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   چکیده

داشتت   ها رفتار ستازمانی برا  مدیران اهمیت دارد. ییی از ماانی مدیریت در ستازمان دانستت  اوتو   
ها  نگرش گذارد.  می تأثیر  ها  آن  باشتتد. نگرش کارکنان بر عمریرد می  کارکنان  ها  اطالعات درباره نگرش 

ییی   معمواًل ها ، زیرا نگرش داشتته باشتد تواند منافع زیاد  برا  ستازمان  می ها  آن  و مدیریت  کنان شتلری کار 
ناشی  است که شلرش به نسات احساس فرد نوعی شلری، اساسی رفتار هستند. نگرش ها   کننده بینی از پیش 

اوتری و ها  استت. نگرش ستازمانی، عوام، میییی و نی  عوام، فرد  شتل،، عوام، مانند ماهیت عوامری   از 
شتتلری، تعهد   دلاستتتگی شتتلری،    خشتتنود  شتتود شتتام،  می  پرداخته ها  آن   مهمی که در تیقیق حاضتتر به 

هدف تیقیق حاضتر بررستی کی ی وضتعیت از ای  رو، شتده هستتند.  ستازمانی و حمایت ستازمانی ادرا  
شتتلری در بی  کارکنان شتترکت پاالیش گاز بیدبرند استتت. جامعه آمار  تیقیق کریه ها  موجود نگرش 

با ها  آن   ن ر از   50دیران و کارکنان رستتمی، ارارداد  و پیمانی شتترکت پاالیش گاز بیدبرند بود که تعداد  م 
به    . ستاختاریافته بود نیمه ها  مصتاحاه  ها آور  داده روش گروله برفی مورد بررستی ارار گرفتند. اب ار جمع 
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در از تیری، میتوا  کی ی استتت اده شتتد. نتایز تج یه و تیری، نشتتان داد که   ها منظور تج یه و تیری، داده 
  15عد و  ُب  8تعداد  ل ه برا  چهار نگرش شتلری مورد بررستی حاوت، شتد.  ؤ م   27عد و  ُب  20متلیر،   4مجموع  

  5عد و  ُب  5ستتازمانیت تعداد    ل ه برا  متلیر تعهد ؤ م   3عد و ُب  3شتتلریت تعداد   خشتتنود  ل ه برا  متلیر ؤ م 
  دستت شتلری به   دلاستتگی ل ه برا  متلیر ؤ م   4عد و  ُب  4شتده و تعداد  ل ه برا  متلیر حمایت ستازمانی ادرا  ؤ م 

گذارد، با شتتناخت ها تأثیر می شتتلری بر رفتارها  کارکنان در ستتازمان ها  با توجه به اینیه نگرش   آمد. 
عالاگی، ستتو   شتتلری، بی  توان از بستتیار  از رویدادها  شتتلری مانند فرستتودگی می   شتتلری ها  نگرش 

بستتیار  ها و ای  برا  مدیران ستتازمان د  رفتارها  مخترف و درنهایت جابجایی و تر  شتتل، جروگیر  کر 
 م ید است 

 

  دلاستتگی،  شتدهشتلری، تعهد ستازمانی، حمایت ستازمانی ادرا  خشتنود نگرش شتلری،    واژگان  کلید 

شلری

 

 مقدمه
و تجارب شی، نوینی به خود گرفته است.   هابا تییه بر نظریه  هاامروزه مدیریت در سازمان

  ها ماندانستتت  اوتتو  رفتار ستتازمانی برا  مدیران اهمیت دارد. ییی از ماانی مدیریت در ستتاز

ها آن  باشتتد. نگرش کارکنان بر عمریردمی  کارکنان  ()  داشتتت  اطالعات درباره نگرش

 (.)گذارد تأثیر می

،  ها و وضعیت درونی آن  هاخارجی سازمانآمده در مییطبا توجه به تلییر و تیوالت پیش

آمده سر  به  کنتر   و  دستور  بر  مانی  مدیریت  سنتی  روییردها   رسد  می  نظر  اند به 

آدمی برا  سازگار  با مییط خود نیازمند اب ار، اسااب  (. )

  ها رشنگ  کندمی  مثات در ای  زمینه به او کمکها   بسیار است و داشت  نگرشها   و فعالیت 

همان اعتقاد و باورهایی است که یک فرد نسات به یک فرد، شی یا یک پدیده دارد و ممی   

، ممی  است یک  وااعی باشند. مثالًاست ای  اعتقاد و باورها از دیدگاه تجربی، وااعی یا غیر

است در حالی  مناسب ها آن  مدیر بر ای  اعتقاد باشد که تنایه کارکنان برا  تلییر یا اوالح رفتار

دانیم نقش آموزش در اوالح رفتار، شناخت مشیالت کارکنان و راهنمایی چنی  افراد   می  که

(.  اولویت دارد )ها آن بر تنایه

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+R.+Schermerhorn%22
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شتل،،   ماهیت نظیر   عوامری زاییده استت که شتلرش به نستات احستاس فرد نوعی   شتلری، نگرش 

کار  و  ها   مشتی، ترفیعات و مییط ستازمانی )حقو  و دستتم د، خط عوام،   پیرامون،   انستانی نیرو  

)ست ، ارشتدیت، و ستابقه و ...(  فرد  و و شترایط کار  و ...(   ها ...(، میییی )ستاک سترپرستتی، گروه 

  ت   ت   ت   ت )   استتت 

 .) 

تواند منافع زیاد  برا  ستتازمان میها آن شتتلری کارمندان و مدیریت ها   بررستتی نگرش

استاستی رفتار هستتند )ها   کنندهبینیییی از پیش هاایجاد نماید، زیرا نگرش

اف ایش  توانند موجب  می کهمثات شتتلری عالوه بر ای ها   نگرش ( 

رو  باشتتند. از ای مؤثر   توانند در ستتودآور  ستتازمان نی می انگی ش و عمریرد کارکنان شتتوند،

را در میان ادبیات نظر  ا   شتتتلری توانستتتته استتتت ارزش و جایگاه وی هها  مایث نگرش

شتتود  می  پرداختهها  آن اوتتری و مهمی که در تیقیق حاضتتر بهها  مدیریت پیدا کند. نگرش

ت شتلری، وابستتگی شتلری، تعهد ستازمانی و حمایت ستازمانی ادرا  شتده هستتند.  شتام،  رضتای

عنوان یک نقیه  تواند بهمی میرح شتده، وابستتگی شتلریها  ز میان نگرش( ا)

تواند موجب رضایت از می کرید  برا  سازمان و در  آن عم، کند، چرا که وابستگی به شل،

تعهد عاط ی و هنجار  شتود و کارمند را به ماندن در ستازمان    ستازمان مخصتووتاًشتل،، تعهد به 

وابستتگی شتلری موجب کاهش غیات و جابجایی  چنی  همو انجام خدمت در آن تشتویق نماید. 

شتود )می شتلری و اف ایش رفتارها  مثات و اختیار  مانند اعما  انستان دوستتانه

 (.  تت 

کند و برا  می  حمایت ها آن از ستتتو  دیگر، اگر کارمندان احستتتاس کنند که ستتتازمان از

کنند که برا  ستازمان خود ارزش دارند و ای   می  ارزش اای، استت، احستاسها آن ها تالش

بنابرای ، چنی  کارکنانی به ستازمان  شتود و میها آن امر موجب اف ایش ع ت ن س و توانمند 

مانند، از شل، خود راضی هستند و برا  رسیدن سازمان به  می  خود عالاه بیشتر  دارند، در آن

بنتابرای  متدیرانی کته بته  (. ت کننتد )می  اهتدافش تالش بیشتتتتر 

  ، اندوترف کردهها  آن  برا  آموزش که ه ینه زیاد  را -ستازمانی خودها   دناا  ح ظ سترمایه

را تیری، کرده و ستعی  ها آن  شتلری و ستازمانی را به خوبی بشتناستند،ها  هستتند، بایستتی نگرش
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را مدیریت کننتد. در ای  وتتتورت خواهنتد  ها آن  ا مثاتت بگتذارند و به گونهتأثیر  ها آن  کننتد بر

همی  راستتا، تیقیق حاضتر بر آن استت تا  توانستت ستازمانی موفق، پویا و بالنده داشتته باشتند. در 

شتلری کارکنان شترکت پاالیش ها   ا  استاستی پاسته دهد که وضتعیت موجود نگرشؤ به ای  ست 

 وجود دارد؟ها آن  گاز بیدبرند چگونه است و چه راهیارهایی برا  بهاود

   افراد از اوتتتیالح  هادر عروم رفتار  برا  تووتتتیف و تایی  بخشتتتی از رفتارنگرش:  

 توان تمای، نستتاتا دایمی هر فرد برا  احستتاس و رفتار می شتتود. نگرش رامی  ش استتت ادهنگر

 افراد یک  ها   خاوتتی نستتات به یک موضتتوع یا پدیده معینی دانستتت. نگرشها   به شتتیوه 

  ا  هستتند که دارا  سته مشتخصته زیر ستازمان در وااع فرایندها  شتناختی و عاط ی پیدیده

شتخصتی نستاتا دا می هستتند، مگر ای  که اادامی برا  تلییر ها   شنگر باشتند  او  ای  کهمی

توانند رو  یک طیف ارار گیرند و از می شتتتخصتتتیها  آن انجام گیرد. دیگر ای  که، نگرش

آن استت که متوجه   هابستیار میروب تا بستیار نامیروب در تلییر باشتند. ستومی  مشتخصته نگرش

باشتد  می ا  استت که شتخن نستات به آن دارا  احستاستات و عقاید خاوتیشتی یا پدیده

( .) 

نگرش که  اند  داده  نشان  اخیر  میتیقیقات  پیشها  را  افراد  رفتارها   کنند  توانند   بینی 

که   ای   بر  مانی  فستینگر  اوری  اعتقاد  الاته  تعدی،و  را  میکننده  متلیرها   رابیه  ای    توانند 

به   کنند،  است.    تأییدتقویت  تعدی،رسیده  متلیرها   راستا،  ای   اهمیت  ا   کنندهدر   مانند 

نگرش، میابقت آن با رفتار، در دسترس بودن آن، وجود یا عدم وجود فشارها  اجتماعی و  

بی  نگرش و رفتار را متاثر نماید)تواند رابیه  می  تجربه خود فرد درباره آن نگرش

 .) 

،  ها مهم در بقا و کارآمد  ستازمان ها   تیقیقات نشتان داده اند ییی از مقوله :  شنغلی  خشننودی 

رضتتایت شتتلری احستتاس مثات فرد در  . شتتلری و نگرش مثات کارکنان استتت خشتتنود   می  أ ت 

شتلری او در    خشتنود    آن نشتان می گیرد. کستی که  ها خصتو  کارش استت که از ارزیابی وی گی 

ستی  باالیی استت، نستات به شتل، یا کار خود نگرش میروب و مثاتی دارد. کستی که از کارخود  

راضی نیست )رضایت شلری ندارد( نگرش من ی نسات به شل، و کار خود دارد ) 

 دهد. را نشان می برخی تعاریف خشنود  شلری   1جدو   (.  



103                                 ...                                      های شغلی کارکنان شرکتنگرشبررسی    

 

 
  

 

  

 

  

 

 
 

 شغلی خشنودیثر برنگرش و ؤعوامل م 

شتتلری در ارتااا استتت. ای  متلیرها در چهار گروه    خشتتنود  متلیرها  زیاد  با نگرش و  

حقو  و دستتتم د  حقو  و دستتتم د عام،   - 1)   بند  استتت  الف( عوام، ستتازمانی ااب، طاقه 

کننده رضتتایت شتتلری و تا حدود  تامی  نگرش مثات استتت به وی ه زمانی که از دیدگاه  تعیی  

ترفیعات  اف ایش حقو ، کمتر مورد سترپرستتی   - 2عادالنه باشتدت کارمند ای  پرداخت منصت انه و 

ستاختار و  - 3ارار گرفت ، چالش کار  بیشتتر، مستلولیت بیشتتر و آزاد  در تصتمیم گیر  استتت 

خیی مشتی ستازمانی  ستاختار دیوان ستاالرانه برا  فرد  که دارا  ستاک رهار  دموکراستی استت،  

ها   ایت شتلری و نگرش مناستب نیستت. داشتت  یک خیی مشتی ستازمانی مناستب بر رو  رضت 

ستتاک ستترپرستتتی  هر جا که ستترپرستتتان با  - 1ت ب( عوام، میییی ) ( گذارد ستتازمانی تأثیر می 

کارکنان رفتار  حمایتی و دوستتتانه داشتتته اند، رضتتایت شتتلری نی  باال بوده استتت و احتماال  

گروه کار     - 2گیرد.ت  ها  شتتلری کارکنان در ای  موااع به طور مثاتی تیت تأثیر ارار می نگرش 

گروه و کی یت ارتااطات متقاب، شخصی در گروه، نقش مهمی در رضایت کارکنان و تامی  نگرش 

شترایط کار   در شترایط کار  میروب، آرامش فی ییی و روانی بیشتتر    - 3  دارد ها آن   مثات در 

ه میتوا  شتتل، دارا  دو جناه استتت  ییی میدود ) (ت ج( ماهیت کار گردد برا  افراد فراهم می 

باشتد. هر چه ای  عوام، وستیع تر شتل، استت که شتام،  مستلولیت اادامات کار  و بازخور می 

شتوند که آن نی  به نوبه خود موجب رضتایت شتلری شتده و باشتند باعث اف ایش حییه شتلری می 

کند. دومی  جناه عاارت استتت از ها  مثات را در ستتازمان را فراهم می زمینه ستتاز ایجاد نگرش 

شتود و از طرف دیگر تنوع بستیار کم باعث  تنوع بستیار وستیع باعث ابهام و استترس می   تنوع کار . 
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شتتود و در نهایت منجر به عدم رضتتایت شتتلری و نگرش شتتلری من ی یینواختی وخستتتگی می 

ها  بدبینانه و ناامیدانه هستند، همیشه از هر افراد  که دارا  دیدگاه )  و د( عوام، فرد  (  گردد می 

همواره به دناا  ها  آن   با شتل، شتاکی هستتند. مهم نیستت که شتل، چگونه استت،  چی   در رابیه 

  عمیق اجتماعی و ها گردند که به گره و شتیایت برردازند که ای  امر می تواند ریشته می ا   بهانه 

ا  ااب، مالحظه تأثیر   فرهنگی داشتته باشتد. از دیگر عوام، فرد  ست ، ارشتدیت و ستابقه هستتند که 

 رضتتایت شتتلری دارند. از کارکنانی که ستت  باالتر و ستتابقه بیشتتتر  در ستتازمان دارند، انتظاربر 

عالوه فراتیری، بیش (. به رود که از شتل، خود رضتایت بیشتتر  داشتته باشتند ) می 

شتلری دیده ستالگی وابستتگی مثاتی میان ست  و رضتایت   60میالعه، نشتان داد حداا، تا    800از 

(. در برخی میالعات دیگر رابیه میان ست  و رضتایت به وتورت )  شتده استت 

 (. ت یو شی، درآمده است ) 

وتورت   2004که در ایاالت متیده امرییا بر رو  کارکنان بانک شتهر البالن در ستا   ا  میالعه 

  داشتت  من   شتخصتی و تیصتیالت، بر رو  رضتایت شتلری کارکنان گرفت متلیرها   ست ، جنس، 

کارمند در مناطق مخترف جلرافیایی )شتتما ، جنوب، مرک (    202داشتتت. ای  تیقیق بر رو  تأثیر 

شتهر وتورت گرفت و جمعیت هدف کارمندانی بودند که ستمت مدیریتی نداشتتند. نتایز ای  تیقیق 

کنند. ای  میرب می    د بیشتتتر از کار احستتاس رضتتایت نشتتان داد که کارکنان زن با پرداخت دستتتم 

استریتور را اثاات نمود که زنان انتظار کمتر  از کار دارند بنابرای  با کمتری  دستتم د  ها   استتدال  

شتوند. شتاید  می   سترپرستتی از کار راضتی ها   شتوند، اما کارکنان مرد به وستیره ارتقا به پستت می   راضتی 

گذار  بر اتخاذ تأثیر   که مردان فروتتت بیشتتتر  برا  ابراز وجود و ای  میرب به ای  خاطر باشتتد 

دارند. کارکنانی که دارا  تیصتیالت پایی  تر  هستتند اغرب کمتر از    ها تصتمیمات مهم در ستازمان 

کار رضتایت دارند. همدنی ، کارمندانی که مستتاجر بودند رضتایت شتلری خیری کمتر  نستات به  

شتخصتی بودند، داشتتند. ارتااا بی  رضتایت شتلری وعمریرد موضتوع  ستایر کارکنانی که دارا  من   

باال ها   بسیار بیث برانگی   است، غیر عااالنه است اگر برنداریم که رضایت شلری باال به عمریرد 

شتتود یا کستتانی که عمریردها  باالیی دارند از شتتلرشتتان رضتتایت دارندت به ای  دلی، که می  منجر 

.  باید مورد بررستی ارار گیرد ها  آن  دارند و اثر تأثیر    د که بر رو  عمریرد متلیرها  زیاد  وجود دارن 

میالعه مشتخن گردید هماستتگی میان رضتایت و عمریرد بستیار شتدید استت  300در بررستی 

 (  .) 
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وابستتگی شتلری با رضتایت شتلری در ارتااا استت. ای  م هوم به بررستی : وابسنتگی شنغلی

کند برا   می کند و نی  ستی  عمریرد  که تصتورمی  روانی که فرد با شتل، خود برارارارتااا 

دهد. افراد  که دارا  وابستتگی شتلری باالیی  می ع ت ن س او الزم استت را مورد ستنجش ارار

اهمیت دارد. م هومی دیگر     هستتند، به شتدت به کار خود وابستته بوده و کارشتان برایشتان وااعاً

)  کته بتا وابستتتتگی شتتتلری ارتاتاا ن دییی دارد، توانمنتد  روانشتتتنتاختی

استت. ای  م هوم بیانگر باور  استت که کارمند به می ان تاثیر  که بر مییط    (

در   کندمی  و ارزشتتمند  بودن شتتل، خود دارد و نی  اختیار  که تصتتور  هاکار ، شتتایستتتگی

ها آن  ،هامییط کار دارد، برمی گردد. رهاران خوب با مشتارکت دادن کارمندان در تصتمیم گیر 

ستتیوح باال   .  احستتاس کنند کارشتتان مهم استتت ها  آن  شتتوند کهمی  را توانمند کرده و باعث 

)به مجموعه رفتارهایی  وابستتگی شتلری و توانمند  روانشتناختی با رفتار شتهروند  ستازمانی

را برا   ها آن باشتند ولی خود کارمندمی  شتود که فراتر از نقش رستمی فرد در ستازمانمی گ ته

و کارایی شتلری، هماستتگی مثات دارد. همدنی ،   نشتان دادن وجدان کار  و نی  تعهد ستازمانی(

 تیقیقات نشتتان داده اند که باال بودن ستتی  وابستتتگی شتتلری با کاهش دفعات غیات شتتلری

 (.رخ پایی  تر جابجایی رابیه دارد )و ن  ()

مت اوتی تعریف کرده اند که به  ها   م هوم تعهتد را میققان مخترف به گونه :  تعهند سننازمانی 

شتتود  کانتر تعهد را تمای، افراد به در اختیار گذاشتتت  انر   و وفادار   می  اشتتاره ها آن   برخی از 

انواع تعهد  (. ) داند می  خویش به نظام اجتماعی 

تعهد به  - 3تعهد به ستتازمان   - 2تعهد به شتتل،    - 1مرتاط با کار را به پنز دستتته تقستتیم کردند  

کتار کته هر یتک از ای  پنز نوع تعهتد هتا   تعهتد بته ارزش   - 5تعهتد بته حرفته   - 4گروه کتار   

باشتند، اما در ک، یک مجموعه  می   به یک کانون خا  مرتاط  متلیرها  نگرشتی مج ایی هستتند و 

 (.) دهند می  را تشیی، 

نشتان داده استت که بی  تعهد ستازمانی، حمایت ستازمانی ادرا  شتده و  ( ) 

که حمایت ستازمانی  تواند بیان نمود  می   تر دار  وجود دارد، به عاارتی دایق ی رضتایت شتلری رابیه معن 

(.  معنادار  دارند ) تأثیر   ادرا  شده و رضایت شلری بر تعهد سازمانی 

 حمتایتت )پشتتتتیاتانی( ستتتازمتانی توستتتط    نظریته:  شننندهحمناینت سنننازمنانی ادرا 

کند که به منظور رفع نیازها   می  بیان شد. ای  تلور  بیان ()
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  عاط ی و اجتماعی در ستتتازمان و نی  دستتتترستتتی به منافع اف ایش تالش کارکنان، ستتتازمان 

هنگامی که ستتازمان به رفاه  .  توجه نشتتان بدهدها آن  کارکنان و رفاهها   بایستتت به ارزشمی

ازمان احستتاس  کارمندان اهمیت داده و برا  آن ارزش اا ، باشتتد، کارمندان نی  در مقاب، ستت 

تواند برا  ستتازمان به عنوان یک  می   دهند، ای  امر می   مستتلولیت نموده و به آن توجه نشتتان 

م یتت راتابتی عمت، کنتد و ستتتتازمتان را در عروتتتته راتابتت و تولیتدات موفق و پیروز 

. ( گرداند) 

پشتتیاانی ستازمانی ادراکی هماستتگی میان :  گذارو متغیرهای تاثیر  هاتجزیه و تحلیل نگرش

عالوه متلیرها  متعدد  و در (. به)  و تعهد عاط ی بستیار شتدید استت 

گذار هستتند. در ادامه به برخی از ای  روابط میان  ثیرأها  ستازمانی تستیوح مخترف بر نگرش

که وابستگی شلری ادراکی  بیان کرد   (  )  شتود.نگرشتها و متلیرها  مرتاط پرداخته می

  کنیم که بر رو  تصتتوبر از خودمان می تر از هر چی  وابستتته به آن ترقیاستتت که ما آن را مهم

 که افراد به شتل، خود وابستته شتده اند، به آن متعهدا  گذارد. بنابرای ، براستاس درجهتأثیر می

 آید. می  یی نی  پاها آن  شوند و در ای  حالت، نرخ غیات شلری و جابجاییمی

دار  بی  ست  و تعهد ستازمانی وجود دارد. ینتایز فراتیری، نشتان داد که رابیه مثات و معن

دهد که ستت  رو  تعهد عاط ی در شتترایط مخترف کار  به طور  می شتتواهد تجربی نشتتان

دریتافتنتد کته در کتارکنتان مستتت  تر یتک      .(  )  .گتذاردتتأثیر می  مت تاوتی

ارتااا خیی و او  بی  رضتایت شتلری همراه با امنیت شتلری با تعهد ستازمانی وجود دارد. در 

تواند بر عمریرد  می  آورد ومی فراهم  هاحالی که رضتایت شتلری فروتتی را برا  توستعه مهارت

داشتتته باشتتد، یک رابیه من ی و او  با تمای، به تر  شتتل، افراد  تأثیر  ها  آن  و حقو  دریافتی

ها   ستا  دارد. نارضتایتی شتلری ممی  استت زمانی مهم تر شتود که توستط وابستتگی 30زیر 

تواند تعهد می  ارار بگیرد و در ای  حالت تأثیر  شتتدید  چون تشتتیی، خانواده و ازدواج تیت 

فرد را به یک شتل، خا  تقویت کند، در حالی که و  فروتت برا  تلییر شتل، یا جابجایی به  

نارضتایتی شتلری ایجاد    -با شترایط فو   -ر ای  مواعیت برا  کارکنانشتل، بهتر را دارد. اگر د

خود کمتر با تضتتتاد و تعتار  ها   در خانوادهها  آن  توان تمهیتداتی را فراهم نمود کهمی شتتتد

را آموزش داد تا کارکنان بتوانند عالوه بر توجه به مییط کار، از آستتایش  ها آن مواجه شتتوند و

  باشندت بنابرای  وظایف شلری خود را بهتر انجام داده و با رضایت  خانواده خود نی  آسوده خیا
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ر باشتند  تبیشتتر  در مییط کار خود حاضتر شتوند و از شتل، و شترایط شتلری خود راضتی

 دهد.مد  م هومی پ وهشی حاضر را نشان می 1شی،   (.)

 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

با توجه به نیوه گردآور  داده،  بوده و  تیقیق حاضر از لیاظ هدف، از نوع تیقیقات کاربرد  

به عرت  چنی   هم شود.  می   بند  آزمایشی( از نوع پیمایشی طاقه تووی ی )غیر   ها   در زمره پ وهش 

 گیرد.  می   تیقیق حاضر در زمره تیقیقات کی ی نی  ارار روش تیری، میتوا،  اب ار مصاحاه و  است اده از  

جامعه آمار  تیقیق، کریه مدیران و کارکنان شرکت پاالیش گاز بیدبرند بوده که با روش اضاوتی  

مخترف مورد بررسی ارار  ها   ن ر )تا مرحره اشااع نظر ( از کارکنان رده   50و گروله برفی تعداد  

گرفتند. 

به   تیقیق حاضر  برا  ورفه در  و  موضوع  ماهیت  مصاحاه دلی،  از  زمان  در  نیمه  ها   جویی 

حدود  ساختار  مصاحاه  هر  )مدت  بهره   30تا    20یافته  پاسه،  دایقه(  دریافت  ضم   تا  شد  گیر  

به  شلری( هدایت شوند.  ها   و نگرش   ها کنندگان در یک زمینه موضوعی خا  )دیدگاه مشارکت 

نامه میقق ساخته  یی که در االب یک پرسش ها ا  ؤ العات و س ت مصاحاه از اط سؤاال منظور طراحی  

شلری در االب جدو   ها   مرتاط با نگرش ها   آماده شده بود، در فرایند مصاحاه است اده گردید. گویه 

 دهد. می   ان ها  شلری را نش نامه نگرش ها  پرسش گویه   2جدو     ارایه شده است.   2
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 تحلیل محتوای کیفی 

متنی، کاربردها دادهتیری،برا کهاستت پ وهشها روشازیییکی ی،میتوا تیری،

تیقیقاتوپدیدارشتناستیبنیاد ،نظریهنگار ،مردمنوعی در از تیری، میتوا بهچنی   همدارد.

عنوان یک وستیره ارتااطی  کی ی بر مشتخصتات زبان بهمیتوا تیری،شتود.استت اده میتاریخی

وورتبهاست ممی متنیها داده.  باشددست آوردن معنا و میتوا  مت  متمرک  میجهت به

کتب و  یاهامتمرک ، مشتاهدهها گروهها،مصتاحاهبستته،یابازها شت اهی یا کتای، پرستش

ذهنیت ستیربرا تیقیقیروشکی یمیتوا (. تیری،)  باشتندهامقاله

یاساز تموکدبند ،نظام مند،طاقه بند فرایندها کمکبهمتنیباش اهی هادادهمیتوایی

یکتوانمیراکی ی(. تیری، استت )شتدهشتناختهالگوها طراحی

  کرد تعریفمیالعهموردعناوتررعایت بامرحرهبهمرحرهشتدهکنتر وشتناستانهروشروییرد

گونتهبتهراهتادادهحقیقتت دهتدمیاجتازهمیققتانبتهکی یمیتوا (. تیریت،)

کدبند فرایندیکوستیره وجودبهنتایزعینیت کنند.تعایر و ت ستیر  عرمیروشباولیذهنی،

متونعینیمیتوا یابه عمق کرمتاتکی یمیتوا بنتابرای  تیریت،شتتتود.میتأمی منتدنظتام

 .آزمایدمیآشیارمیتوا وورتبههستندپنهانیاآشیارکهراالگوهایییاهاتمورودمی

برا     (( و جامع )شتده )هدایت   .()سته روییرد ستنتی

شتده استت. کریه روییردها برا  ت ستیر م هوم و میتوا   کاربرد تیری، میتوا در تیقیقات ارا ه

گرایی تیابق دارند. ت اوت عمده گرایی و ت ستیرشتوند و با دیدگاه طایعت مت  به کار گرفته می

باشتد. ها میذار ، استاس کدها و تهدیدات مربوا به وتیت دادهای  روییردها در نیوه کدگ 

گردند. در روییرد ها استتخراج میدر تیری، میتوا به روش ستنتی، طاقات مستتقیماً از مت  داده

عنوان کدها  ها  ااری بهها  موجود و یا نتایز پ وهششتتده، استتاس تیری، را نظریههدایت 

و نی  تیریت، میتوا بتا روییرد جتامع بتا شتتتمردن وا گتان  اولیته و راهنمتا تشتتتییت، خواهنتد داد  

شتده و سترس بافت و زمینه مربوا به مت  مورد ت ستیر ارار خواهد گرفت )شتروع

شتتده در باال، در تیقیق حاضتتر به لیاظ بند  میرح(. با توجه به دستتته

تیری، میتوا  کی ی با روییرد  اکتشتتتافی بودن تیقیق و نی  نوع موضتتتوع مورد بررستتتی، از

شتده استت اده شتد. یعنی با بررستی ادبیات نظر  و پیشتینه تیقیق از استاس م اهیم اوتری  هدایت 

)رضتایت شتلری، تعهدستازمانی، وابستتگی شتلری و حمایت ستازمانی    مرتاط با نگرش شتلری
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شترکت   -ها  اکتشتافی در میدان تیقیقادرا  شتده( استت اده شتد و سترس با انجام مصتاحاه

آور  عوام، و متلیرها  بیشتتتتر  که با موضتتتوع تیقیق ارتااا به جمع -پاالیش گاز بیدبرند

استتنااا شتده  ها آن طور کی ی تیری، و م اهیم درونها بهداشتتند اادام شتدت سترس نتایز مصتاحاه

 بند  شدند.ها  جامع و مانع طاقهو در االب کدها، م اهیم و مقوله

 

   هایافته
 شغلی خشنودی

شتتد عنوان دایق  می  در ابتدا از افراد خواستتته  عنوان، توصنی  شنغل، شنرایح احراز: -1

شتلری )در وتورت وجود(، تووتیف شتل، و وظایف، و شترایط احتمالی احراز شتل، را بیان  

آمادگی چنی   هما  کستتب اطالع و آگاهی در مورد شتتل، فرد و ؤ کنند. هدف از طرح ای  ستت 

 مصاحاه بود.برا  ورود به 

ا  از افراد خواستتته شتتد تا ماهیت شتتل، خود را بر استتاس  ؤ در ای  ستت  ماهیت شنغل: -2

موارد  نظیر فنی و مهندستتتی، ادار ، هنر ، تینستتتی ، پ وهشتتتی، مدیریتی و ستتتایر موارد 

 بند  کنند. هر چند که بیشتر افراد تمای، داشتند که شل، خود را در چند دسته جا  دهند.طاقه

 ها  شتلری به ست ایی در نگرشتأثیر    دیدگاه افراد در مورد اهمیت شتل،  شنغل: اهمیت -3

ها  طراحی شتل، افراد زمانی از شتل،، احستاس رضتایت دارند که دارد. بر استاس مد ها آن

 شلرشان اهمیت زیاد  داشته باشد.

ا  از افراد خواستته شتد راجع به تنوع وظایف شتلری، شتام،  ؤ در ای  ست تنوع وظای :   -4

هارتها  مورد نیاز، چالشتی بودن و خالایت و نوآور  وتیات کنند. بیشتتر افراد معتقدند که م

متنوع بوده و مابقی هم بر ای  باورند که بخشتی از وظایف شتلری متنوع و بخشتی  ها  آن  شتل،

 دیگر روتی  و روزمره است.

ان نتایز و تو می هویت یا استتقال  شتل، بدی  معنی استت که تا چه اندازه هویت شنغل: -5

دستتاوردها  حاوت، از فعالیت کار  را به یک فرد نستات داد. برا  مثا  شتخصتی که در خط  

کند، هویت شتلری پایی  دارد. زیرا مشتخن نیستت میصتو  تولید  تا چه اندازه می  مونتا  کار

شتود. بالعیس کستی که مستو  تعمیر و نگهدار  یک دستتگاه پمرا  استت هویت  می به او مرتاط
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فرد گرایی مانند ایران اهمیت  ها   رستد هویت شتلری در فرهن می باالیی دارد. به نظرشتلری  

  دهد، نتایز کارشتان کامالً می  گرا، ستخت کوش و تالشتگر ترجی زیاد  دارد. زیرا افراد موفقیت 

کنندگان بر ای  باور هستتند که شتلرشتان دارا  هویت باالیی  مشتخن باشتد. بیشتتر مشتارکت 

 است.

برخی مشتاغ، دارا  مشتیالت خا  آن شتل، هستتند. برا   و مشنکتت شنغل:  لئمسنا -6

شتود. بر  می ها پس از مدتی دچار بیمار  ستندرم م  دستت نویستان و تایریستت مثا  اغرب ماشتی 

کنندگان معتقدند که شتلرشتان دارا  نوعی  ای  تیقیق حدود بیشتتر مشتارکت ها   استاس یافته

 موارد زیر اشاره نمود   توان بهمی له و مشی، است. کهأمس

ها  شتیمیایی، اختالالت خواب، کم تیرکی، کماود و ستر و وتدا، خیرنا  بودن، آلودگی

ادیمی بودن منابع، خستتگی م را و فرستودگی، مستای، ااریمی مانند گرما  شتدید و ری گردها  

 )گرد و خا  و غاار(.

ها  گذار بر دیدگاهتأثیر  تری  عوام،از جمره مهم بازخورد در شنغل و ارزیابی عملکرد: -7

دایق  ها   دهد نیوه ارزیابی عمریرد شلری است. زیرا ارزیابیمی  افراد در مورد شلری که انجام

ستاز رشتد و شتیوفایی فرد شتده و در او احستاس انصتاف تواند زمینهمی و ماتنی بر اوتو  عرمی

تا چه اندازه   هااستته شتد تا مشتخن نمایند که ارزیابیا  از افراد خو ؤ را ایجاد نماید. در ای  ست 

بیشتتر افراد    هاهستتند. بر استاس یافتها  دایق و عینی بوده و تا چه اندازه کری، ماهم و ستریقه

را ستتنجش  ها  آن  هستتتند و به طور وتتیی  عمریردا   کری و ستتریقه  هامعتقدند که ارزیابی

 کنند.نمی

)گریدها( به زیردستتتانت   هاعاارتند از  میدودیت در دادن درجهااب، ذکر ها   ستتایر یافته

کید أگیر  تها و م شتودت ستیستتم بیشتتر بر ضتعفمی  ها دایق هستتند اما اعما  ستریقه همفرم

اگر در روزها  پایانی ستا   شتود )مثالًمی  داردت نقش اواات و روزها  منتهی به ارزیابی بیشتتر

تأثیر   ی در طو  ستتا  عمریرد خوبی انجام داده باشتتد،کستتی ضتتعف عمریرد داشتتته باشتتد ول

به   اند )مثالًها خوب تعریف نشتدهها و شتاخنروزها  منتهی به ارزیابی بیشتتر استت(ت مال  

 شود(.خالایت افراد بهایی داده نمی
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دهند در میییهایی می  دهند اکثر افراد ترجی  می  شواهد نشانامکان رشد و پیشرفت:    -8

فراهم باشد. بر اساس نتایز تیقیق  ها  آن  امیان رشد و توسعه فرد  و سازمانی برا کار کنند که  

وجود ندارد. در توضی   ها  آن  کنند که هی  گونه امیان رشد و پیشرفتی برا می  بیشتر افراد تصور

 توان به موارد زیر اشاره نمود  می ای  یافته

 بودن و طوالنی شتتدن فرایند ارتقات ها  اانونی و مقرارت در ستتازمانت زمان بر  میدودیت 

 پارتی باز  و اعما  ن وذ، چاپروسی و تمرق برخی افراد جهت جرب نظر مدیرانتتأثیر 

کار در سازمان یک فعالیت دسته جمعی است که   وضعیت همکاران در انجام شغل:   - 9

همیار  ا  از افراد خواسته شد وضعیت ؤطراد. در ای  س می  همیار  و مساعدت گروهی را

کنند، ارزیابی نمایند. می   دوستان و هم ایاران خود را بر اساس مساعدت و پشتیاانی که فراهم 

به طرز بسیار جالای بیشتر افراد وضعیت همیار  و پشتیاانی گروهی را خوب و عالی توویف 

کردند. برخی مصادیق ذکر شده  همیار  فیر ، ایجاد جو دوستانه و ومیمیت همیار  در 

که چند ن ر نی  بدان اشاره کردند ای  است که اگر چه افراد جو ا   غیر مرتاطت نیته   وظایف 

بیث  همی   افراد،  ای   نظر  به  اما  کردند،  توویف  گروه خوب  در  را  مساعدت  و  همیار  

کند. به می   شود افت زیاد  پیدا می   مساعدت و همیار  هنگامی که در سی  شرکت میرح 

 مساعدت در سی  ک، شرکت، نسب به سی  گروه کمتر است. رسد می ان همیار  و  می   نظر 

بازنشستگی:پرداخت   -10 بیمه و  بازنشستگی    ها،  بیمه و  در مایث حقو  و دستم د و 

توان گ ت ت اوت فاحشی میان دیدگاهها  افراد  که استخدام می  )امنیت شلری( به طور کری

پیمان یا  افراد  که استخدامها  ارارداد   با  خورد. در می   یار  دارند، به چشمرسمی هستند 

اکثر رسمی تقریاا  اکثر  از وضعیت پرداخت   هاحالی که  بازنشستگی رضایت دارند،  بیمه و  ها، 

نیروها  ارارداد  و پیمانیار  ناراضی بوده و همی  عام، موجب سرخوردگی و شیاف میان  

 افراد شده است. 

مشتابه با بیث حقو  و دستتم د، برخی از انواع رفاهیات مانند مستافرت، مستی   رفاهیات:   - 11

میروب ارزیابی شتده استت. حا  آن که چنی    از دیدگاه افراد با استتخدام رستمی نستاتًا  ها و مرخصتی 

 موارد  برا  افراد ارارداد  و پیمانیار  یا اساسا وجود ندارد یا نامیروب دانسته شده است. 
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ها  فرهنگی و هنر  رفت و آمد، ورزش و فعالیت ها   ستتتوران، ستترویس ه و ردر مورد تلذی

 رفت و آمد رضایت دارند و از تلذیه و رستوران ناراضی هستند. ها   نی  بیشتر افراد از سرویس 

هتا  فرهنگی و هنر ، تلتذیته و رستتتتوران و ورزش را نتامیروب  کری اکثر افراد فعتالیتت طور بته 

تر دیده شتده استت. به  ها  فرهنگی و هنر  از همه نامناستب ضتعیت فعالیت دانستته و در ای  میان و 

رستتد عرت اوتتری ای  امر، فضتتا و جو کری حاکم بر جامعه استتت که به شتتدت ای  نوع می   نظر 

 ها را میدود نموده است.  فعالیت 

سترپرستتی مستتقیم، نقش به ست ایی در شتی، گیر   نیوه و چگونگی   مدیریت و نظارت:   - 12

از افراد خواستته شتد در باب سترپرستت مستتقیم  ستؤا  نگرش افراد درباره مشتاغرشتان دارد. در ای  

از جمره موارد  بود که بستیار  از افراد یا تمای، به نظر دهی نداشتتند  ستؤا  خود وتیات کنند. ای   

دادند. عرت آن هم به فرهن  عمومی جامعه می  پاسه ا   به وتورت میافظه کارانه و کریشه  یا عمدتًا

ها  آن  گردد که افراد رغاتی ندارند تا درباره یک فرد و مخصتووتا کستی که نظارت مستتقیم بر می   بر 

 داردبه ابراز عقیده مستقیم برردازند. 

در  دهد بیشتتر افراد از نیوه سترپرستی و نظارت رضایت دارند. می  به هر حا  نتایز تیقیق نشتان 

 برخی موارد، رابیه به وورت »پدر فرزند « یا »استاد شاگرد « بیان شده است. 

استترس ییی از پیامدها  زندگی مدرن و در حا  توستعه استت.  اسنتر  و فشنار روانی:    - 13

در تیقیق حاضتر بستیار  از افراد از استترس باال  شتلری شتیایت داشتتند و حتی در موااعی که 

  ها کردند. بر پایه یافته می   طور مستتقیم یا غیر مستتقیم به آن اشتاره شتد به می   دیگر  میرح ها   ستؤا  

د را دارا  استترس شتدید تووتیف کردند. از جمره عر، بروز استترس  نیمی از افراد شتل، خو   تقریاًا

در کار موارد  نظیر شتی یتی بودن شتل،، حجم بستیار باال  وظایف در کنار کماود منابع انستانی و  

 تجهی ات، مییط خیرنا  و آلوده و ااریم خش ، دور  از می، زندگی و بعد مسافت و خیر جاده. 

افراد توضتی  داده شتد که امروزه بستیار  از کارکنان میاورند  برا   کیفیت زندگی کاری:    - 14

ای  ستاعات با زمان در من   وکنار خانواده بودن برابر     ستاعات طوالنی در مییط کار بمانند. بعضتًا

طور که کی یت زندگی شتخصتی میرح  شتود. بنابرای  همان می   نموده و حتی در موارد  بیشتتر نی  

آید که برایند  از مجموع عوام، شتلری و ستازمانی استت.  می   پیش استت، کی یت زندگی کار  نظر  

ابعاد و    3جدو     اند. تیقیق بیشتتتر افراد کی یت زندگی کار  را خوب ارزیابی کرده ها   میابق یافته 

 دهد. خشنود  شلری کارکنان را نشان می ها   مول ه 
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 تعهد سازمانی

ی درباره تصمیم به ماندن سؤالوتورت  ستنجش تعهد ستازمانی از طریق مصتاحاه به تعهد: -1

آمده بیشتتر افراد عنوان  دستت در شترکت یا تر  آن و جابجایی وتورت گرفت. بنا بر نتایز به

کردند در وتورت امیان تمای، دارند که جابجا شتوند و تعداد کمی دوستت دارند در ستازمان  

 باای بمانند.

 کردند بیشتتتتر به ستتتاختار وزارت ن ت باز می هایی که افراد خواهان جابجایی میرحعرتت 

د یافت، لیی  به دلی، گردد. برخی معتقدند اگر چه در آینده ونعت گاز  اهمیت بیشتر خواهمی

 نوپایی ای  ونعت و ادمت طوالنی ونعت ن ت، شرایط کری شرکت ن ت بهتر است.

نیته دیگر ای  استت تمای، به جابجایی در واحد پاالیشتگاه مستجد ستریمان بستیار بیشتتر از واحد 

رستد دور افتادگی  می   همه افراد تمای، به جابجایی داشتتند. به نظر  مه تقریاًاا   بید برند استت به گونه 

  4جدو   بومی بودن، مستیر دستترستی نامناستب از جمره عر، ای  تمای، باشتد. از شترکت اوتری، غیر 

 دهد. ها  تعهد سازمانی کارکنان را نشان می ابعاد و مؤل ه 

 

 
  

 

 

 

 شده سازمانی ادرا حمایت 

ادرا  و احستاس عدالت و انصتاف در مییط ستازمان همواره ییی از  عدالت سنازمانی: -1

انگی شتی را شتی، داده استت. بستیار  از وتاحانظران بر ای  باورند که  ها   مهم تری  تلور 

ای   کنند و آن چه از می  ستتاز شتتان را با دیگران مقایستته و شتتایهافراد مدام خود و شتترایط

دارد. از جمره موارد حاد و نامناستتای که در تأثیر ها آن شتتود بر انگی شمی  مقایستتات حاوتت،
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انصتافی بود که در االب اشتیا   پ وهش حاضتر بدان رستیده شتد، احستاس ناعدالتی گستترده و بی

شتد. بیشتتر مشتارکت کنندگان در تیقیق بر ای  باورند که ماانی  می  اشتارهها آن متعدد تاعیض به

ها  اومی و  خورند  تاعیضمی به چشتم هاشتود و انواع تاعیضدالت در ستازمان رعایت نمیع

 اایره ا ، جنسیتی، استخدامی، ادار  و عمریاتی و مانند ای  موارد.

از افراد پرستتیده شتتد که مدیران شتترکت تا چه اندازه بر استتاس   شنایسنته سنا:ری:  -2

در  ستؤا اند. ای  مؤثر   شتوند و تا چه اندازه عوام، مت راه در ای  زمینهمی شتایستتگی انتخاب

ها  ااری مصاحاه در مورد امیان رشد و پیشرفت میرح گردید. بر اساس  راستا  تیمی، بخش

معتقدند عوامری غیر از لیاات و شتتایستتتگی مانند اومیت،  تیقیق حدود نیمی از افراد ها   داده

ها موجب ارتقا رفاات و دوستتی، تووتیه و ست ارش ادرتمندان، ستیاستی و جناحی و مانند ای 

 شود.می  افراد

در مورد پاالیشتتگاه مستتجد ستتریمان ای  عام، زیاد میرح نیستتت. به دلی، ای  که واحد 

 اند.مدیران با همی  عنوان استخدام شدهسیس است و بسیار  از  أکوچک و تازه ت

ها،  کار در ای  گویه درباره ستاختار و فرایندها  کار  از باب دوباره  سناختار سنازمان: -3

گویان ستتاختار و  پرستتش به عم، آمد. بیشتتتر پاستته هاو ناهماهنگی  هاها، مشتتابهت تداخ،

،  هاکه دوباره کار فرایندها  کار  را میروب و دارا  وضتتوح و مشتتخن تووتتیف کردند 

رسد عرت اوری ای  امر ادمت و  می  ها وتداخ، را به حداا، رسانده است. به نظرمواز  کار 

 جاافتادگی ساختار سازمانی است.

آید  می  اعتماد استاس و پایه مدیریت استت. به می انی که اعتماد در ستازمان پایی   اعتماد: -4

آید. در ای   می فرایندها  کار  دشتتوار، طوالنی و ه ینه بر شتتده و کارایی و اثربخشتتی پایی 

تیقیق مشتخن گردید بیشتتر افراد معتقدند که نااید به کستی اعتماد نمود. برخی افراد با تجربه 

ذشتتته وضتتعیت اعتماد کارکنان به ییدیگر بهتر بوده استتت. نیته دیگر که دریافته  معقدند در گ 

 شد ای  است که می ان اعتماد در سی  گروه، اندکی باالتر از سی  سازمان است.

در ای  گویته از افراد دربتاره می ان رعتایتت ادب و احترام و آداب معتاشتتترت   احترام:  -5

که بیشتر افراد معتقدند که همیاران و کارکنان شرکت    شد. جالب آن سؤا اجتماعی در سازمان 

 ن اکتی به دور هستند.ادبی و بیکنند و از بیمی  آداب معاشرت و احترام را رعایت 

 دهد.شده کارکنان را نشان میها  حمایت سازمانی ادرا  ابعاد و مؤل ه 5جدو  
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 وابستگی شغلی 

شتود که هنجارها  مهم می رفتارها  انیرافی به رفتارها  عمد  گ ته انحرافی:رفتار   -1

ستازمان را ن ض نموده و ستالمت و منافع ستازمان و اعضتا آن را مورد تهدید ارار دهد. در ای   

کند کار کردن(، دزد  )سرات   تیقیق از چهار دسته رفتار انیرافی عمده شام، کم کار  )عمداً

زنی( و خشتونت )دعوا و درگیر ،  اموا  ستازمان(، ستیاستی )شتایعه پراکنی، باندباز ، زیرآب

 م احمت جنسیتی( وجود دارد.

ترتیب رفتارها  انیرافی خشتونت، دزد  و کم کار  بستیار  از نظر مصتاحاه شتوندگان، به

مورد رفتارها  ستتیاستتی کمی ماهم استتت. در دهند. اما نتایز در می اند  بوده و به ندرت رخ

نصتف مصتاحاه   دهند و تقریااًمی حالی که تعداد  از افراد معتقدند که ای  رفتارها به ندرت رخ

رستد عرت اوتری ای  امر تنوع و  می  شتوندگان اعتقاد دارند که ای  رفتارها وجود دارند. به نظر

ای  نوع رفتارها باشتد. به هر حا  جالب   ها ازرفتارها  ستیاستی و تعدد برداشتت ها  پیدیدگی

 کری کم و نامتداو  هستند.طوراست که از نظر پاسه گویان رفتارها  انیرافی به

 آن چته در ای  گویته میرح شتتتده نظر افراد دربتاره خیرات بستتتیتار مهم  ایمنی و امنینت:    - 2
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هتا هتا  تروریستتتتی و نظتایر ای  خرابیتار ، فعتالیتت انتداز ،  آمتده در مییط کتار متاننتد ان جتار، تیر پیش 

 شود. می   همه افراد بر ای  باورند که مییط کار بسیار ام  میسوب  است. میابق شواهد تقریاًا

توانند جهت رشتد و می  از جمره فعالیتهایی که ستازمانها  )آموزش(:ای پشنتیاانی حرفه -3

ا   ها مناستتب برا  پشتتتیاانی حرفهایه آموزشتوستتعه منابع انستتانی از آن بهره گیر  نمایند، ار

ها آن  آمده از مشتتارکت کنندگان در تیقیق بیشتتتردستتت بهها   کارکنان استتت. بر استتاس داده

 اند. ارایه شده را میروب و متناسب با نیازها دانستهها   آموزش

در ای  گویه نگرش و دیدگاه کری افراد درباره مییط و فضتتا  عمومی    محیح عمومی: -4

ارار گرفت و موارد  نظیر شتاد  )تا چه اندازه مییط کار شتاد  آفری    ستؤا پاالیشتگاه مورد 

یا غماار و اندوه آور استت(، تمی   )تا چه اندازه مییط عمومی ستازمان تمی  استت و نظافت 

ازه ترس از بیتان آزاد آرا و نظرات وجود دارد( و زیاایی )تا شتتتود(، ترس )تا چه اندمی  رعایت 

ها در مییط عمومی  چه اندازه از مصتادیق زیاایی مانند فضتا  ستا ، هنر، موستیقی و مانند ای 

 کنندگان پرسش به عم، آمد.شود( از مشارکت می  گیر بهره

در تیقیق به آن  کننده  مشتارکت میابق انتظار، به استتثنا  تمی  ، برداشتت عمومی کارکنان  

گذرد شتتااهت دارد. در بعد شتتاد ، اکثریت بر ای  باورند که  می چه که به طور کری در جامعه

وتورت تصتنعی در مییط کار  غماار استت و شتاد  و نشتاا اندکی وجود دارد که آن هم به

 شود.  می برخی جشنها  مناساتی دیده

دگان مییط عمومی کار و فعتالیت خود را تمی  از لیتاظ تمی   و نظتافت اغرتب پاستتته دهنت 

 سازگار است. اند که ای  امر با مشاهدات میقق کامالًتوویف کرده

کننتدگتان در تیقیق بر ای  بتاورنتد کته ترس از بیتان آزاد آرا و بته طرز جتالای اکثر مشتتتارکتت 

نند حرف  توامی کردند ترس وجود ندارد ومی  نظرات وجود دارد. حتی برخی کستتتانی که ادعا

 را گرفته است.ها آن  خود را بیان کنند، اذعان داشتند که بعدها تاعاتی من ی گریاان

شتوندگان بر ای  باورند به ج  فضتا  ستا  ایجاد شتده، مییط در مورد زیاایی نی  بیشتتر مصتاحاه 

هاستت. در  ای  گیر  از آثار هنر ، موستیقی و مانند ها  زیاایی شتناستی مانند بهره کار  فااد جذابیت 

از افراد و  ا  به وتتورت ه ته ها  آن   گذشتتته داشتتتند که در ها   ای  مورد برخی افراد اشتتاره به دوره 

  ها آمد و ای  فعالیت می  برا  شترکت در کنسترتها  موستیقی میری و بومی دعوت به عم،   ها خانواده 

 گذاشت. می   باای کننده  زیاد  در روحیه و انر   افراد شرکت تأثیر 

 دهد. ها  وابستگی شلری کارکنان را نشان می ابعاد و مؤل ه   6جدو   
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 گیریبحث و نتیجه
پرسن، میترم آمده از مصاحاه با  دست و اطالعات به  هااا، از تشری  تج یه و تیری، داده

مسجد  و  برند  بید  پاالیشگاه  وشرکت  شده  مشاهده  کریات  از  موارد   است  الزم   سریمان، 

اما انگی ش از منظر    و مشاهده فضا  عمومی سازمان میرح گردد.  هاها  کری از مصاحاهبرداشت 

مدیریت منابع  دیگر  نی  ااب، بررسی است. از آن جایی که انگی ش کارکنان یک متلیر بنیادی  در  

  رسد در کنار عوام، سازمانی می   شود، لذا واجد اهمیت بسیار  است. به نظر می   انسانی میسوب 

باشند. در بازدیدهایی که از فضا  عمومی  مؤثر    گذار بر انگی ش کارکنان، عوام، میییی نی  بسیار تأثیر 

یدیه، آغاجار ، میانیوه و  شهرها  مرتاط با پاالیشگاه و مسیرها  عاور و مرور )شام، بهاهان، ام 

نشاا، افسرده و فااد هر گونه امیانات  مسجد سریمان( وورت گرفت، آن چه مشاهده شد فضایی بی 

ها  الزم برا  اواات فراغت پس از کار، بود که ای  شرایط در  حدااری برا  ت رییات و سرگرمی 

فیایی خش  و سخت، شرایط  کنار چهره عریان فقر و میرومیت گسترده مردم منیقه و ااریم جلرا 

برا  افراد ایجاد نموده و انر   و توان الزم برا  انگی ش بخشی جهت شروع یک  ا   کننده فرسوده 

 روز کار  موفق را تا حدود زیاد  از بی  برده استت 

تاعیضبه  - انواع  و وجود  ناعدالتی  احساس  کری  گ ارش  طور  پرسن،  میان  گوناگون  ها  

 توضی  بیشتر الزم است موارد ت ییک شوند گردید. برا  
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ها  عمریاتی بر ای  باورند با توجه به ای  که کار اوتری  در واحد بیدبرند کارکنان بخش -1

ها ها  خا  ای  بخشها  عمریاتی با وی گیباید در بخشمی  پاالیشتتتگاه را بر عهده دارند و

ها شده و ای  نوع سختیها  ه ای  بخشحضور فی ییی داشته باشند، لذا الزم است توجه خاوی ب

نظر ارار گیرد.  مد  ها« در ارزیابیهانستات به کارکنان ستتاد  یا به او  ایشتان »آن ستو  فنس

برخی حتی معتقتدنتد کته کتارکنتانی از واحتد ادار  وجود دارنتد کته حتی یتک مرتاته هم بته واحتد 

آن ندارند. در ای  راستتا  ها    عمریات نیامده و استاستا اطالعی از نیوه کار عمریات و دشتوار

ها  ارزیابی اادام شتتده و شتترایط کار  واحدها   شتتود نستتات به بازنگر  مال  می  پیشتتنهاد

ا (  عمریاتی در نظر گرفته شود یا ای  افراد نسات به شرایط موجود توجیه منیقی )عدالت رویه

 .شوند

مستافت از شترکت بید برند، شتود به دلی، دور  و بعد  می در واحد مستجد ستریمان، گ ته -2

در  ها  شتترکت عمدتاًگیرد. برا  مثا  آموزشمی  ها و اعما  نظرها وتتورتبرخی میرومیت 

ها   گیر  از همه دورهشتتود و برا  واحد مستتجد ستتریمان امیان بهرهمی می، بید برند انجام

ستریمان یک فرد میاور آموزشتی فراهم نیستت. یا ای  که به دلی، کماود شتدید پرستن، در مستجد  

استتت تعداد زیاد  از مشتتاغ، را به طور هم مان بر عهده گیرد که ای  امر ضتتم  اف ایش بار  

 .بردمی کار ، توان خالایت و رشد او را از بی 

 عدالتی و تاعیض به نیوه استتتخدام پرستتن، باز بیبعد بستتیار حاد و شتتدید احستتاس   -3

نان ارارداد  و پیمانیار  نستات به کارکنان به اوتیالح گردد. در ای  راستتا بستیار  از کارک می

رستمی، احستاس تاعیض و اجیاف م را داشتتند. ایشتان بر ای  باورند که درکنار حجم کار   

ای  امر ها آن  ها به مراتب کمتر استتت و از دیدگاهها و پاداشمشتتابه با پرستتن، رستتمی، عاید 

استا ناشتی از مقررات شترکت و وزارت ن ت منصت انه نیستت. هر چند که ای  مستاله است  اوتالً

رستد شترکت  می  مخربی ایجاد نموده استت و به نظرتأثیر   استت، لیی  در روحیه و انگی ش افراد

برنتد برا  ایجتاد حس انصتتتاف و عتدالتت در چتارچوب موجود )مثال از طریق پتاالیشتتتگتاه بیتد

 .کار ، امیانات جانای و مانند اینها( ااداماتی انجام دهداضافه

ها  جنستتیتی یا اومی و موارد  از احستتاس نا عدالتی با اهمیت کمتر نی  مانند تاعیض -4

  تر ارزیابی ها  اومی( وضتعیت بید برند نامناستب مالحظه شتدند. در مورد اخیر )تاعیضا   اایره

کته اغرتب افراد معتقتدنتد کته تعرق بته یتک اومیتت ختا  امیتان دریتافتت  ا   شتتتودت بته گونتهمی



121                                 ...                                      های شغلی کارکنان شرکتنگرشبررسی    

 

نماید که ای  امر بسته به مدیر  دارد که به می  ها و امتیازات وی ه را فراهم نموده یا سرب پادش

 .آن اوم منتسب است 

ها  ها در هر دو منیقه بید برند و مسجد سریمان تمی  و به دور از آش تگیمییط پاالیشگاه  -

ا   کید وی هأرسد مدیریت شرکت بر نظافت و تمی   تمی  شود. به نظرمی  دیده  و متداو   موجود 

 استت مؤثر  ها  کار  شرکت در عمریرد سازماندارد و ای  امر با توجه به وی گی

خورد. برا   می  کری نوعی دو گانگی به چشمطوردر مورد پاالیشگاه مسجد سریمان به  -

زایی برا  ساکنان بومی شهرستان مسجد سریمان  د ییی از اهداف طرح، اشتلا شو می  مثا  گ ته

ها باید بر اساس آزمون ورود   است. در حالی که میابق ضوابط شرکت ن ت، کریه استخدام

نیروها  غیر بیافتد، جذب  ات ا   در عم،  که  آن چه  امر ساب شده  ای   که باشد.  باشد  بومی 

ورود  را کسب نموده وبه استخدام شرکت درآیند. میابق شواهد، توانسته اند ضوابط آزمونها   

ها  مهم در اختیار افراد رسمی معدود  از پرسن، رسمی از اهالی شهرستان هستند و عمده پست 

  عنوان   هاو غیر بومی است و ای  امر موجب ناخشنود  افراد منیقه شده است. در برخی مصاحاه

افراد غیر بومی و  شد که مدیران  می ن وذ داشته و عمدتا  نی  بر استخدامها  برند  بید  پاالیشگاه 

آورند.  می خویشاوندان خود را به استخدام در

 

 شغلی  خشنودیپیشنهادها در راستای افزایش  

برا   ا   به دلی، نامشخن بودن نتایز و دستاوردها  تیقیقات پیشی ، برخی افراد انگی ه

شود سازوکارهایی برا  مشخن  می  بیشتر در تیقیقات ندارند. بنابرای  توویهمشارکت هرچه  

 گذار  پ وهشها بر واحدها  ذیربط توسعه یابدت تأثیر  نمودن نیوه

ها   ها  میقق در مصاحاهسؤالها  ارایه شده به  در مورد میالب تیری، شده درباره پاسه  -

 نمود  توان به موارد زیر اشاره می وورت گرفته

از آنجایی که اهمیت اای، شدن برا  کار نقش به س ایی در روحیه افراد دارد و میابق    -1

شود روند موجود ح ظ و  می  دهند لذا پیشنهادمی  شواهد اکثر افراد اهمیت باالیی به کار خود

ارزش باید ا   ها  حرفهتقویت شده و  افراد  دیگر  به عاارت  گردد.  ترویز  کار  و سازمانی 

فعالیت اطم کنند آن چه در سازمان میور اوری  آفرینی  ینان حاو،  ها ارار دارد می ان ارزش 

 فرد در کار  است که بر عهده داردت ا  حرفه
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اگر چه میابق شتواهد به دستت آمده اکثر افراد معتقدند کارشتنان دارا  تنوع استت  و  -2

شتود  می  دارد لذا تووتیه  چون تنوع کار  نقش مهمی در بهاود عمریرد و رشتد فرد  کارکنان

ها، طراحی مشتاغ، به وتورت  رستانی مداوم آنروزها و بهابعاد تنوع کار  مانند توستعه مهارت

ستاز  و اهمیت دادن به خالایت و نوآور  در ستازمان در دستتور کار  چالشتی و گروهی، غنی

ازوکار مشتخصتی  رستد ست می ارار بگیرد. به وی ه مایث بستیار مهم خالایت و نوآور  که به نظر

 بینی نشده است.ها و ابتیارات افراد در سازمان پیشبرا  حمایت از خالایت 

هویت شلری یا استقال  شلری در سازمان تقویت گردد. زیرا در فرهن  به شدت تک    -3

توانند دستاوردها  مشخن می  رو و فرد گرا  ایرانی بسیار مهم است که افراد احساس کنند

گرایی  موفقیت ها   ند. ای  امر به وی ه برا  کارکنان نخاه و پیشرو که انگی هدر کار ایجاد نمای

 دارند بسیار حای  اهمیت است. 

یی هستند که در  هاشده توسط کارکنان همانکری مسای، و مشیالت شلری بیانطوربه  -4

آلودگیها   سر و ودا، خیرنا  بودن،  ها اشاره شده است   ها  ونعتی منیقه بداناکثر مییط

شیمیایی، اختالالت خواب، کم تیرکی، کماود و ادیمی بودن منابع، خستگی م را و فرسودگی،  

پیشنهاد  حییه  ای   در  غاار(.  و  و خا   )گرد  ری گردها  و  گرما  شدید  مانند  ااریمی    مسای، 

واحدها  بهداشت و ایمنی نسات به تقری، دادن اثرات مخرب ای   شود با توسعه فعالیتها   می

 موارد اادام شود. 

بازخورد در شل، و ارزیابی عمریرد از مهم تری  و بنیاد  تری  وظایف مدیریت است.    -5-

پیشنهاد زیر  موارد  ندارند  رضایت  موجود  ارزیابی  سازوکار  از  افراد  اکثریت  که  جایی  آن   از 

کم کردن  طرفانه( و باز تعریف معیارها  موجود،  ها  عرمی و عینی )بیشوند  تدوی  مال  می

نقش افراد مت راه در ارزیابی، ش افیت و مشخن بودن معیارها، دایق تر نمودن فرمها  ارزیابی  

و مهندسی مجدد فرایند، پرهی  از م  گیر  و تخریب افراد و تقویت بار اوالحی و آموزشی 

واگذار در طو  دوره و    هابازخوردها، توجه هم مان به نقاا اوت و ضعف افراد، استمرار ارزیابی

 نیردن آن به روزها  انتها  سا . 

از آن جایی که امیان رشتد و پیشترفت در شتل، برا  رضتایت افراد بستیار مهم استت و با   -6

دانند می  اکثر افراد فرایند رشتد و پیشترفت در ستازمان را نامناستب   هاتوجه به ای  که میابق یافته

ها   کارراهه برا  افراد، ارایه مشتتاورهشتتوند  تدوی  ستتازوکار مدیریت  می  موارد زیر پیشتتنهاد
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برا   ا   ستاز  فرایند رشتد و ارتقا، کاستت  از عوام، حاشتیهبه کارکنان، شت افا   شتلری و حرفه

بتاز (، ارتقتا افراد ااریتت در شتتترایط مشتتتابته و برابر، بررستتتی  ترفیع )متاننتد اوم گرایی، پتارتی

ارایه رتاه )گرید( به همه افراد  که شایستگی  مالحظات اانونی و مقررات و ودور مجوز برا  

 دارند )برداشت  میدودیتها(.

شود، وضعیت همیار  و  می  از جمره موارد  که در دیدگاه کارکنان میروب ارزیابی  -7

کار  است که الزم است ضم  ح ظ وضعیت موجود نسات به  ها   مییط دوستانه در گروه

رسند  می  اادام شود. در ای  زمینه موارد زیر به نظرتشویق و ترغیب افراد به همیار  بیشتر  

تیم سو   به  حرکت  جمعی،  دسته  و  گروهی  کار  ارزشها   تعریف  ها   تقویت  کار ، 

سازوکارها  ارزیابی هم بر مانا  عمریرد فرد  و هم گروهی. نیته مهم دیگر ای  است، عری  

رانه دارند، اما در سی  سازمان  رغم ای  که اکثر افراد در گروه احساس مییط دوستانه و همیا

کند. به عاارت دیگر افراد در سی  گروه بیشتر احساس همیار  و  می حس همیار  افت پیدا

شود جرسات هم یر  و مالاات عمومی و  می  پشتیاانی دارند تا در سی  ک، سازمان. پیشنهاد

 جامعه پذیر  سازمانی توسعه یابند. ها  برنامه

بیمه و بازنشستگی شیاف بسیار جد  میان نیروها  با استخدام ها،  در بیث پرداخت   -8

رسمی و نیروهایی با استخدام ارارداد  و پیمانیار  وجود دارد. چنی  ت اوتهایی به دلی، آن که  

در ساختار شرکت ن ت وجود دارند و ااعدتا از اختیارات مدیران میری خارج شده اند، بسان 

رسد با توجه به میدودیت منابع و  می  درآمده است. به نظرگره کور  در مدیریت ای  نیروها  

توان با اف ایش اختیارات مدیران میری )برا  مثا  در مورد اضافه  می  ها،نیاز به ای  نوع استخدام

 کار  یا رستوران( تا حدود  از ای  مساله جروگیر  نمود. 

ارکنان با استخدام رسمی کها   مشابه موضوع حقو  و م ایا، ت اوت اساسی میان دیدگاه  -9

شود. ای  ت اوت به وی ه در مورد رفاهیاتی مانند مسافرت، مسی  و  می و »غیر رسمی« مالحظه

شود با در نظر گرفت  مالحظاتی ای  نوع م ایا برا  افراد با  می  مرخصی بیشتر است. پیشنهاد 

 استخدام غیر رسمی هم در نظر گرفته شود. 

لذیه و رستوران، ورزش و فعالیتها  فرهنگی و هنر  در هر دو  در مورد سایر عوام، مانند ت

خورد.  می  دسته از کارکنان ات ا  نظر  در جهت نامیروب بودن و ناکافی بودن ای  موارد به چشم

تر  بیار  شود وضعیت تلذیه و رستوران بازنگر  اساسی شده و پیمانیاران با کی یت می  پیشنهاد
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تواند به بهاود دیدگاه افراد  می  اشت و رعایت نیات تلذیه سالمگرفته شوند. تنوع غذایی، بهد

 کمک نماید. 

ها  رفت و آمد بیشتری  عام، جرب رضایت افراد بوده اند که الزم است ضم  سرویس

تشویق و تجری، از مدیران و کارکنان ای  بخش نسات به ح ظ وضع موجود و بهاود آن با توجه  

 به تجارب موجود اادام شود. 

ها   گیر  نگرشچگونگی نظارت و سرپرستی مستقیم برا  افراد نقش مهمی در شی،  -10

در تیقیق از نیوه نظارت کننده  دارد. خوشاختانه میابق شواهد اکثر افراد شرکت ها  آن  شلری

 اند. در ای  زمینه پیشنهادوسرپرستی رضایت داشته اند و رابیه موجود را مناسب ارزیابی نموده

آموزشی نظارت و سرپرستی برا  افراد ایجاد  ها   عالوه بر تقویت وضع موجود، دورهشود  می

 ها  الزم را بیاموزند.بیش از پیش برا  سرپرستی آماده شوند و مهارتها آن شود تا

گذارد. استرس پدیده دنیا  می  مخربی بر عمریرد افراد باایتأثیر    استرس و فشار روانی  -11

ه یافته است و بنابرای  نیازمند توجه و مدیریت است، در غیر ای  وورت  در حا  توسعه و توسع

رفتار ، روانی، پ شیی و جسمی در طو  زمان فرد را تنیده  ها   آثار ناخوشایند آن شام، عارضه

 دهد. در ای  راستا توویهمی  و فرسوده نموده و عمریرد شلری را به طرز چشم گیر  کاهش

ا  مدیریت استرس، مدیریت خشم، مدیریت خود و زمان نسات به  هشود با برگ ار  کالسمی

شود واحدها  تخصصی می  پیشنهادچنی   هماف ایش خودآگاهی افراد در ای  زمینه اادام شود.  

خیر   معر   در  کارکنان  به  بتوانند  تا  شوند  تقویت  و  انداز   راه  شرکت  در  زمینه  ای   در 

 عرمی و تخصصی بدهند.ها  مشاوره

گذرد، افراد دارا  می ن جایی که بخش مهمی از ستتاعات شتتاانه روز در می، کاراز آ -12

تواند در ارتقا می  شتتوند. بهاود کی یت زندگی کار می  زندگی کار  در کنار زندگی شتتخصتتی

شتود عوام، مهم کی یت زندگی کار   می  باشتد. پیشتنهادمؤثر    نگرشتها  مثات به کار و ستازمان

طور همیاران، مییط، ارگونومی، بهداشتتت و ایمنی مورد نظر مدیران ارار گیرد و بهمانند نقش  

 ارزیابی شود.ا   دوره

 پیشنهاد در راستای افزایش تعهد سازمانی

کنندگان در تیقیق برا  جابجایی )به عر، مخترف( به نظر به تمای، بستتیار  از مشتتارکت  

ه جد  استت. هر چند که میالعات نشتان داده رستد تعهد ستازمانی کارکنان نیازمند توجمی  نظر
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اند که ستازه تعهد ستازمانی دیگر اهمیت گذشتته را ندارد و بر استاس شترایط پیش آمده افراد  

کننتد. بته هر می  خودا   ااتدام بته جتابجتایی برا  دستتتتیتابی بته اهتداف فرد  و حرفتهبیش از پیش

ی  امر بررستتی شتتده و ااداماتی نظیر حا  نیاز استتت با توجه به پیامدها  زیاد جابجایی عر، ا

بهاود عوام، رضتتایت شتتلری، بهاود و ارتقا مییط عمومی ستتازمان، ایجاد جذابیتها  فرد  و 

رستد در ای  راستتا توجه به افراد بومی و بیارگیر  ای  افراد  می  خانوادگی انجام شتود. به نظر

 در مشاغ، و سمتها می ان جابجایی را کاهش دهد.

 

 شدهر راستای افزایش حمایت سازمانی ادرا پیشنهادها د

ها  من ی که در تیقیق حاضتتر بدان رستتیده شتتد، احستتاس  تری  نگرشاز جمره مهم -1

شتتود. افراد بر ای  می کنندگان دیدهناعدالتی و بی انصتتافی استتت که در نظر اکثر مشتتارکت 

استتتخدامی، ادار  و عمریاتی و مانند ای  ا ، جنستتیتی، اومی و اایره  ها باورندانواع تاعضتتی

رستتتد چنی   می  ثر انتد. الاتته بته نظرؤ هتا و شتتترایط کتار  مموارد وجود دارنتد و بر ارزیتابی

هایی عمدتا ناشتتی از شتترایط مییط ب رگتر  استتت که در جامعه وجود دارد و تاعات نگرش

تعرقات تأثیر  گرایی ومشتود. برا  مثا  او می  ستو  آن به وتورت خرده فرهن  وارد ستازمان

تر  استتت که در جامعه شتتی، گرفته استتت و به معرو  پدیده کالنا   اومی در کارها  حرفه

الاته ای  امیان وجود دارد که فرهن  ستتازمانی را به شتتود.  می  ناچار به درون ستتازمان ت ریق

ستتازمانها    نوعی از فرهن  مری و بومی متمای  نمود و ای  دستتتاورد  استتت که بستتیار  از

یافته بدان رستیده اند. اما با توجه به ماهیت شترکت پاالیشتگاه بید برند پیشترو در جوامع توستعه

ها مانند تاعیض  مدت، چنی  افقی میتم، نیستت. در مورد برخی دیگر از تاعیضالاا، در کوتاه

ر بازنگر   ها  ارزیابی بر استاس ستختی کاشتود مال  می  میان عمریات و ستتاد ادار ، پیشتنهاد

شتتده و به نوعی افراد  که در عمریات میدانی حضتتور دارند در نظر گرفته شتتوند. به عالوه  

 جابجا شوند.ا   شود افراد در مشاغ، مشابه به وورت دورهمی  توویه

هم درباره رشتد و پیشترفت افراد میرح شتد، ای  اعتقاد وجود دارد که  طور که ااالًهمان -2

هایی غیر از لیاات و والحیت  شتایستته ستاالر  در ستازمان ضتعیف استت و افراد بر استاس مال  

مورد بازنگر  ارار گیرند و تا   هانامهو شتیوه هایابند. در ای  زمینه الزم استت آیی  نامهمی ارتقا

حذف شوند.ا   ها  ذهنی و سریقهجایی که ممی  مال  
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و    -3 ساختار  بیث  دارد،  میروبی  کارکنان وضعیت  دیدگاه  از  که  موارد   از  دیگر  ییی 

ها  ها، تداخ،کار فرایندها  کار  است. مشارکت کنندگان در تیقیق بر ای  باوراند می ان دوباره

 مور مناسب است. طورکری روند انجام او مسایری از ای  دست بسیار اند  بوده و به

اعتماد  در  وجود اعتماد در سازمان با مشی، جد  مواجه است. هر چند که می ان بی  -4

اعتماد  در سازمان باالست. اعتماد  سی  گروه از سی  سازمان کمتر است، همدنان می ان بی

هار   درون سازمانی به لیاظ اثربخشی ارتااطات و رها   سازمانی نقش بسیار راهارد  در پویایی

و به ییدیگر ها آن کند و الزم است مدیران به شدت نسات به می ان اعتماد  که افراد بهمی ای ا

دارند، حساسیت نشان دهند. رعایت موارد  نظیر اخال  )راستی و درستی در گ تار و عمریرد(،  

و   افراد  از حریم شخصی  رفتار ، ح اطت  ثاات  دادن شایستگی، خارگی و والحیت،  نشان 

تواند در توان اعتماد زایی مدیران کمک شایانی نماید. هر چند همان می  فادار ، و گشودگی

طور که اشاره شد مانند بسیار  از عوام، فرهنگی و اجتماعی دیگر، بیران بی اعتماد  از جامعه 

 کند. می به سازمان نی  سرایت 

 

 پیشنهادها در راستای افزایش وابستگی شغلی

تیقیق، بسیار  از افراد معتقدند که آداب معاشرت و ادب و احترام در ها   بر اساس یافته 

ادبی و  شود و اغرب افراد به ادب و ن اکت پایاند هستند و از بیمی  فضا  کری سازمان مراعات

پرهی بی پیشنهادمی  احترامی  بنابرای   موارد، می  نمایند.  ای   رعایت  اهمیت  به  توجه  با  شود 

 ساز  شده و ترویز گردد. ضعیت موجود فرهن و

شهر  و روستایی پیرامون شرکت  ها   اگر چه بدیهی است، نیوه مدیریت فضاها و مییط

مستقیمی  تأثیر    ها  مدیران میترم شرکت نیست، اما از آن جایی که ای  موارددر حییه مسلولیت 

مدیران میترم در جرسات با  شود  می  بر فرهن  سازمانی و جو کار  در شرکت دارند، توویه

شهرها    عمومی  و  فرهنگی  فضا   اندکی  نمایند  تالش  دولتی  و  حیومتی  استانی،  مسلوالن 

ها فرهنگی، هنر  و موسیقی از شدت نابهنجار  مییط  پیرامونی را بهاود داده و با اشاعه فعالیت 

شهرها  پیرامون    بخش در سی بیاهند. تقریاا هی  نوع امیان ت ری  و سرگرمی مناسب و شاد 

وجود ندارد که افراد بتوانند پس از یک روز کار ، در کنار خانواده از آن است اده نمایند. ای  امر  
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کوتاهی، افراد از فشار کار در یک مییط ونعتی و خش  احساس  ساب شده است پس از مدت

 خستگی م را و فرسودگی نمایند و نتوانند مجددا انر   الزم را بازیابندت 

ت و  ادمت  دلی،  به  برند  بید  پاالیشگاه  عمریاتی  و  ادار   تیریم أفضا   مخرب  ها، ثیرات 

شود با توجه به فروت به وجود آمده در می  کری نیاز به بازساز  و بهساز  دارد. پیشنهادطوربه

 دوران پساتیریم نسات به نوساز  و بازساز  ابنیه اادام شودت 

ارد. توسعه امیانات و تجهی ات ورزشی، در نظر  در بیث ورزش جا  کار زیاد  وجود د

مشو  انداز   گرفت   راه  بانوان،  ورزش  همگانی،  ورزشها   توسعه  ورزشیار،  افراد  برا   ها 

خانواده تشویق  ادوار ،  رشتهها   مسابقات  تنوع  ورزش،  به  ایجاد  ها   کارکنان  ورزشی، 

 مسابقات و مانند ای  موارد.  ورزشی کارکنان و شرکت درها  ورزشی، توسعه تیمها  مشاوره

بدتری  وضعیت در میان ای  گروه از متلیرها به فعالتیها  فرهنگی و هنر  اختصا  دارد.  

  شود، می  هایی که از سو  جامعه و دولت بر سازمانها اعما در کنار انواع و ااسام میدودیت 

یجاد نمود  انواع مسابقات  یی برا  توسعه فرهنگی در شرکت اها توان در حییه سازمانی برنامهمی

فرهنگی، است اده از مناساتها  شاد برا  اجرا  کنسرتها  موسیقی و راصها  میری و بومی و  

تشویق مدیران ارشد به شرکت در ای  نوع مراسم، احیا آداب و سن  ادیمی مری و میری در  

امور هنر ها   االب جشنواره به  پرداخت   به  افراد  مانند موسیقی،    فرهنگی، توسعه و تشویق 

 تلاتر، ونایع دستی. 

میابق شواهد، می ان رفتارها  انیرافی مانند کم کار ، سرات و خشونت در سازمان بسیار 

پیشنهاد  لذا  دارد.  خشنود   جا   وااعا  امر  ای   که  است  شده  گ ارش  فرهن  می   اند   شود 

 مداوم ترغیب شود.طور  شده و به درستیار  و پرهی  از درگیر  و خشونت در سازمان ح ظ 

ها نتایز  در مورد رفتارها  سیاسی مانند شایعه پراکنی، باند باز ، زیرآب زنی و مانند ای  

ظاهرا متنااض هستند. در حالی که نیمی از افراد متعقدند که ای  نوع رفتارها زیادند نیم دیگر بر  

ظاهر  من عت طرای ذاتی  رسد عرت ای  تنااض  می   ای  باورند ای  رفتارها شایع نیستد. به نظر

کنند.  می  برند می ان آن را خ یف گ ارشمی  که افراد  از ای  رفتارها سودطور انسانهاست. به

  کنند توویهمی  به هر حا  از آن جایی که رفتارها  سیاسی هماستگی و ت اهم گروهی را متخ،

و    ها بر ارزیابیها  آن  ثیرتأ  شود نسات به شناسایی عر، و عوام، ای  نوع رفتار اادام شده ومی

 عمریردها کاهش یابد. 
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انداز ، تروریسم( نتایز بسیار مثات و عالی  کار ، تیردر مورد ایمنی و به وی ه امنیت )خراب

 هستند. پیشنهاد میشود ضم  ح ظ وضع موجود از مدیران ودست اندرکاران تقدیر به عم، آید. 

بهآموزش و  پشتیاانیطورها  شدها   حرفهها   کری  ارزیابی  نیازمند خوب  هنوز  لیی   اند 

شود مدیریت آموزش نیازسنجی آموزشی را بهاود داده و از مربیان و  می  توسعه هستند. پیشنهاد

عدالت آموزشی نی  به وی ه برا  کارکنان واحد مسجد چنی   هماساتید مناسب است اده نمایند.  

ها  الزم ی  واحد به عرت دور  مسافت از آموزشکه پرسن، ا ا   سریمان رعایت گردد. به گونه

 میروم نشوند.

ک، نیازمند بهاود و بهستاز  استت. به ج  تمی   و نظافت که طورمییط عمومی شترکت به

کنندگان بستتیار خوب ارزیابی شتتده و جا  تقدیر و تشتتیر از واحدها   از دیدگاه مشتتارکت 

 خورد.می جود به چشممربوطه دارد، در سایر موارد ضرورت تلییر وضع مو 

گ ته شتده مییط و فضتا  عمومی کار از دیدگاه اکثر افراد غماار و اندوه  طور که ااالًهمان

ها و مراستتم مری و میری، ها  مری شتتاد، برگ ار  جشتت آور استتت. استتت اده از مناستتات 

داوطراانه در ها  بومی و میری برا  مشتتارکت  کمد  و طن ، استتت اده از ظرفیت ها   نمایش

ها،  شادیها  خانوادگی افراد مانند ازدواج افراد و تولد فرزندان و تخصین هدایا به ای  مناسات 

 پخش موسیقی در فضاها  عمومی مانند رستوران و مانند ای  موارد.

 افراد زیاد  اذعان داشتند که نوعی ترس در سازمان حاکم است. به وی ه افراد معتقدند که

و اگر هم کسی نظر خود را آزادانه و بدون واهمه    دانه نظر و عقیده خود را بیان کنندترسند آزامی

تواند از آثار من ی و مخرب آن در امان باشد. مشابه موارد  که در اا، بیان شد،  بیان کند نمی

ای  عام، هم ریشه در جامعه داشته و به نوعی درون سازمان نی  رخنه کرده است. در حییه 

کند و جو  می   ترس و خ قان به شدت به ادرت خالایت و نوآور  افراد لیمه واردسازمانی  

برد. هر نوع ایده با فیر جدید  در می سازمانی را در یک سیون کاذب و آرامش اارستانی فرو

شود مدیران با برگ ار  جرسات  می  شود. پیشنهادمی  فرد سرکوب شده و او دچار خودسانسور 

  ایده و فیر را باز نموده و ادرت تیم، و انتقاد پذیر  را باال بارند و  هم اندیشی فضا  تااد

 کنند حمایت نمایند.می از افراد  که انتقادها  سازنده میرح

ها و رفتار کارکنان سازمان است. میابق  گذار بر نگرشتأثیر  زیاایی مییط کار از جمره عوام،

است،  مؤثر    سا  ایجاد شده که در زیااساز  مییطاکثر افراد معتقدند به استثنا  فضا     هایافته
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شوند  است اده از آثار می اادام شایان دیگر  شی، نگرفته است. در ای  زمینه موارد زیر پیشنهاد

ها در  شناسی رن گیر  از روانهنر  مانند تابروها  نقاشی در مییط ادار  و عمریاتی، بهره

پرداز  مناسب، تعمیر  ها  جذاب، نوراست اده از رن ها  عمومی و  آمی   مییطت    و رن 

 کار .و بازساز  ابنیه ادیمی، توسعه هر چه بیشتر فضا  سا  و گ،

 

 تضاد منافع 
 گونه تعار  منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هی  
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