده محققان ترفیع و نگهداری کارکنان را مورد پژوهش قرار در این حیطه، بیشتر خدمات مرتبط است.

 (. 1398و همکاران، 

ای درونی و هگردد که رایلی و کالدول عوامل و انگیزهتعهد شغلی در افراد میعوامل بسیاری باعث ایجاد 

سابقه خدمت، )توان ناشی از عوامل شخصی بیرونی را در تعهد شغلی موثر دانستند. از منظر استیرز تعهد را می

ی( دانست. شغل های سازمانی و احساس امنیتسن( و عوامل سازمانی )میزان آگاهی کارکنان از شغل خود، ویژگی

ع انسانی باشد و تواند بهترین برآیند عملکرد مدیریت منابها میتحقق کامل تعهد شغلی در منابع انسانی سازمان

 (. 1391نشانه رشداجتماعی و توجه به وظایف انسانی در برابر شغل باشد )قربانی و همکاران، 

 روش تحقیق -3

توصیفی انجام گرفت. این تحقیق در دسته تحقیقات -تحقیق حاضر به صورت مقطعی به شیوه پیمایشی

باشند کاربری قرار دارد. جامعه آماری در این پژوهش برابر با کلیه مشاوران شاغل در مراکز مشاوره شهر رشت می
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نفر تعیین شد. به منظور دستیابی به  64ای صورت پذیرفت. تعداد نمونه برابر با گیری خوشهکه به شیوه نمونه

سوال مرتبط با تعهد شغلی و رضایت  34سوال باز و  4ژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته که دارای اهداف پ

=کامال اضی( استفاده شد. به منظور بررسی پایایی 5=کامال ناراضی تا 1ای لیکرت )درجه 5شغلی در طیف 

شد که براساس  89/0مه برابر با گرفته شد که آلفای کرونباخ کل پرسشناپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره

توان گفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. برای بررسی روایی پرسشنامه مذکور از شیوه آن می

روایی محتوا بهره گرفته شد که پرسشنامه به تایید تعدادی از متخصصان و صاحب نظران رسید که پس از اصالحات 

های به دست کنندگان در این تحقیق قرار داده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهالزم پرسشنامه در اختیار شرکت

های آماری توصیفی شامل های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. روشآمده از پرسشنامه نیز از روش

یب همبستگی و ضر tهای آماری استنباطی شامل آزمون توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و روش

های به دست آمده از نظر نرمال بودن بررسی شدند. پیرسون بودند. قابل توجه است که در مرحله اول تمامی داده

 انجام گرفت.    .SPSS 22افزارکلیه تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم

 

 یافته های تحقیق -4

 های جمعیت شناختییافته-

( ارائه شده است. برمبنای آن مردان 1دهندگان در تحقیق حاضر در جدول )پاسخشناختی های جمعیتیافته

 42تا  36کننده بین درصد بیشتر از زنان در این تحقیق شرکت نمودند. اکثر افراد شرکت 57/51با درصد فراوانی 

درصد بودند.  31/45دهنده دارای مدرک کارشناسی ارشد با درصد فراوانی سال سن داشتند و بیشتر افراد پاسخ

 سال داشتند.  15تا  5کنندگان در تحقیق حاضر سابقه کاری بین همچنین بیشتر شرکت



 

 توزیع دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه -1جدول 

 درصد فراوانی تعداد مشخصات دموگرافیک

 43/48 31 زن جنسیت

 57/51 33 مرد

 31/20 13 سال 27تا 20بین  سن

 12/28 18 سال 35تا  28بین 

 68/29 19 سال 42تا  36بین 

 89/21 14 سال 43باالتر از 

 81/32 21 کارشناسی سطح تحصیالت

 31/45 29 کارشناسی ارشد 

 88/21 14 دکتری

 56/26 17 سال 5کمتر از  سابقه

 56/51 33 سال 15تا  5بین 

 88/21 14 سال 15باالتر از 

 

 یافته های تعهد شغلی -



 

( باالترین 1تعهد شغلی در سه زیرمقیاس تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بررسی شد. مطابق با شکل )

نمره مختص به تعهد هنجاری با میانگین و کمترین نمره برای تعهد مستمر با میانگین است. با توجه به نتایج 

 (. 42/5اال قرار دارد )تعهد شغلی مشاوران شاغل در مراکز مشاوره در سطح متوسط رو به ب

 

 های تعهد شغلینتایج یافته-1شکل

( میزان تعهد شغلی در زنان باالتر از مردان بود و تفاوت مشاهده شده بین 2برمبنای نتایج ارائه شده در جدول )

اداری درصد معنادار نبود، لذا بین مردان و زنان از لحاظ تعهد شغلی تفاوت معن 95دو میانگین در سطح معناداری 

 وجود ندارد. 

 آزمون تفاوت تعهد شغلی بر حسب جنسیت-2جدول

 سطح معناداری tمقدار آماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 136/0 -13/2 23/0 62/5 زن 



 

 64/0 98/4 مرد

نمره کننده نشان داد که بیشترین میانگین نتایج آزمون تفاوت تعهد شغلی بر حسب سطح تحصیالت افراد شرکت

های مختلف تعهد شغلی متعلق به سطح تحصیالت کارشناسی ارشد است و تفاوت مشاهده شده بین میانگین گروه

 دار است. درصد معنی 95در سطح اطمینان  tتحصیلی از منظر تعهد شغلی برمبنای آزمون 

 آزمون تفاوت تعهد شغلی بر حسب تحصیالت-3جدول

 سطح معناداری tار آماره مقد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 013/0 12/3 13/0 23/5 کارشناسی

 09/0 87/5 کارشناسی ارشد

 16/0 86/4 دکتری

 

ای و تعهد شغلی، بین دو متغیر سن و تعهد شغلی رابطه با توجه به نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمینه

معناداری وجود دارد و با توجه به مقدار به دست آمده این رابطه متوسط و مستقیم است. بین سابقه کاری و تعهد 

شغلی نیز رابطه معناداری مشاهده شد که با توجه به مقدار ضریب به دست آمده رابطه بین این دو متغیر ضعیف 

 قیم است. و مست

 ایضریب همبستگی پیرسون بین تعهد شغلی و متغیرهای زمینه-4جدول

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 سابقه کاری سن

 348/0 521/0 تعهد شغلی



 

 036/0 001/0 سطح معناداری

 

 های رضایت شغلییافته-

بعد رضایت کاری، رضایت از سرپرست، رضایت از همکار، ارتقا و پرداخت بررسی شد. باالترین  5رضایت شغلی در 

نمره رضایت شغلی مرتبط با بعد همکار و کمترین نمره رضایت مختص به ارتقاء بود. نتیجه نهایی میانگین ابعاد 

 بود که نماینگر رضایت متوسط رو به باال است.   09/4رضایت شغلی در بین مشاوران شاغل در مراکز مشاوره برابر با 

 

 های رضایت شغلینتایج یافته-2شکل

ها مشاهده ( میانگین نمره رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان است و تفاوت بین میانگین5با توجه به نتایج جدول )

 شده در میزان رضایت شغلی از نظر جنسیت معنادار نبود. 

 تفاوت رضایت شغلی بر حسب جنسیتآزمون -5جدول



 

 سطح معناداری tمقدار آماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 157/0 -62/1 18/0 85/5 زن 

 39/0 51/4 مرد

های مشاهده شده رضایت شغلی در افراد با تحصیالت مختلف ( تفاوت میانگین6با توجه به نتایج جدول )

درصد است. بیشترین میانگین نمره رضایت شغلی برای افراد با تحصیالت  95دارای تفاوت معناداری در سطح 

 کارشناسی ارشد و کمترین مقدار میانگین برای افراد دارای مدرک کارشناسی است.  

 سب تحصیالت آزمون تفاوت رضایت شغلی بر ح -6جدول

 سطح معناداری tمقدار آماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 027/0 61/4 26/0 59/3 کارشناسی

 16/0 36/4 کارشناسی ارشد

 17/0 81/3 دکتری

معناداری وجود دارد و با توجه ای سن رابطه( نشان داد که بین رضایت شغلی و متغیر زمینه7نتایج جدول )

( رابطه مستقیم و متوسط است. بین متغیر سابقه 672/0به مقدار ضریب پیرسون به دست آمده برای متغیر سن )

کاری و رضایت شغلی نیز رابطه معناداری مشاهده شده که با توجه به ضریب به دست آمده این رابطه مستقیم و 

 ضعیف است. 

 ایپیرسون بین رضایت شغلی و متغیرهای زمینهضریب همبستگی  -7جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 سابقه کاری سن



 

 251/0 672/0 رضایت شغلی

 019/0 001/0 سطح معناداری

دهد که بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد شغلی های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان مییافته

رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب به دست آمده برای متغیر رضایت شغلی و سطح معناداری، رابطه 

 بین این دو متغیر قوی و مستقیم است. 

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر رضایت شغلی و تعهد شغلی-8جدول

 مستقلمتغیر  متغیر وابسته

 رضایت شغلی

 859/0 تعهد شغلی

 000/0 سطح معنی داری

 

 گیرینتیجه -5

ها نیروی انسانی است که نقش منابع مهم ترین عامل در ایجاد تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان

انسانی آن هست.  انسانی در پیشبرد امور جامعه نیز بسیار با اهیمت است. مهم ترین سرمایه هر سازمانی نیروی

باشد. در هر سازمانی رضایت شغلی نیز به عنوان عاملی برای افزایش کارایی فرد در سازمان حائز اهمیت می

برخورداری از کارکنان آگاه متعهد و وفادار مهم ترین عامل موفقیت سازمان است. بنابراین، به کارگیری و حفظ 

تواند به رضایت شغلی منجر شود و رضایت از انجام . تعهد شغلی میکارکنان شایسته و متعهد باید در اولویت باشد



 

تواند باعث ایجاد دلگرمی و میل به ماندن در سازمان و احساس مفید بودن گردد. پژوهش حاضر با وظایف می

 هدف اصلی بررسی میزان رضایت و تعهد شغلی مشاوران شاغل در مراکز مشاوره صورت پذیرفت. 

نشان داد که بین تعهد شغلی با جنسیت رابطه معنادار وجود ندارد اما بین سطح تحصیالت با نتایج تحقیق حاضر 

درصد وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که بین  95تعهد شغلی رابطه معنادار در سطح 

ب همبستگی را داراست. ای مورد مطالعه در این تحقیق با تعهد شغلی سن بیشترین مقدار ضریمتغیرهای زمینه

راستا بود. همچنین ( هم2022و همکاران ) 13( و صادیق1392های با نتایج مطالعه جوکار و عفیفیان )این یافته

باالترین نمره مختص به تعهد هنجاری با میانگین و های تعهد شغلی ها حاکی از این است که بین زیرمقیاسیافته

انگین است. با توجه به نتایج تعهد شغلی مشاوران شاغل در مراکز مشاوره در کمترین نمره برای تعهد مستمر با می

( نیز نشان داد که تعهد شغلی 1389سطح متوسط رو به باال قرار دارد. در این راستا مطالعه محمدیان و همکاران )

سط روبه باال بود که با تحصیالت افراد رابطه معناداری دارد. میزان رضایت شغلی نیز در افزاد مورد مطالعه متو

های این پژوهش نشان داد که بین جنسیت با بیشترین میانگین نمره متعلق به بعد رضایت از همکار بود. یافته

رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد اما بین سطح تحصیالت افراد شرکت کننده با رضایت شغلی رابطه معنادار 

کارشناسی ارشد بیشترین میانگین نمره رضایت شغلی را داشتند. نتایج آزمون وجود دارد و افراد با تحصیالت 

ای با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد و متغیر سن همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای زمینه

رابطه  یو تعهد شغل یشغل تیرضا ریدو متغ نیببیشترین مقدار ضریب پیرسون را به خود اختصاص داد. همچنین 

 نیرابطه ب ،یو سطح معنادار یشغل تیرضا ریمتغ یبه دست آمده برا بی. با توجه به ضرداشتوجود  یمعنادار
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( و کبریایی و همکاران 2022) 14های هسی و کائونتایج حاصل با تحقیق است. میو مستق یقو ریدو متغ نیا

تواند باعث ایجاد تعهد شغلی در افراد شغلی میتوان بیان داشت که رضایت ( مطابقت دارد. به طور کلی می1390)

بشود بنابراین وظایف محوله به بهترین شکل ممکن انجام شود. در همین راستا افرادی که نسبت به شغل خود 

متعهد هستند با انجام بهتر وظایف احساس رضایت از شغل خود خواهند داشت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر 

که با توجه بیشتر مسئوالن نسبت به مشاوران شاغل در مراکز مشاوره رضایت شغلی و تعهد توان انتظار داشت می

 شغلی را بین آنان به سطح باالتری رساند که این امر موفقیت هرچه بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

 پیشنهادات-6

 های آتی موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند.پیشنهاد می شود در پژوهش

 های دولتیازمانرابطه تعهد شغلی و تعهد سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در کارکنان سبررسی -

 ها: مطالعه مورد بیمه ایرانسازمانی در کارکنان سازمان مطالعه رابطه رضایت شغلی و تعهد-

 ثر بر رضایت شغلی در کارکنان بررسی عوامل درونی و بیرونی مو-

   

 منابع

 یو روابط اجتماع یل, تعهد شغینقش تعهد سازمان نیی: تبرییتغ یبرا ی. آمادگدیسلطانزاده وح برز،یزاده فر یمحمدرضا، عرفاناردالن  .1

 . 206-185( (:22 یاپی)پ 2)11;1398(. تیریتحول )پژوهش نامه مد تیری. پژوهش نامه مدیدر مکان کار

اولین همایش . اماهیت تعهد شغلی و ضرورت وجود آن در سازمانه. محمد رضاختیاری، سوده و بهشتی فر، ملیکه و امیر اسماعیلی، ب .2

 .1394ا، بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ه

و مدل اندازه د هیهرزبرگ و ارا هیدر سازمان بر اساس نظر یشغل زشیعوامل انگ ی. بررسمایمه س یبرادران کاظم زاده رضا، هاشم .3

 تیریمد و عیصنا ی(. مهندسینفت و انرژ عی: شرکت توسعه صنای)مطالعه مورد یو بهداشت یزشیعوامل انگ یبرا یشنهادیپ یریگ

 . 37-25و اقتصاد((: تیریمد ع،یصنا یمهندس ژهی)و 49) 25 ;1388(. یعلوم مهندس ژهیو فی)شر
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