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 چکیده

، با بهینه استفاده کردن سایر منابع توانند مینیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که 

، انگیزش و تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت. از طرفی ی قدرتمند و پویا ایجاد نمایندسازمان

الزم را نخواهد  ی ثمرهسازمان نتیجه و  یها تیفعال، سایر برخوردار نباشد قبول قابلتعهد شغلی 

 ایجاد توان با ،مشارکت فرهنگ زاینده و فکر خوش نیروهای جهان آینده جهان. همچنین داشت

که این کار از طریق نظام  بپردازی خویش تجهیز به باید پس است متعامل مراوده و مبادله و ارتباط

برای رسیدن به تکامل و  ها آناز  ها سازمانو  گیرد میپیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت 

و رضایت  ها شنهادیپهدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام  رو نیازا .کنند میاستفاده  یور بهره

ماهیت  ازنظرشغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، 

ها  نوع داده ازنظرای و میدانی و آوری اطالعات کتابخانه روش جمع ازنظرو رویکرد پیمایشی، 

از تعداد که  باشد می صداوسیما. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان هستتوصیفی 

نفر  165 آمده دست بهبرداری تصادفی، طبق جدول مورگان نفر با استفاده از نمونه 290

ها از کارکنان گردید. با توجه به  آوری داده و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع اند شده انتخاب

قرار  لیوتحل هیتجزمورد  PLSافزار با استفاده از نرم شده یآور جمعهای  فرضیات پژوهشی، داده

نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود  رابطه معناداری بین که دادگرفت. نتایج نشان 

 دارد.

 نظام پیشنهادات، رضایت شغلی کارکنان، مشارکتکلیدی:  واژگان
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 مقدمه -1

عامل اصلی در عوامل تولید خروجی و مدیریت آن نقش  عنوان بهمنابع انسانی 

سازمانی بایستی امور پرسنلی  وری بهرهوری دارد. هر رویکردی به بهبود بهره در کننده نییتع

. البته تأکید دهند میهستند که کارهای سازمان را انجام  ها انسانرا دربرداشته باشد زیرا 

نگی ایجاد انگیزش جهت اولیه مطالعات مدیریت منابع انسانی یا امور پرسنلی به چگو

 یساالر ستهیشا بر اساسه از ابزارهای ارزیابی عملکرد و پرداخت وری، استفادافزایش بهره

 (.2005، 3)اسمیت بوده است

فرد افکار، احساسات و  كی آن لهیوس به، یك فرآیند فیزیولوژیك است که پیشنهاد

اولین بار در قرن نوزدهم  دهد میرفتارهای فرد دیگر را تحت هدایت و راهنمایی خود قرار 

دیگر استفاده  فرد فردبهبرای انتقال ایده یك  Suggestو  Suggestionکلمه ویلیام جیمز از 

 (.1392درگاهی و همکاران، کرد )

، نتیجه پیشنهادات و هر چیزی که در حال حاضر بشر دارد و در آینده نیز خواهد داشت

، ی پیشرفته در تاریخ مدیریت نوینها سازمانایده پردازی بوده و خواهد بود. بسیاری از 

باور  ها سازمانو پیشنهادات کارکنان را برای بهبود و پیشرفت این  ها دهیابالقوه  یها ارزش

 نیروی نیتر یقو، و پیشنهادات ها ایده، قدرت بر این عالوه دارند و به آن معتقد هستند.

 (.1995، 4مارکس) یدآ می حساب امروز بهانسانی در دنیای 

غلی انعکاس مثبت نگرش و احساس فرد است ( رضایت ش2002) 5سیمونز و همکاران

 .کند میکه نسبت به شغل خود ابراز 

به پیوند یك عضو جدید به  توان میرا  ها سازماناستقرار نظام پیشنهادات کارکنان در 

این  اندازی راهقبلی است. لذا  های سنجشو  ها آزمایشبدن انسان تشبیه کرد که نیازمند 

در موفقیت  توانند میفراهم آوری عواملی است که  ازنظرسازمان  نظام نیازمند میزان آمادگی

پیشنهادات  نظام (.1999، 6بوناچباشند )تأثیرگذار  ها سازماننظام پیشنهادات کارکنان در 

 کند یم؛ برای اینکه این نظام از طریق بستری انگیزشی سعی ابزاری برای اتالف زدایی است

رفع  حل راهکند و مغز آنان را برای تحلیل و یافتن  کارکنان را برای اتالف باز های چشم

 (.1378فتح الهی راد، کند )، فعال ها اتالف
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 طور بههایی است که  نظام پیشنهادها یك عنصر اصلی برای همه سازمانبدون شك 

، ، افراد ناراضیتردید بدون .(2001، 7اسچرینگ و لیوجتنباشند ) بهبود می مستمر در حال

، ترك . نبود رضایت شغلی باعث افزایش غیبتمطلوبی نخواهند داشتبازدهی پیوسته 

 ها نیا مانند، سوانح حین کار و حتی کاهش رضایت از زندگی و ییجا جابه، خدمت

ملی  وری بهره. هزینه ترك خدمت و غیبت در صنایع کشور امریکا که باعث کاهش شود می

را  یتوجه قابل درآمدسوی دیگر، کارکنان  . ازرسد می، به میلیاردها دالر شود میآن کشور 

 .عوامل موفقیت یك سازمان است نیتر عمدهرضایت شغلی یکی از  دهند میاز دست 

، برانگیخته و ، کارکنان متعهدها سازمانامروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در 

در آنها  انسانی هست که عامل انسانی یها نظاماز مهمترین  یماصداوس ند.هست شناس فهیوظ

است و سالمت و بهداشت روانی فراگیران  یساز انسان صداوسیما، کار بسیار قوی است

خود انتظار دارد که افراد باشخصیت  صداوسیمااز  یا جامعهاست. هر  سازمانکار اساسی 

هر  یو بصرصوتی منطقی بار آورد. نظام  و ریپذ تیمسئول، باعاطفه، سازگار متعادل

رشد و ترقی  واسطه به ها سازمانرشد و ترقی  چراکه، است ها نظامسایر  سدر رأ یا جامعه

ی ها سازمانتوجه کافی به کارکنان در  حال نیباا .دهد می صداوسیماافرادی است که نظام 

به مسئله مشارکت کارکنان و نظام پیشنهادات  یتوجه یباگر  ؛ وشود میدولتی در کشور ن

د ممکن است رضایت شغلی کارکنان سازمان تهدید شود و ادامه یاب ها سازماندر این 

پس بنابراین، نظام پیشنهادات و  زیادی را بر سازمان تحمیل کند. یها نهیهز تیدرنها

رضایت شغلی نقش به سزایی در پیشرفت و تکامل سازمان دارند. با توجه به مطالب فوق 

رضایت شغلی در کارکنان  بررسی رابطه بین نظام پیشنهادات وتحقیق حاضر به دنبال 

 .باشد یمتهران  یمایصداوسسازمان 

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش -2

 مشارکت -1-2

 در جهیدرنت و انسانی منابع توسعه در مهمی نقش که پویا مدیریتی یها نظام از یکی

در این نظام کلیه افراد سازمان  .است مشارکتی مدیریت نظام دارد، پایدار توسعه فرآیند

 در آن را حاصل و اندیشیده فعاالنه ،سازمان وری بهره ارتقای و مسایلره روشهای حل دربا

                                                           
7
 Schuring & Luijten 
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 و همفکری نظام یك طریق بدین .کنند می ارایه سازمان به پیشنهادها و طرحها قالب

 غنی گنجینه از سازمان مدیریت و دارد وجود سازمان اهداف به رسیدن برای یشیاند هم

 بهره آنها از سازمانی اهداف به نیل برای ،شده برخوردار ها لح راه و ها شهیاند ،طرحها

 .گیرد می

؛ نمود تعریف آن را توان مین یسادگ به که است ذهنی و پیچیده پدیده یك مشارکت

 ندارد. یکسانی معنای کار، روابط یها نظام و مختلف یها فرهنگ بین در اصطالح این زیرا

 مختلفی طرق به اما ،شود می تصور واحد مفهومی یریگ میتصم در مشارکت ،گرید عبارت به

این  با دارند. مشارکت از ادراك متفاوتی افراد که است علت همین به .دیآ یدرم عمل به

 تاکتیکی و راهبردی یها میتصم در درگیری کارکنان فرآیند توان می را ، مشارکتدید

 غیرمستقیم ویا  مستقیم لشک در یررسمیغ یا رسمی صورت به که آورد حساب به سازمان

 (.1380)شیخ محمدی،  افتد یم اتفاق مشخصی حدود و سطح درجه با

 شکل در که دانست امور از بخشی انجام آگاهانه تقبل را مشارکت توان از طرف دیگر،

زندگی  بهبود قصد به و رغبت و میل سر از و یکدیگر با همکاری و اجتماعی معاضدت

 (.1378)رهنورد،  باشد یم دارا را خود اسبمن سازماندهی ،اجتماعی

 کاری نیازهای مشارکت که است معتقد نیز رفتاری علوم نامی دانشمند ساشکین مارشال

 و فیزیکی روانی آسیب باعث کاری نیازهای این ارضا عدم .کند می را ارضا انسان از معینی

 .شود می کارکنان

 

 نظام پیشنهادات -2-2

، اظهار دو مفهوم نظام و پیشنهادها است. واژه پیشنهاد به معنای ، مرکب ازاین عبارت

، نظر دادن و ارائه ایده یا برنامه برای دیگران است. نظام نیز در لغت به معنای سامانه عقیده

، کلیت جدیدی به است و در مفهوم ابزاری به هم وابسته است که به علت این وابستگی

و برای تحقق هدف خاصی  کنند مین مخصوصی پیروی و از نظم و سازما آورد یمدست 

(. نظام پیشنهادات یك نظام مدون برای فعال 1376)زاهدی و دیگران،  کنند میفعالیت 

سازمان است  یها تیفعالو نظرات آنها برای بهبود  ها ایده یریکارگ بهکردن ذهن افراد و 

تعداد و قوه ابتکار و خالقیت ، اسهدف از اجرای آن استفاده از هوش ؛ و(1384)رمضانی، 

سازمان است  یها یریگ میتصم، سهیم کردن افراد در گرید عبارت به، هاست موسسهکارکنان 
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این (. 1375داشت )دمینگ، ترجمه دارداری، که این امر دستاوردهای فراوانی در پی خواهد

ازمان است. در این ی خالقانه سها ایده، ابتکارات و ، نظراتند شامل ارائه پیشنهاداتآیفر

، ها سازماناین شیوه مهم اداره  شود میسازمان استفاده  راستا از نظرات کلیه اعضای

فکری کارکنان  یها هیسرمایعنی اطالعات و  ها موسسهیا ثروت اصلی  ها شهیاند یریکارگ به

 (.1380، نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد است )سپاسگزار،آن یها روشاز یکی است که 

 نظام بهمثبت کارمندان نسبت  یها نگرشبه ارزش نظام که نشانگر  توان میز طرفی ا

وقتی نگرش  (.2010، 8)بیچ و همکاراناشاره کرد آن است  یها تیمزپیشنهادات و 

مثبت است بیانگر این است که ارزش نظام پیشنهادات باال است و  نظام بهکارکنان نسبت 

، مردم یا رویدادها هستند که احساس کننده درباره اشیا عباراتی ارزیابی ها نگرشبالعکس. 

(. یکی از شرایط 1389، ترجمه زارع، 2009)رابینز و جاج، کنند میما را نسبت به آنها بیان 

وب و لایجاد انگیزه مشارکت در افراد این است که کارکنان فعالیت مشارکتی را مط

از طرف  (.1390شته باشند )رضاییان،، یعنی نسبت به آن نگرش مثبت داارزشمند بدانند

که کارکنان هنگام  شود می، به احساس مطبوعی اشاره دیگر ارزش نظام پیشنهادات

، امکان دارد کسی نسبت به برخی از هرحال بهاندیشیدن درباره نظام پیشنهادات دارند. 

نفی آن احساس م یها جنبهنظام احساس مثبت داشته باشد و نسبت به دیگر  یها جنبه

 (.1390)الوانی، 

 به اهمیت نظام پیشنهادها اشاره کرد: توان میدر ادامه 

 کارکنان با مشارکت طریق از امور انجام در مدیریت اطالعات سطح باال بردن .1

 .دهد می را آنها مشکالت رفع و ها برنامه مطالعه امکان به مدیریت .2

 آموزشی اسایی نیازهایشن منظور به کارکنان یها تیقابل و توانایی سطح شناسایی .3

 آنان

 این و بیاندیشند آن مورد در پیشنهادات ارائه از قبل شد خواهند مجبور کارکنان .4

 .کند یمفراهم  را آنان رشد امکان امر

 بین ارتباط و تفاهم ایجاد و آنها کاری تیکیف بردن باال و کارکنان روحیه ارتقاء .5

 کارکنان و مدیریت

                                                           
8
 Buech et al 
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 و سودمند پیشنهادهای بستن کار به طریق از یرسودآو و افزایش عملیات بهبود .6

 عملی

 رضایت شغلی -2-3

برخوردار است. این نهاد از  یا ژهیواز اهمیت  وپرورش آموزش، نهاد انسانی در جوامع

است و عامل رشد  یا جامعه، اقتصادی و تربیتی در هر عوامل رشد اجتماعی نیتر مهم

 است. وپرورش آموزش، نظام جوامع هرشد و توسعآگاهی و ساماندهی نیروی انسانی برای 

عملکرد مناسب و صحیح کارکنان  درگروامروزه دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی 

از اهمیت بیشتری برخوردار  وپرورش آموزش ژهیو بهآموزشی  یها نظاماست. این امر در 

عامل  نیتر مهمکه معلمان،  اعتقاددارندو متفکران مسائل تربیتی  نظران صاحباست. اغلب 

 (.31، 1386امین بیدختی و صالح پور،هستند )مؤثر در جریان تعلیم و تربیت 

به رضایت  یتوجه یبناشی از  وپرورش آموزششاید بخشی از مشکالت فعلی نظام 

(. رضایت 104، 1382کلدی و عسگری،باشد )شغلی معلمان و تأثیر آن بر کیفیت آموزش 

سیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که شغلی یکی از عوامل ب

 (.105همان منبع،گردد ) یمو نیز احساس رضایت فردی  ییکار آسبب افزایش 

نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است که تعریف مفهوم رضایت شغلی یعنی 

، مترجمان 1943مزبور بسیار کلی است. ولی در بطن مفهوم این واژه قرار دارد )رابینز 

 فرد منفی یا مثبت نگرش معرف شغلی رضایت میزان .(294ص ، 1387پارساییان، اعرابی، 

 .(1381سید جوادین، باشد ) یم متعــــددی عوامل از متأثر و است خود شغل از

 بیان شغلش به نسبت فرد احساسات مجموعه را شغلی رضایت همکاران و چانگ

 مؤثر پاسخ شغلی رضایت است معتقد گیلیس (299 -293، ص 2003)ماسی سی،  کنند می

 منجر شغلی رضایت به که عواملی 3هرزبرگ  دیدگاه از ؛ و(1994است )گیلیس،  شغل به

، مترجمان 1943)رابینز  انجامد یم شغلی نارضایتی به که است آنهایی از متمایز شود می

 بیرونی عوامل یا رونی سازماند یها کنترلفرایندها و  شامل که .(1387پارساییان، اعرابی، 

 .(299 -293، ص 2003)ماسی سی،  است درونـی عوامل یا انگیزشی عوامل دوم دسته و

 متعهد سازمان به نسبت فرد ،یابد افزایش فرد وری بهره شود می باعث شغلی رضایت

 گیزند از ،ابدی یم فرد افزایش روحیه ،شود تضمین فرد ذهنی و فیزیکی سالمت ،شود می

 شغلی رضایت عدم ببیند. آموزش سرعت به را شغلی جدید یها مهارت و باشد راضی
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 مدیران است. نامطلوب بسیار کار در پایین که روحیه شود می کارکنان روحیه کاهش باعث

 بگیرند و نظر زیر مستمر طور به را شغلی رضایت عدم و پایین روحیه عالئم که دارند فهیوظ

 دهند. انجام را الزم تاقداما اولین فرصت در

( ارائه شده 2002طبق الگوی نظری رضایت شغلی که توسط کی نیکی و همکارانش )

که البته هستند  یبند طبقه قابلکلی  ی دستهاست، عوامل مربوط به رضایت شغلی در سه 

 یریگ شکلدر  ازین شیپعوامل  (: الفباشند یمهرکدام از آنها در بردارنده عواملی فرعی 

شغلی ب( عوامل همبسته رضایت شغلی ج( اثرات و پیامدهای ناشی از رضایت  رضایت

طی  تحقیق 21968 لیفرا تحل و مطالعه بر اساس( 2008)هاموند  و شغلی همچنین باولینگ

 الگویی ی ارایه شغلی به رضایت ی نامه پرسش ی نهیزمدر  2000-1979 یها سال

 :باشند یم میتقس قابل اصلی ی دسته سه در لیشغ به رضایت مربوط متغیرهای که اند پرداخته

 ب. .کنند می را فراهم شغلی رضایت یریگ شکل که موجبات ندیآ شیپ الف. متغیرهای

 به باشندکه می متغیرهایی ،شغلی رضایت آیندهای پس و ج. شغلی رضایت یها بسته هم

 .هستند نظر دمور شغلی اثرات رضایت و پیامدها عنوان

 
 جامع در تحلیل نظری رضایت شغلی یمدل .1شکل 
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 پیشینه تحقیق -3

 یها طیمح( در تحقیقی نتیجه گرفت که نظام پیشنهادات بیشتر در 1385) یمیمق

نظام  نیچن هماداری کمتر به کار گرفته شده است.  یها طیمحتولیدی اثربخش بوده و در 

بوده است اما رضایت افراد از این  اثربخشمتوسط  ورط بهی دولتی ها سازمانپیشنهادات در 

که مانع  کار هستنددر  یا بازدارندهنظام چندان باال نیست و همچنین بیان نمود که عوامل 

 .شوند یمموفقیت کامل این نظام 

دهد که بین نظام پیشنهادها و رضایت شغلی کارکنان و نیز  ( نشان می1383) یبیحب

ستادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و  انگیزش کارکنان در حوزه

 خدمات رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

: بررسی رابطه عدالت ( در پژوهش تحت عنوان1391) یریخخراسانی و کنعانی 

سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی 

و عدالت  یا مراوده، عدالت ، نزاکتیدوست نوعه متغیر کشور نشان دادند ک یها فرودگاه

 .کشور هستند یها فرودگاهکننده رضایت شغلی کارکنان شرکت  ینیب شیپ یا هیرو

تحت عنوان تحلیل محتوای مقاالت رضایت شغلی در مجالت  یا مقالهدر  (1390زکی )

 نشر در یریگ چشم افزایشی روند معرف پژوهش این نتایجِپرداخت که  پژوهشی ایران

 به ایران در شغلی تحقیقات رضایت بیشترین و بوده اخیر یها سال طی تحقیقات

 است. داشته اختصاص آموزشی و دانشگاهی ،ی پزشکیها سازمان

یك ابزار برای  عنوان بهپیشنهادی  یها ستمیساستفاده از ( 2010) 9ویلسون و همکاران

نظام پیشنهادات شامل نتیجه رسیدند که  ورودی از مشتریان داخلی به این درخواست

ی خالقانه سازمان است. در ها ایده، ابتکارات و ، نظراتیندهایی از قبیل ارائه پیشنهاداتآفر

 .شود میاین راستا از نظرات کلیه اعضای سازمان استفاده 

 38تحقیقی که در کشور آمریکا انجام شد نشان داد که فقط  ( در2002) 10نلسون 

 ها آنی جدید ها ایدهپیشنهادات و به کارکنان باور دارند که مدیران تمایل دارند تا درصد از 

 گوش فرا دهند.

                                                           
9 Wilson et al. 
10 Nelson 
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، پرداختند کارمندان(. عوامل مؤثر در تشکیل رضایت شغلی 2015) 11بون و همکاران 

شغلی  رضایت آیندهای ، پیششغلی رضایت یها همبسته که نتایج تحقیق سه عامل مهم

 یت شغلی را تشخیص دادند.رضا آیندهای پس

تحت عنوان عوامل پایداری نظام پیشنهادات کارکنان با  یا مقاله( در 2015) 12لزرادو

 5 تیدرنهاتحلیل عاملی اکتشافی  و انجام بررسی همه عوامل مؤثر بر نظام پیشنهادات

لیت ، قاب، تشویق سازمانی، اثربخشی نظام پیشنهاداتشاخص موانع اجرای نظام پیشنهادات

 .را استخراج کرد سبك رهبری و محیط کار نظام پیشنهادات و

 ها هیفرضمدل مفهومی و -4

 

 
 قیتحق ی. مدل مفهوم2شکل 

 

 تحقیق یها یهفرض 4-1

H1 :در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد یشغل تیو رضا شنهاداتینظام پ نیب. 

H2: در کارکنان سازمان رابطه وجود  شنهاداتیمناسب و نظام پ بازخور ستمیس نیب

 .دارد

H3 :در کارکنان سازمان رابطه وجود  شنهاداتیو نظام پ یومال یقانون یسازگارها نیب

 .دارد

                                                           
11 - Boon et al. 
12 Lasrado 



 

 

1400 پاییز، 2، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

201 

 

H4 :در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد شنهاداتیخبره و نظام پ یانسان یروین نیب. 

H5: در کارکنان سازمان رابطه  شنهاداتیظام پمناسب و ن یامکانات و تکنولوژ نیب

 .وجود دارد

H6: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد شنهاداتیآموزش کارکنان و نظام پ نیب. 

H7: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد شنهاداتیو نظام پ یرسان اطالع نیب. 

H8: دارد در کارکنان سازمان رابطه وجود یشغل تینظام پرداخت و رضا نیب. 

H9: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد یشغل تینوع شغل و رضا نیب. 

H10: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد یشغل تیو رضا یجوّ سازمان نیب. 

H11: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد یشغل تیو رضا یسبك رهبر نیب. 

H12: مان رابطه وجود دارددر کارکنان ساز یشغل تیو رضا یکیزیف طیشرا نیب. 

H13: در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد یشغل تیو رضا شرفتیپ یها فرصت نیب. 

 

 روش تحقیق -5
هدف، از نوع کاربردی، بر اساس ماهیت و روش از نوع  بر اساسپژوهش حاضر 

ها و توصیفی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها دادهنوع  ازنظرپیمایشی و 

ای، مبانی کتابخانه درروشاست.  شده استفادهای عات، ابتدا از روش میدانی و کتابخانهاطال

گردآوری  منظور بهشود. سپس، نظری پژوهش، از کتب و مجالت تخصصی گردآوری می

و پرسشنامه رضایت شغلی محمدی  (1392سهرابی )از پرسشنامه نظام پیشنهادات ها داده

در این پژوهش برای کسب اطمینان از اعتبار ابزار از همچنین و  ( استفاده شده است1390)

 است. شده ارائه 1در جدول شماره  آنکه اطالعات  شود میضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 باشد می تهراناستان  صداوسیمای کارکنان سازمان پژوهش شامل کلیهی آماری این جامعه

نفر  165نفر،  290دول مورگان، از تعداد ج گیری تصادفی، طبقاستفاده از نمونهکه با 

سازی معادالت ها و آزمون مدل تحقیق از مدلداده لیوتحل هیتجزانتخاب گردید. برای 

 است. شده استفاده PLSافزار ساختاری با کمك نرم

 . اطالعات مربوط به پرسشنامه1جدول 

 آلفای کرونباخ سواالت متغیر

 88/0 19  نظام پیشنهادات
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 92/0 29 رضایت شغلی

 بیشتر است لذا 7/0 از ها مؤلفهتمامی  کرون باخبه اینکه ضریب آلفای  با توجه

 از اعتبار خوبی برخوردار هستند. ها پرسشنامه

 ها افتهی -6

 شناختی تیجمع یرهایمتغآمار توصیفی -1-6

 دهندگان پاسخ تیمربوط به جنس یآزمودن یو درصد فراوان ی. فراوان2جدول 

 جنسیت

 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

13 9/7 152 1/92 

 دهندگان پاسخفراوانی و درصد فراوانی آزمودنی مربوط به سابقه خدمت 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه

 4/2 4 سال 30زیر 

 9/13 23 سال 40 تا 31

 5/45 75 سال 50 تا 41

 2/38 63 سال 51باالی 

 دهندگان د فراوانی آزمودنی مربوط به مدرك تحصیلی پاسخفروانی و درص
 درصد فراوانی فراوانی مدرك تحصیلی

 1/6 10 دیپلم

 8/4 8 پلمید فوق

 60 99 لیسانس

 1/29 48 و باالتر سانسیل فوق

 

 PLS درروش ها داده تحلیل الگوریتم -2-6

در  ها شاخصاز اعتبارسنجی ارزش محتوایی هر یك  منظور بهدر این بخش ابتدا 

 شده یطراح، اعتبار مدل ، به روش مدل معادالت ساختاریمفاهیم مطروحه یریگ اندازه

از نمودار مسیر و  یا زهیآم. یك مدل کامل معادالت ساختاری گیرد میمورد آنالیز قرار 

، آزمون مدلی خاص از رابطه بین که هدف ییها پژوهشعاملی تأییدی است. در تحلیل 

 (1384. )حاکی، موسی خانی و مانیان، شود می، از این روش استفاده متغیرهاست
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در تحقیقات علوم رفتاری و  لیوتحل هیتجز یها روش نیتر مناسبو  نیتر یقویکی از 

موضوعات چند متغیره  گونه نیا، زیرا ماهیت چند متغیره است لیوتحل هیتجز، اجتماعی

ساختارهای کواریانس  لیوتحل هیتجزیری حل نمود. را با شیوه دو متغ ها آن توان میبوده و ن

 لیوتحل هیتجز یها روش نیتر یاصل، یکی از علّی یا مدل معادالت ساختاری یساز مدلیا 

متغیرهای مختلفی است که در  لیوتحل هیتجزپیچیده است و به معنی  یا دادهساختارهای 

، . این روشدهد میبرهم نشان  متغیرها را زمان هم، تأثیرات یك ساختار مبتنی بر تئوری

و تحلیل مسیر  ، رگرسیون چند متغیرهاز تحلیل عاملی یا دهیچیپترکیب ریاضی و آماری 

 لیوتحل هیتجزپیچیده را مورد  یها دهیپداست که در یك سیستم پیچیده گرد هم آمده تا 

حلیل مسیر قرار دهد. مدل معادالت ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تأییدی و ت

یا همان سؤاالت پرسشنامه با  نشانگرها، ارتباط یریگ اندازه. در قسمت شود میتقسیم 

با  یموردبررس یها عاملو در قسمت ساختاری ارتباط  گیرد میقرار  یموردبررس ها سازه

هستند. برای اجرای مدل معادالت ساختاری  موردتوجهیکدیگر جهت آزمون فرضیات 

د دارند که یکی از جدیدترین رویکردها در مدل معادالت ساختاری متنوعی وجو یها روش

توسط محقق سوئدی هرمان ولد ارائه  1975روش حداقل مربعات جزیی است که در سال 

 (1975شد. )ولد، 

زمانی که  ژهیو بهاست.  یا سازهکننده  ینیب شیپحداقل مربعات جزیی روشی برای مدل 

چندگانه وجود داشته باشد. این  ییراستا هم ها آنبین تعداد نشانگرهای هر عامل زیاد و 

. در طراحی مدل ساختاری تحقیق شود میرویکرد گزینه اول برای برآورد مدل محسوب 

 است. شده استفادهحاضر از این رویکرد جهت برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر 

نیاز  یریگ ندازهاروش حداقل مربعات جزئی پیش فرضی در مورد نوع توزیع متغیرهای 

با توزیع غیر نرمال یا با توزیع نامعلوم مناسب و کاربردی  ییها دادهبرای  رو نیازاندارد. 

 است.

 

 تأییدیتحلیل عاملی  -3-6

، ابتدا به ساکن الزم است تا روایی سازه شناسی مدل معادالت ساختاری درروش

 یها سازه یریگ اندازهبرای  شده انتخابتا مشخص شود نشانگرهای  قرارگرفته موردمطالعه

خود از دقت الزم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی  موردنظر
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(CFA استفاده )به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای شود می .P-

صفت مكنون آن سازه یا  یریگ اندازهاز دقت الزم برای  باشد، این نشانگر 05/0مقدار کمتر از 

برای  در جدول زیر مقادیر بار عاملی و سطوح معنی (1997، 13)نونالیبرخوردار است. 

 نشانگرهای هر سازه آورده شده است.
 یریگ اندازههر سازه در قالب مدل  ینشانگرها یبرا یبار عامل ری. مقاد3جدول 

 سطح معناداری بار عاملی مؤلفه 

Payment System 732994/0 391374/14 

Job Type 784159/0 403112/19 

Development opportunities 861086/0 778919/30 

Organizational climate 665677/0 990710/8 

method of leadership 776889/0 999144/20 

Physical conditions 591484/0 785046/6 

Feedback system 664472/0 219167/10 

 Necessary mechanisms 807679/0 884340/20 

Expert Human Resources 221487/0- 863655/1 

 Facilities And technology 881861/0 225341/41 

Staff training 786161/0 181320/18 

Notification 817374/0 727919/20 

 

 05/0بیشترتر از  مقدار P-Valueدارای  موردمطالعه یها سازهنشانگرهای  که یدرصورت

بایستی از فرآیند تحلیل  رو نیازابرخوردار نیستند و  یریگ اندازهباشند، از اهمیت الزم برای 

                                                           
13 Nunnally 
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 tباشد، یعنی مقدار  05/0برای هر نشانگر کمتر از  P-Value؛ اگر مقدار کنار گذاشته شوند

 (1997)نونالی، . شود میبوده و بار عاملی آن تأیید  96/1انگر باالتر از آن نش

 به جزء بعد دهد که تمامی ابعاد این تحقیق نشان می یها دادهبرای  افزار نرمخروجی 

بقیه ابعاد مناسب بوده  بوده 1.96آن کوچکتر از  P-Valueکه مقدار  "خبره منابع انسانی "

 است.

 یریگ اندازهبرای  شده انتخاببررسی دقت و اهمیت نشانگرهای روایی سازه که برای 

، ساختارهای عاملی مناسبی را جهت دهد نشانگرهای موجود انجام شد نشان می ها سازه

 .آورند یمدر مدل پژوهش فراهم  موردمطالعهابعاد  یریگ اندازه

 بررسی روایی تشخیصی -4-6

زه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای در مدل معادالت ساختاری عالوه بر روایی سا

است  موردنظر، روایی تشخیصی نیز رود یمبه کار هم  ها سازه یریگ اندازهبرای  شده انتخاب

تفکیك مناسبی را به  تیدرنهاهر سازه )متغیر(  (یها شاخصبه این معنا که نشانگرها )

هر نشانگر  تر سادهه عبارت فراهم آورند. ب مدل گرید یها سازهنسبت به  یریگ اندازهلحاظ 

از  یخوب به ها سازهباشد که تمام  یا گونه به کند و ترکیب آنها یریگ اندازهفقط سازه خود را 

است که یکی از آنها در این  مطالعه قابلیکدیگر تفکیك شوند. این فرایند از دو طریق 

 شده جاستخراپژوهش استفاده شد. در این روش با کمك شاخص میانگین واریانس 

، (AVE) شده استخراجدارای میانگین واریانس  موردمطالعه یها سازهمشخص شد که تمام 

 هستند که این ضرایب در جدول زیر نشان داده شده است. 5/0باالتر از 

 صیتشخ ییجهت روا AV E ریمقاد ی. بررس4جدول 

 AVE متغیر )سازه(

548364/0 رضایت شغلی  

534459/0 نظام پیشنهادات  

 

بررسی پایایی ترکیبی -5-6  

جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج در جدول زیر 

، برداشت موردمطالعهمختلف  دهندگان پاسخآمده است. پایایی به این معنا است که بین 

شناسی مدل معادالت ساختاری از ضریب  درروشیکسانی از سؤاالت وجود داشته است. 
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برای هر سازه نشان از پایایی  6/0که مقادیر باالتر از  شود میی ترکیبی نیز استفاده پایای

 مناسب آن دارد.

 یبیترک ییایپا ی. بررس5جدول 

 

 

 

 

 گرابررسی روایی هم -6-6

از روایی همگرا برای بررسی اینکه هر نشانگر دارای بیشترین همبستگی با  تیدرنها

باشد استفاده شد. زمانی که چندین نشانگر برای  ها سازهسازه خود نسبت به سایر 

، محقق تنها نباید به اطمینان از مقیاس فردی رود یمهر متغیر مکنون به کار  یریگ اندازه

را نیز در نظر بگیرد. برای بررسی  ها سازهبلکه باید میزان روایی همگرا ، نشانگر اکتفا کند

این موضوع از بار عاملی متقاطع استفاده شد. برای این کار میزان همبستگی هر نشانگر با 

دیگر مدل محاسبه شد که مقادیر باید برای سازه انتخابی محقق بیشتر از  یها سازهتمام 

 .گیرد میشان داد روایی همگرا نیز مورد تائید قرار باشد. نتایج ن ها سازهسایر 

 همگرا ییروا ی. بررس6جدول 

 پایایی ترکیبی متغیر )سازه(

 877816/0 رضایت شغلی

 833253/0 نظام پیشنهادات

 رضایت شغلی نظام پیشنهادات مؤلفه

Payment System 510736/0  732994/0  

Job Type 675898/0  784159/0  

Development opportunities 687663/0  861086/0  

Organizational climate 415536/0  665677/0  

method of leadership 881861/0  776889/0  

Physical conditions 401783/0  591484/0  

Feedback system 664472/0  763811/0  
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 یمدل ساختار -7-6

قرار گرفتند و مسیر مدل  یموردبررسدر قالب مدل معادالت ساختاری فرضیات 

ساختاری ارزیابی شد. هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات مدل است. آزمون هر فرضیه از 

عناداری آماری ضریب مسیر )بتا( بین هر متغیر مکنون ، اندازه و مطریق بررسی عالمت

این ضریب مسیر باالتر باشد تأثیر  هراندازهبا یکی از متغیرهای وابسته است.  )بیرونی(

کننده متغیر مکنون نسبت به متغیر وابسته بیشتر خواهد بود. با در نظر گرفتن  ینیب شیپ

به  توان میه با استفاده از ضریب مربوط مستقل و وابست یها سازهنتایج بررسی روابط بین 

 یدار یمعنبررسی  منظور بهپژوهش پرداخت.  یها سازهاثرات بین  یدار یمعنبررسی 

 موردتوجهبرای هر ضریب مسیر  t-valueضریب مسیر یا همان بتا باید معناداری مقدار 

 (.1997. )نونالی، گیرد قرار

 ندارداستاضرایب  صلی تحقیق در حالت، مدل ا3شکل 

 

Necessary mechanisms 807679/0  605888/0  

Expert Human Resources 221487/0-  114453/0-  

Facilities And technology 881861/0  776889/0  

Staff training 78161/0  568617/0  

Notification 817374/0  615887/0  
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 (t-value. مدل معادالت ساختاری در حالت معنا )4شکل 

 

 ها هی. خالصه آزمون فرض7جدول 

 ها فرضیه
ضریب 

 مسیر
 Tآماره 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

فرضیه اول: بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی 

 در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
845/0 171/39 05/0> 

تایید 

 فرضیه

فرضیه دوم: بین سیستم بازخورد مناسب و نظام 

 پیشنهادات در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
664472/0 219167/10 05/0> 

تایید 

 فرضیه

فرضیه سوم: بین سازکارهای قانونی، مالی و نظام 

 پیشنهادات در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
807679/0 884340/20 05/0> 

تایید 

 فرضیه

فرضیه چهارم: بین نیروی انسانی و نظام 

 پیشنهادات در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
221479/0 863655/1 05/0< 

 رد

 فرضیه

فرضیه پنجم: بین امکانات، تکنولوژی و نظام 

 پیشنهادات در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
881861/0 225341/41 05/0> 

 تایید

 رضیهف

فرضیه ششم: بین آموزش کارکنان و نظام 

 پیشنهادات در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
786161/0 181320/18 05/0> 

 تایید

 فرضیه

فرضیه هفتم: بین اطالع رسانی و نظام پیشنهادات 

 در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
817374/0 727919/20 05/0> 

 تایید

 فرضیه
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ین نظام پرداخت و رضایت شغلی فرضیه هشتم: ب

 در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
732994/0 391374/14 05/0> 

 تایید

 فرضیه

فرضیه نهم: بین نوع شغل و رضایت شغلی در 

 کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
784159/0 403112/19 05/0> 

 تایید

 فرضیه

و رضایت شغلی در  یجوسازمانفرضیه دهم: بین 

 ان سازمان رابطه وجود دارد.کارکن
61086/0 778919/30 05/0> 

 تایید

 فرضیه

فرضیه یازدهم: بین سبك رهبری و رضایت 

 شغلی در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
665677/0 990710/8 05/0> 

 تایید

 فرضیه

فرضیه دوازدهم: بین شرایط فیزیکی و رضایت 

 شغلی در کارکنان سازمان رابطه وجود دارد.
776889/0 999144/20 05/0> 

 تایید

 فرضیه

پیشرفت و  یها فرصتفرضیه سیزدهم: بین 

رضایت شغلی در کارکنان سازمان رابطه وجود 

 دارد

591484/0 785046/6 05/0> 
 تایید

 فرضیه

 

نشان داد که  Smart PLSافزار سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمنتایج مدل

 شوند. های تحقیق به جزء فرضیه چهارم تایید می رصد فرضیهد 95در سطح اطمینان 

 و پیشنهادات گیری بحث و نتیجه -7
رابطه  صداوسیما: بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در کارکنان سازمان فرضیه اول

( است 0.845رابطه بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) .وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در  tو مقدار  باشد یمt( ،39.171 )ر و مقدا

، در خارج از هر پارامتر مدل( -96/1تا  96/1ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین  توان میاست. لذا  شده محاسبه -96/1تا  96/1 بازه

ضریب  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95و رضایت شغلی با  نظام پیشنهادات

قبلی  یها پژوهشدر مقایسه با  ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد یممسیر مثبت 

 .گیرد میقرار  موردسنجشگفت این پژوهش برای اولین بار  توان می

 مایصداوسدر کارکنان سازمان : بین سیستم بازخور مناسب و نظام پیشنهادات فرضیه دوم

رابطه بین سیستم بازخور مناسب و نظام پیشنهادات دارای ضریب مسیر  .رابطه وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tو مقدار  باشد یمt( ،10.219 )( است و مقدار 0.664)

هر پارامتر  -96/1تا  96/1ازه پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج ب
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بیان نمود که فرضیه  توان میاست. لذا  شده محاسبه -96/1تا  96/1 ، در خارج از بازهمدل(

درصد اطمینان پذیرفته  95وجود رابطه بین سیستم بازخور مناسب و نظام پیشنهادات با 

نتیجه  ؛ ویم استمستق صورت بهاین رابطه  باشد یمضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه ؛ وشود می

 .باشد یم، همسو (1392، سهرابی )این فرضیه با نتیجه تحقیق

 مالی و نظام پیشنهادات در کارکنان سازمان قانونی و یساز کارها: بین فرضیه سوم

ومالی و نظام پیشنهادات دارای رابطه بین سازکارهای قانونی رابطه وجود دارد مایصداوس

برای این پارامتر )طبق  tو مقدار  باشد یمt( ،20.884 )( است و مقدار 0.807مسیر ) ضریب

 -96/1تا  96/1قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 ، در خارج از بازههر پارامتر مدل(

درصد  95مالی و نظام پیشنهادات با  رابطه بین سازکارهای قانونی وکه فرضیه وجود 

 صورت بهاین رابطه  باشد یمضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه ؛ وشود میاطمینان پذیرفته 

 .باشد یم، همسو (1392، سهرابی )نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ ومستقیم است

 مایصداوس م پیشنهادات در کارکنان سازمان: بین نیروی انسانی خبره و نظافرضیه چهارم

رابطه بین نیروی انسانی خبره و نظام پیشنهادات دارای ضریب مسیر  .رابطه وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tو مقدار  باشد یمt( ،1.863 )( است و مقدار -0.221)

هر پارامتر  -96/1تا  96/1قادیر خارج بازه پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای م

بیان نمود که فرضیه  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 ، در داخل بازهمدل(

درصد اطمینان پذیرفته  95وجود رابطه بین نیروی انسانی خبره و نظام پیشنهادات با 

 .باشد یم رهمسویغ، (1392، سهرابی )نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ وشود مین

 : بین امکانات و تکنولوژی مناسب و نظام پیشنهادات در کارکنان سازمانفرضیه پنجم 

رابطه بین امکانات و تکنولوژی مناسب و نظام پیشنهادات  .رابطه وجود دارد مایصداوس

برای این  tمقدار  و باشد یمt( ،41.225 )( است و مقدار 0.881دارای ضریب مسیر )

 96/1پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

 توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 ، در خارج از بازههر پارامتر مدل( -96/1تا 

 95دات با بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین امکانات و تکنولوژی مناسب و نظام پیشنها

 صورت بهاین رابطه  باشد یمضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته 

 .باشد یم، همسو (1392نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق، سهرابی ) ؛ ومستقیم است
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رابطه  مایصداوس : بین آموزش کارکنان و نظام پیشنهادات در کارکنان سازمانفرضیه ششم

( 0.786رابطه بین آموزش کارکنان و نظام پیشنهادات دارای ضریب مسیر ) .ردوجود دا

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج  tو مقدار  باشد یمt( ،18.181 )است و مقدار 

، در هر پارامتر مدل( -96/1تا  96/1درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 ز بازهخارج ا

 ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95رابطه بین آموزش کارکنان و نظام پیشنهادات با 

نتیجه این فرضیه  ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد یمضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه

 .باشد یم، همسو (1392)سهرابی  ،با نتیجه تحقیق

رابطه  مایصداوسو نظام پیشنهادات در کارکنان سازمان  یرسان اطالع: بین فرضیه هفتم

( است و 0.817و نظام پیشنهادات دارای ضریب مسیر ) یرسان اطالعرابطه بین  .وجود دارد

)طبق قاعده خطای پنج درصد در برای این پارامتر  tو مقدار  باشد یمt( ،20.727 )مقدار 

، در خارج از هر پارامتر مدل( -96/1تا  96/1ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 بازه

ضریب  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95و نظام پیشنهادات با  یرسان اطالع

، نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد یممسیر مثبت 

 .باشد یم، همسو (1392سهرابی )

رابطه  مایصداوس: بین نظام پرداخت و رضایت شغلی در کارکنان سازمان فرضیه هشتم

( است 14.391و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) رابطه بین نظام پرداخت .وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در  tو مقدار  باشد یمt( ،14.391 )و مقدار 

، در خارج از هر پارامتر مدل( -96/1تا  96/1ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 بازه

ضریب  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95نظام پرداخت و رضایت شغلی با 

، نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد یممسیر مثبت 

 .باشد یم، همسو (1390محمدی )

رابطه وجود  مایصداوسشغلی در کارکنان سازمان : بین نوع شغل و رضایت فرضیه نهم

، t( است و مقدار 0.784رابطه بین نوع شغل و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) .دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد  tو مقدار  باشد یم( 19.403)
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 96/1 ، در خارج از بازههر پارامتر مدل( -96/1ا ت 96/1فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین نوع شغل و  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا 

ضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95رضایت شغلی با 

، محمدی با نتیجه تحقیق نتیجه این فرضیه ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد یم

 .باشد یم، همسو (1390)

رابطه وجود  مایصداوس: بین جوّ سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان سازمان فرضیه دهم

( است و مقدار 0.610رابطه بین جوّ سازمانی و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) .دارد

t( ،30.778 )و مقدار  باشد یمt این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه  برای

 هر پارامتر مدل(، در خارج از بازه -96/1تا  96/1رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین جوّ  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1

ضریب مسیر  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95سازمانی و رضایت شغلی با 

، نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد میمثبت 

 .باشد می، همسو (1390محمدی )

رابطه  مایصداوس : بین سبك رهبری و رضایت شغلی در کارکنان سازمانفرضیه یازدهم

( است و 0.665رهبری و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) بین سبك رابطه .وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در  tو مقدار  باشد میt( ،8.990 )مقدار 

، در خارج از هر پارامتر مدل( -96/1تا  96/1ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 بازه

ضریب  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95سبك رهبری و رضایت شغلی با 

، نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد میمسیر مثبت 

 .باشد می، همسو (1390) محمدی

رابطه  مایصداوس یکی و رضایت شغلی در کارکنان سازمان: بین شرایط فیزفرضیه دوازدهم

( است و 0.776بین شرایط فیزیکی و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر ) .وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در  tو مقدار  باشد میt( ،20.999 )مقدار 

هر پارامتر مدل(، در خارج از  -96/1تا  96/1ر خارج بازه ناحیه رد فرض صفر برای مقادی

بیان نمود که فرضیه وجود رابطه بین  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 بازه

ضریب  ازآنجاکه ؛ وشود میدرصد اطمینان پذیرفته  95شرایط فیزیکی و رضایت شغلی با 
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، نتیجه این فرضیه با نتیجه تحقیق ؛ واستمستقیم  صورت بهاین رابطه  باشد میمسیر مثبت 

 .باشد می، همسو (1390) محمدی

 مایصداوس پیشرفت و رضایت شغلی در کارکنان سازمان یها فرصت: بین فرضیه سیزدهم

پیشرفت و رضایت شغلی دارای ضریب مسیر  های فرصترابطه بین  .رابطه وجود دارد

برای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tو مقدار  باشد میt( ،6.785 )ر ( است و مقدا0.591)

هر پارامتر  -96/1تا  96/1پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 

بیان نمود که فرضیه  توان میمحاسبه شده است. لذا  -96/1تا  96/1 ، در خارج از بازهمدل(

درصد اطمینان پذیرفته  95و رضایت شغلی با  پیشرفت های فرصتوجود رابطه بین 

نتیجه  ؛ ومستقیم است صورت بهاین رابطه  باشد میضریب مسیر مثبت  ازآنجاکه ؛ وشود می

 .باشد می، همسو (1390، محمدی )این فرضیه با نتیجه تحقیق

پیشنهادات اجرایی زیر را  وانت میپژوهش  یها دادهاز تحلیل  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 ارائه کرد:

نظام پیشنهادات و یا  یها دستورالعمل، تغییر و تصویب و یا اصالح تنظیم – 1

 مایصداوسو فرمهای مربوط سازمان  ها نامه نییآ

، ثبت و رسیدگی به چگونگی تنظیم و توزیع فرم پیشنهادات دریافت یده سازمان – 2 

 پیشنهاد

آنها و  یازبندیامت ی درباره یریگ میتصمد و دریافت نظرات اعضاء و بررسی پیشنها – 3

 تعیین پاداش

، دعوت در صورت نیاز به نظرات متخصصان برای بررسی علمی و فنی و اجرایی – 4

 یریگ میتصماز کارشناسان و ارجاع پیشنهاد به آنها و سپس دریافت نظرات کارشناسان و 

 نهایی و تعیین پاداش

 صداوسیماب نهایی پیشنهادات و ارسال گزارش برای مدیر سازمان تصوی – 5

 شده رفتهیپذنظارت و پیگیری اجرای پیشنهادات  – 6

 نتایج ارزشیابی از پیشنهادات درباره شنهاددهندگانیپرسیدگی به اعتراضات  – 7

 ویژه یها پاداشنظارت بر اهدا جوایز و پاداشهای مصوب و  – 8

 مایصداوسمل پیشرفت کار به مدیر و کارکنان سازمان گزارش دهی کا – 9 

 برگزاری مراسم قدردانی از پیشنهادات برجسته و مشارکت کارکنان و همکاران -10
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فرهنگی جهت مشارکت هر  یساز نهیزمآموزشی و تشویقی و  یها برنامهاجرای  – 11 

 ، همکاران و استمرار و موفقیت نظام پیشنهاداتچه بیشتر کارکنان

بازنگری بر چگونگی اجرای طرح و انجام اصالحات و تغییرات الزم مطابق با  – 12

 نیاز و نظرات کارکنان و همکاران دانشکده

برای آن )برای همکاران  یدسترس قابلتهیه و نصب صندوق پیشنهادات در مکان  – 13 

ت خود را مطرح کامال ناشناس و محرمانه نظرات و پیشنهادا اند لیمادسته از افرادی که 

، پاداش . بدیهی است که چنانچه پیشنهادات محرمانه پذیرفته و مشمول پاداش گرددسازند

 مجموعه تعلق خواهد گرفت(. کل به

 منابع
 .، نشر نی. مدیریت عمومی(1390) یمهد دیس، الوانی .1

رابطه رضایت شغلی با تعهد  ،(1386) ،و صالح پور، معصومه اکبر یعل ،امین بیدختی .2

، سال دوره جدید ، دوماهنامه دانشور رفتار،وپرورش آموزشان سازمانی در کارکن

 .38-31 صص ،26 شماره، چهاردهم

رابطه بین نظام مدیریت مشارکتی )با تأکید  لیوتحل هیتجز، بررسی و (1383، لیلی )حبیبی .3

کارشناسی  نامه انیپا، بر سیستم پیشنهادها( و اثربخشی کارکنان سازمان بازرسی و نظارت

 .، دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانارشد

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار ( 1391) پژمان ،اباصلت و کنعانی نیری ،خراسانی .4

 .کشور یها فرودگاهشهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی 

 100تا  79. صص 12 شماره « مشاوره شغلی و سازمانی 

آمادگی سازمانی » (1392) ، رضا، مهسا و دهقاناکبری ،ری، فردینامی ،، حسیندرگاهی .5

مجله دانشکده  «جهت استقرار نظام پیشنهادات کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 286. صص 4شماره  7پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت( دوره 

 278الی 

یکردهای مدیریت خویشتن )مدیریت رفتارسازمانی . مبانی و رو(1390، علی )رضاییان .6

 .، انتشارات سمت. تهرانپیشرفته(

، . جلد اولترجمه مهدی زارع() رفتارسازمانی. (1389رابینز، استیفن و جاج تیموتی ) .7

 .. انتشارات نصتهران
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سید  ، دکتر علی پارساییان و دکتر. مترجمان(1387) سازمانی، رفتار ابینز، استیفن پیر .8

 .1387، سال ، دفتر پژوهشهای فرهنگیتهران ،، چاپ هشتممحمد اعرابی

 شماره ،دولتی مدیریت ، نشریهمشارکتی مدیریت فلسفه . تبیین(1378) اهلل فرج ،رهنورد .9

 .1378 تابستان ،44

. تحلیل محتوای مقاالت رضایت شغلی در مجالت پژوهشی (1390، محمدعلی )زکی .10

-173. ص ، شماره اول، سال اولمدیریت سرمایه انسانی یها پژوهشصلنامه ، فایران

193. 

 .دانش نگاه انتشارات :تهران .امور کارکنان و انسانی منابع مدیریت .(1381) جوادین سید .11

تأثیر نظام پیشنهادات بر بهبود عملکرد بانك صادرات ایران بر  (1392) محمد سهرابی .12

 .دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد نامه انیپا. متیازی متوازنمبنای الگوی کارت ا

 ،تهران ،پیشنهادها نظام اساس بر پذیر مشارکت مدیریت .(1380مجید ) ،محمدی شیخ .13

 .ایران ایز انستیتو

: مرکز آموزشی و . تهران)راهنمای کاربردی( . نظام پیشنهادها(1387) ، سعیدراد یالله فتح .14

 33الی  35. صص ایرانتحقیقات صنعتی 

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی  .(1382) گیتا ،علیرضا و عسگری ،کلدی .15

 صص ،1 شماره ،33 سال ،و علوم تربیتی یشناس روان، مجله شهر تهران وپرورش آموزش

103-120. 

: . تهرانی دولتی از تئوری تا عملها سازماندر  شنهادهایپ. نظام (1385) ، محمدمقیمی .16

 .انجمن ایرانیان خارج از کشور

رضایت شغلی و تعهد  ،یسازمان تیهو( بررسی رابطه بین 1390) نیالد صالحمحمدی  .17
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