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تبرید زریبفت همبلِ  90/4/12تبرید آغبس ثزرسی همبلِ  90/4/15تبرید پذیزش همبلِ 90/8/27
چكيدُ
ّسف اس هغبلؼِ ی ایي تحمیك ،ثزرسی اًتظبرات ٍ ػَاهل هَثز ثز رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زر ٍاحسّبی زاًطگبُ آساز اسالهی استبى
هبسًسراى ثَز .رٍش تحمیك ،تَغیفی اس ًَع سهیٌِیبثی هیثبضس .خبهؼِ ی آهبری ایي پژٍّص ضبهل ولیِ ی اػضبی ّیأت ػلوی توبم ٍلت فؼبل زر
ٍاحسّبی زاًطگبُ آساز اسالهی استبى هبسًسراى زر سبل تحػیلی  1389 -90ثَز؛ وِ تؼساز آًبى ثزاثز ً 1518فز هیثبضس .اس ایي تؼساز ثز اسبس خسٍل
وزخسی ٍ هَرگبى ً 300فز ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة ضسًس .خْت گززآٍری زازُّب اس اثشار پزسطٌبهِ ی هحمك سبذتِ استفبزُ ضسُ است .رٍایی آى
تَسظ استبزاى ٍ هترػػبى هزثَعِ هَرز تأییس لزار گزفت ٍ ضزیت پبیبیی آى ثب استفبزُ اس فزهَل آلفبی وزًٍجبخ ثزاثز 0/87ثِ زست آهس .خْت تدشیِ
ٍ تحلیل زازُّب اس رٍشّبی آهبری استٌجبعی آسهَى  ،tتحلیل ٍاریبًس ،آسهَى تَوی ٍ رگزسیَى استفبزُ ضسُ استً .تبیح حبغل اس ثزرسی سؤاالت
تحمیك ًطبى زازُ است وِ ثِ تزتیت ثزذَرزاری اس هشایبی ثیوِ ی تىویلی ٍ هىبًیشم ّبی تطَیك ٍ لسرزاًی اس اػضبی ّیأت ػلوی ٍ زریبفت
تسْیالت رفبّی ٍ زر ًظز گزفتي ضزایظ ٍیژُ ثزای ازاهِ تحػیل زارای ثبالتزیي هیبًگیي هی ثبضٌسّ .وچٌیي ثِ تزتیت ضیَُ ی هسیزیت ٍ سزپزستی
زاًطگبُ ،اهٌیت ضغلی ،رٍاثظ ثیي ّوىبراى زر هحیظ وبر ٍ حمَق ٍ هشایب زارای ثبالتزیي هیبًگیي ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی هی ثبضٌس.
کليد ٍاصُ گاى :رضبیت ضغلی ،اػضبی ّیأت ػلوی ،زاًطگبُ آساز اسالهی ،استبى هبسًسراى.

همدهِ
ًیزٍی اًسبًی ثِ ػٌَاى هْوتزیي سزهبیًِ ،مص تؼییي

زر ّز وطَری ثِ ضوبر هی آیٌس .اهزٍسُ استبزاى زارای

وٌٌسُ زر خْت رضس ٍ تؼبلی ّز سبسهبًی ثِ ٍیژُ زاًطگبُ

ضزح ٍظبیف گستززُ زر سهیٌِ ی آهَسضی ،پژٍّطی ٍ

ّب ٍ هزاوش ػلوی ایفب هیوٌس(غالهحسیي سازُ ٍ غبلحی،

تَسؼِ ی فززی ّستٌس لذا ثزای افشایص ویفیت تَخِ ثِ

 ،1383ظ .)3زاًطگبُ ّب هْوتزیي هزاوش فؼبلیت ّبی

اًتظبرات آًبى ضزٍری است ،سیزا هغبلؼِ ٍ ثزرسی

آهَسضی ٍ پزٍرضی زر ّز وطَری ّستٌس ٍ زر ایي راستب

اًتظبرات استبزاى هی تَاًس زر ضٌبذت اًتظبرات زاًطگبُ

اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ ّب اس هْوتزیي هؤلفِ ّبی

ًیش هؤثز ثبضس(چیي ،2002 ،ظ .)19زرٍالغ اػضبی ّیأت

ًظبم آهَسضی ٍ اس اسبسی تزیي ػٌبغز تَسؼِ ٍ پیطزفت

ػلوی اگز زلگزهی ٍ اًگیشُ ی وبفی ثزای فؼبلیت ٍ

بررسی اوتظارات ي عًامل مؤثر بر رضايت شغلی اعضاي َیأت علمی در /...صالحی ي َمکاران

پژٍّص ػلوی ًساضتِ ثبضٌس استمالل ػلوی ٍ التػبزی

ضغلی ٍ ًگزش وبروٌبى زاًطگبُ ثب رضبیت ضغلی آًبى،

زچبر هطىل هیضَز ،اس ایي رٍ یىی اس ػَاهل هؤثز زر

ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس وِ ٍیژگی ّبی ضغلی وبروٌبى هبًٌس

ثْزُ ٍری استبزاى زاًطگبُ ،رضبیت ضغلی1آًْبست؛

ًَع زاًطىسُ ،تدزثِ ی وبری ،هسرن تحػیلی ،هسٍَلیت

رضبیت ضغلی ًَػی احسبس هثجت فزز ًسجت ثِ ضغل

اخزایی ٍ ّوچٌیي ًگزش وبروٌبى ثب رضبیت ضغلی آًبى

ذَز هیثبضس ٍ ساییسُ ی ػَاهلی چَى ضزایظ ٍ رٍاثظ

راثغِ ی هؼٌی زاری زارز .یبفتِّبی پژٍّطی خوبلی ٍ

حبون ثز هحیظ وبرً ،2ظبم سبسهبًی ضغل ٍ3تأثیز ػَاهل

ّوىبراى ( )1388ثب پژٍّطی زر ذػَظ «راثغِ ثیي

فزٌّگی 4است .زاًطگبُ ثِ ػٌَاى یه ًْبز یب سبسهبى

ػَاهل ضغلی ٍ سبسهبًی ثب رفتبر ضْزًٍس سبسهبًی اػضبی

زارای اّویت ٍ خبیگبُ ثبالیی است وِ ثِ زًجبل تزثیت

ّیأت ػلوی ٍاحسّبی هٌغمِ ی یه زاًطگبُ آساز اسالهی

افزاز فزّیرتِ ٍ تحػیل وززُ ثب تَخِ ثِ فزٌّگ ،تبرید ٍ

ثِ هٌظَر ارایِ ی هسل هٌبست» چٌیي ًتیدِگیزی هیوٌس

زیي وطَر است .لذا اػضبی ّیأت ػلوی ثِ ػٌَاى یىی

وِ هتغیزّبی رضبیت ضغلی ٍ تؼْس سبسهبًی ثز رٍی

اس اروبى اغلی زاًطگبُ ثبیس اس وبر ٍ هحیظ ذَز رضبیت

رفتبر ضْزًٍس سبسهبًی تأثیز هثجت زارز ٍ فزسَزگی ضغلی

زاضتِ ثبضٌس تب وبرایی ٍ اثزثرطی آًبى ارتمب یبثس ،ثزػىس

ٍ خَ سبسهبًی تأثیز هٌفی زارًس .اس هؤلفِّبی رضبیت

ػسم رضبیت آًبى غیجت ٍ وبّص ویفیت ٍ زر ًْبیت افت

ضغلی ،هؤلفِّبی هبّیت وبر ،رضبیت اس ّوىبراى ٍ

تحػیلی زاًطدَیبى را ثِ ّوزاُ ذَاّس زاضت

رضبیت اس هیشاى حمَق ٍ هشایب ،لسرت پیصثیٌی رفتبر

(غالهحسیيسازُ ٍ غبلحی ،1383 ،ظ .)5پژٍّص

ضْزًٍس سبسهبًی را زر خْت هثجت زارًس .اس هؤلفِّبی

آراستِ ( )1382رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زاًص

سِگبًِ ی فزسَزگی ضغلی یؼٌی وبّص ػولىزز فززی،

آهَذتِ ی ذبرج اس وطَر ایزاى را هَرز ثزرسی لزار زازُ

سٍال ضرػیت ٍ ذستگی ػبعفیّ ،ز سِ لسرت

استً ٍ ،طبى زازًس وِ رضبیت ضغلی ثب ػَاهل التػبزی،

پیصثیٌی رفتبر ضْزًٍس سبسهبًی را زر خْت هؼىَس

آهَسضی ،تفزیحی ٍ رفبّی ،لَاسم ٍ تدْیشات ٍ ػَاهل

زارًس .زر پژٍّص ذسزٍی ( )1388ثب ػٌَاى «ثزرسی

اًگیشضی ارتجبط زارز ٍ زر ارسیبثی تأثیز ّز یه اس ػَاهل

راثغِی رضبیت ضغلی وبروٌبى ٍ اّوبل وبری آًبى زر

ثب استفبزُ اس تحلیل ػبهلی هطرع ضس وِ ػَاهل

ثرص آهَسش سبسهبى تَسؼِ تدبرت ایزاى» ًتبیح سیز ثِ

التػبزی ٍ اًگیشضی ًمص ثیطتزی زر رضبیت ضغلی

زست آهس وِ ثیي رضبیت ضغلی ٍ اّوبل وبری وبروٌبى

استبزاى زارزً .تبیح تحمیك تیوَری ( )1386ثِ ثزرسی

راثغِ ی هؼٌبزار ٍخَز ًسارزٍ .لی ثیي سِ ثؼس رضبیت

رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ ػلَم پشضىی

ضغلیٍ :یژگیّبی رفتبری ّوىبراى ،حمَق ٍ هشایب ٍ

اغفْبى پززاذتِ است ٍ زر یه هغبلؼِ ی پیوبیطی ًتبیح

فزغت تزفیغ ٍ ارتمب ،ثب اّوبل وبری راثغِ ی هؼٌبزار
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هَرز تدشیِ ٍ تحلیل لزارگزفت وِ اػضبی ّیأت ػلوی

حبغل ضسُ است .زر تحمیمبت فیسلز ( )1996تحت

اس رضبیت ضغلی ذَثی ثزذَرزار ثَزُ اًس ٍ اس هبّیت

ػٌَاى «ذغَط ولی ثزای وست رضبیت اػضبی ّیأت

وبر ذَز رضبیت هغلَة ٍ ،اس ًحَُ ی سزپزستی ،اهٌیت

ػلوی زاًطگبُ اس ضغل ذَز»ً ،تبیح ًطبى هیزّس ،ػَاهل

ضغلی ،حمَق ٍ هشایب ٍ اس فزغت ّبی ارتمب ٍ ضزایظ

حبون ثز هیشاى پززاذت (ػَاهل حمَلی ،رػبیت اغل

فیشیىی هحیظ وبر رضبیت ووتزی زاضتٌس .وزاهتی ٍ

ثزاثزی ٍ…) سیستنّبی خجزاى ذسهت (افشایص حمَق،

ّوىبراى ( )1387ثب پژٍّطی زر راثغِ ثب ٍیژگی ّبی

ارتمبی همبم ،پززاذت اضبفِ وبر) ٍ رًٍس وًٌَی زر خجزاى

1

ذسهت (پززاذت ثز هجٌبی هْبرت ٍ ضبیستگی ،گستززُ

.Job Satisfaction
. Work environment
3
.Organizational system of Job
4
.Impact of cultural factors
5
- Fiedler
2

سبسی) ثِ ػٌَاى راّىبرّبیی زر پیطزفت ػلوی ٍ رضبیت
اػضبی ّیأت ػلوی اس وبرضبى زذیل ثَزُ است.

فصلىامٍ رياوشىاسی تربیتی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تىکابه ،سال ديم شمارٌ سًم ،پايیس  ،1930پیاپی7

اضبگجوی )1999(1پژٍّطی را ثب ػٌَاى «یه هغبلؼِ

 -2ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی

تغجیمی پیزاهَى رضبیت ضغلی زر آهَسش ػبلی» غَرت

ًسجت ثِ زاًطگبُ چگًَِ است؟

زاز وِ ًتبیح ًطبى هیزّس ٍیژگیّبی خوؼیتضٌبسی،

 -3آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍّبی هرتلف

ارضسیت زر سي ،همبم ٍ سبثمِ ی ذسهت وِ زر هَلؼیت

آهَسضی هتفبٍت است؟

سبسهبًی هسیزاى زذیل ثَزُ است؛ ّنچٌیي تأثیز هثجت

 -4آیب ػَاهل هؤثززر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی

ثسیبری زر لیبس ثب اسبتیس زر رضبیت ضغلی آًبى زاضتِ

زرگزٍّبی هرتلف هتفبٍت است؟

است .زر هغبلؼِای زر زاًطگبُ ضیفیلس ثزیتبًیب ،رضبیت

 -5آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ ،رضبیت

ضغلی ثب هبّیت ضغل ٍ حزفِ زر پشضىبى هترػع وِ

ضغلی آًْب را پیص ثیٌی هی وٌٌس؟

ثِ ًَػی ثب آهَسش زاًطدَیبى ّوزاُ ثَزُ است راثغِ ی

رٍش پضٍّص

هؼٌی زاری زاضتِ است(وَلیي ،2000 ،ظ)25؛ ٍ هغبلؼِ-

رٍش تحمیك ،تَغیفی اس ًَع سهیٌِیبثی هیثبضس.

ای زیگز زر زاًطگبُ ٍیسىبًسیي آهزیىب ًطبى زاز

خبهؼِ ی آهبری ایي پژٍّص ضبهل ولیِ ی اػضبی ّیأت

پشضىبًی وِ زر اهز آهَسش ٍ تؼلین ٍتزثیت زاًطدَیبى

ػلوی توبم ٍلت فؼبل زر ٍاحسّبی زاًطگبُ آساز اسالهی

پشضىی فؼبلیت هیوززًس اس رضبیت ضغلی ثیطتزی

استبى هبسًسراى زر سبل تحػیلی  1389-90هیثبضس؛ وِ

ثزذَرزار ثَزُ اًس ٍ اس ایي وبر لذت ثززُاًس ٍ زر هؤسسِ

تؼساز آًبى ثزاثز ً 1518فز هیثبضس .اس ایي تؼساز ثز اسبس

ی ثْساضت ػوَهی زر وَاالالهپَر اػضبی ّیأت ػلوی

خسٍل وزخسی ٍ هَرگبى ً 300فز ثِ ػٌَاى ًوًَِ

ػالٍُ ثز هسبیل هبلی ٍ زستوشزّب اس هبّیت وبر ٍ ًَع

اًتربة ضسًس .خْت گززآٍری زازُّب اس اثشار پزسطٌبهِ

ضغل ٍ حزفِ ی ذَز احسبس رضبیت ثیطتزی زاضتِ-

ی هحمك سبذتِ استفبزُ ضسُ است .رٍایی آى تَسظ

اًس(سبراوس ،2000 ،ظ .)63لیلیساًی ٍ الری ()2002

اسبتیس ٍ هترػػبى هزثَعِ هَرز تأییس لزار گزفتِ است ٍ

ًطبى زازًس وِ هیشاى زرآهس ،حمَق ٍ زستوشز یىی اس

ضزیت پبیبیی آى ثب استفبزُ اس فزهَل آلفبی وزًٍجبخ ثزاثز

ػَاهل هؤثز تأثیزگذار ثز رضبیت ضغلی هی ثبضسً .تبیح

 0/87ثِ زست آهس .خْت تدشیِ ٍ تحلیل زازُّب اس

تحمیك وَزلی ٍ تئَزٍراویس(ً )2003یش ًطبى زازًس وِ

ًزمافشار  ٍ SPSSاس رٍشّبی آهبری زر سغح تَغیفی ٍ

ثیي اهٌیت ضغلی ،حمَق ٍ زستوشز ،تطَیكًَ ،ع ضغل ٍ

استٌجبعی آسهَى  ،tتحلیل ٍاریبًس ،آسهَى تَوی ٍ

رضبیت ضغلی راثغِ ی هستمیوی ٍخَز زارز.

رگزسیَى استفبزُ ضسُ است.

گَزال( )2003ثب اًدبم پژٍّطی ًطبى زاز وِ زرآهس اًسن

یافتِّاي پضٍّص

اػضبی ّیأت ػلوی تأثیز ثسیبری ثز ًبرضبیتی آًْب اس

سؤال اٍل :اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی ًسجت ثِ

ضغلطبى زارز ٍ افشایص حمَق ٍ زستوشز راثغِ ی هستمین

زاًطگبُ چگًَِ است؟

ثب رضبیت ضغلی زارز .زر ایي تحمیك ًیش هحممیي ثِ
ثزرسی اًتظبرات ٍ ػَاهل هؤثز ثز رضبیت ضغلی اػضبی
ّیأت ػلوی زر ٍاحسّبی زاًطگبُ آساز اسالهی استبى
هبسًسراى پززاذتِاًس ،لذا ثسیي هٌظَر ثِ زًجبل ثزرسی ٍ
پبسرگَیی ثِ سؤال ّبی سیز هیثبضٌس:
 -1اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی ًسجت ثِ زاًطگبُ
چگًَِ است؟
-Oshagbemi

1

بررسی اوتظارات ي عًامل مؤثر بر رضايت شغلی اعضاي َیأت علمی در /...صالحی ي َمکاران
جدٍل ً .1تایج آسهَى  tتک ًوًَِ اي
تؼداد

هياًگيي

اًحزاف هؼيار

 Tجدٍل

 Tهحاسبِ ضدُ

درجِ آسادي

سطح هؼٌاداري

ضزایط ٍیضُ ي اداهِ تحصيل

300

4/42

0/67

1/645

36/86

299

0/000

کاّص ساػت حضَر فيشیكي

300

4/34

0/65

1/645

35/56

299

0/000

کاّص ساػات تدریس هَظفي

300

4/32

0/68

1/645

33/74

299

0/000

داضتي اتاق هستمل گزٍّْا

300

4/3

0/73

1/645

30/88

299

0/000

فزصتْاي هطالؼاتي

300

4/38

0/69

1/645

34/6

299

0/000

پزداختي حمَق هٌاسب

300

4/38

0/63

1/645

37/94

299

0/000

دریافت تسْيالت رفاّي

300

4/44

0/67

1/645

37/27

299

0/000

دستزسي بِ هٌابغ ػلوي

300

4/38

0/69

1/645

34/6

299

0/000

هكاًيشهْاي تطَیك اػضاي ّيات ػلوي

300

4/46

0/61

1/645

41/59

299

0/000

بزخَرداري اس هشایاي بيوِ تكويلي

300

4/52

0/64

1/645

41/07

299

0/000

اًتظارت

ثب تَخِ ثِ ایي وِ ّ tبی هطبّسُ ضسُ ثشرگتز اس t

ّیأت ػلوی ٍ زریبفت تسْیالت رفبّی ٍ زر ًظز

خسٍل(  )1/645زرسغح  0/05ثب زرخِ آسازی  299ثَزُ ٍ

گزفتي ضزایظ ٍیژُ ثزای ازاهِ تحػیل ،زارای ثبالتزیي

سغح هؼٌبزاری وَچىتز اس  0/05هی ثبضس ،ثٌبثزایي ًتیدِ

هیبًگیي هی ثبضٌس.

هی گیزین وِ زر سغح  0/05آسهَى هؼٌی زار هی ثبضس ٍ

سؤال زٍم :ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت

ثِ ػجبرت زیگز ٍ ثِ تزتیت ثزذَرزاری اس هشایبی ثیوِ

ػلوی ًسجت ثِ زاًطگبُ چگًَِ است؟

تىویلی ٍ هىبًیشم ّبی تطَیك ٍ لسرزاًی اس اػضبی
جدٍل ً .2تایج آسهَى  tتک ًوًَِ اي
اًحزاف

T
جدٍل

T
هحاسبِ ضدُ

آسادي

1/645

59/89

299

0/000

46/53

299

0/000

299

0/000
0/000

درجِ

تؼداد

هياًگيي

300

4/67

0/47

اهٌيت ضغلي

300

4/44

0/54

1/645

حمَق ٍ هشایا

300

4/40

0/60

1/645

40/35

هاّيت کار تدریس

300

4/30

0/67

1/645

33/51

299

رٍابط بيي ّوكاراى در هحيط کار

300

4/44

0/67

1/645

37/27

299

0/000

رضایت اس کار

300

4/38

0/56

1/645

42/48

299

0/000

رضایت اس هافَق

300

4/42

0/60

1/645

40/72

299

0/000

تٌاسب رضتِ ي تحصيلي با تدریس

300

4/32

0/62

1/645

37/14

299

0/000

لَاًيي ٍ همزرات حاکن بز داًطگاُ

300

4/30

0/67

1/645

33/51

299

0/000

هيشاى اختيارات گزٍُ ّاي آهَسضي

300

4/18

0/59

1/645

34/61

299

0/000

ٍجَد اهكاًات هٌاسب در هحيط کار

300

4/36

0/63

1/645

37/64

299

0/000

دریافت ٍام هسكي– خَدرٍ ٍ ...

300

4/28

0/57

1/645

39/03

299

0/000

ًحَُ ي تزفيغ اػضاي ّيأت ػلوي

300

4/30

0/71

1/645

32/113

299

0/000

300

4/22

0/71

1/645

30/09

299

0/000

ضيَُ ي هدیزیت ٍ سزپزستي
داًطگاُ

هطارکت اػضاي ّيأت ػلوي در
تصوين گيزي ّاي ٍاحد داًطگاّي

هؼيار

سطح هؼٌاداري

ثب تَخِ ثِ ایي وِ ّ tبی هطبّسُ ضسُ ثشرگتز اس t

است ٍ سغح هؼٌبزاری وَچه تز اس  0/05هی ثبضس،

خسٍل( )1/645زرسغح  0/05ثب زرخِ ی آسازی  299ثَزُ

ثٌبثزایي ًتیدِ هی گیزین وِ زر سغح  0/05آسهَى هؼٌی

فصلىامٍ رياوشىاسی تربیتی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تىکابه ،سال ديم شمارٌ سًم ،پايیس  ،1930پیاپی7

زار هی ثبضس ٍ ثِ تزتیت ضیَُ ی هسیزیت ٍ سزپزستی

سؤال سَم :آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ

زاًطگبُ ،اهٌیت ضغلی ،رٍاثظ ثیي ّوىبراى زر هحیظ وبر

ّبی هرتلف آهَسضی هتفبٍت است؟

ٍحمَق ٍ هشایب زارای ثبالتزیي هیبًگیي ٍ ػَاهل هؤثز زر
رضبیت ضغلی هی ثبضٌس
جدٍل ً .3تایج تحليل ٍاریاًس یكطزفِ )(ANOVA
هٌبغ تغييزات

هجوَع هجذٍرات

درجِ آسادي

بيي گزٍُ ّا

161/895

2

خطا

5735/025

297

هجوَع

5896/92

299

F

هياًگيي هجذٍرات
80/947
19/31

سطح هؼٌاداري
0/016

4/192

ًتبیح خسٍل فَق ًطبى هی زّس چَى  Fهحبسجِ ضسُ

اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ ّبی هرتلف

( )4/192ثشرگتز اس ( F (5/50,2, 297خسٍل (ٍ )2/99

آهَسضی (ػلَم اًسبًی ،ػلَم پبیِ ٍ فٌی ٍ هٌْسسی)

سغح هؼٌبزاری ًیش وَچه تز اس  0/05هی ثبضس؛ ثٌبثزایي

هتفبٍت است.

جدٍل .4آسهَى تَکي بزاي هؼٌادار بَدى هياًگيي ّا
هتغيز

) (Iگزٍُ آهَسضي

)(Jگزٍُ آهَسضي

اختالف هياًگيي ّا(I-

اًحزاف هؼيار خطا

سطح هؼٌاداري

اًتظارات

ػلَم اًساًي

ػلَم پایِ

)J
-/18750

/57900

/944

فٌي ٍ هٌْدسي

-1/900

/67522

/014

/18750

/57900

/944

ػلَم اًساًي

ػلَم پایِ

*

فٌي ٍ هٌْدسي

-1/71250

/72317

/048

ػلَم اًساًي

*1/90000

/67522

/014

*

/72317

فٌي ٍ هٌْدسي

1/71250

ػلَم پایِ

/048

ًتبیح آسهَى تؼمیجی تَوی ًطبى هی زّس :اًتظبرات

سؤال چْبرم :آیب ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی اػضبی

اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ آهَسضی ػلَم اًسبًی ثب

ّیأت ػلوی زر گزٍُ ّبی هرتلف آهَسضی هتفبٍت

گزٍُ آهَسضی فٌی ٍ هٌْسسی هتفبٍت است.

است؟

جدٍل ً .5تایج تحليل ٍاریاًس یكطزفِ)(ANOVA
هٌبغ تغييزات

هجوَع هزبؼات

درجِ آسادي

هياًگيي هجوَع هزبؼات

F

سطح هؼٌاداري

بيي گزٍُ ّا

770/130

2

385/065

13/988

0/000

خطا

8175/75

297

27/528

هجوَع

8945/88

299

ًتبیح خسٍل فَق ًطبى هی زّس چَى Fهحبسجِ ضسُ

رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ ّبی هرتلف

( )17/261ثشرگتز اس ( F (5/50,2, 297خسٍل (ٍ )2/99

آهَسضی (ػلَم اًسبًی ،ػلَم پبیِ ٍ فٌی ٍ هٌْسسی)

سغح هؼٌبزاری ًیش وَچه تز اس  0/05هی ثبضس زر ًتیدِ

هتفبٍت است.

فزضیِ ی غفز رز هی ضَز .ثٌبثزایي ػَاهل هؤثز زر

بررسی اوتظارات ي عًامل مؤثر بر رضايت شغلی اعضاي َیأت علمی در /...صالحی ي َمکاران
جدٍل .6آسهَى تَکي بزاي هؼٌادار بَدى هياًگيٌْا
هتغيز

) (Iگزٍُ آهَسضي

)(Jگزٍُ آهَسضي

ػَاهل هَثز در

ػلَم اًساًي

ػلَم پایِ

*
*

رضایت ضغلي

اختالف هياًگيٌْا)(I-J

اًحزاف هؼيار خطا

-2/87500

سطح هؼٌاداري
/000

/69131

فٌي ٍ هٌْدسي

-3/62500

/80620

/000

ػلَم اًساًي

2/87500

/69131

/000

فٌي ٍ هٌْدسي

-/75000

/86345

/661

ػلَم اًساًي

*

3/62500

/80620

/000

ػلَم پایِ

/75000

/86345

/661

ػلَم پایِ
فٌي ٍ هٌْدسي

ًتبیح آسهَى تؼمیجی تَوی ًطبى هی زّس :ػَاهل هؤثز

سؤال پٌدن :آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ،

زر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ آهَسضی

رضبیت ضغلی آًْب را پیص ثیٌی هی وٌس.

ػلَم اًسبًی ثب گزٍُ آهَسضی فٌی ٍ هٌْسسی ٍ گزٍُ
آهَسضی ػلَم پبیِ هتفبٍت است.

جدٍل  .7تحليل رگزسيَى ّوشهاى بزاي پيصبيٌي رضایت ضغلي اس اًتظارات اػضاي ّيأت ػلوي
هدل

ضزیب ّوبستگي چٌدگاًِ

ضزیب تؼييي

ضزیب تؼييي تؼدیل یافتِ

اًحزاف هؼيار بزآٍرد

1

0/562

0/32

0/293

4/72

جدٍل ً .8تایج تحليل ٍاریاًس بزاي هتغيزّاي پيص بيٌي کٌٌدُ
هٌبغ تغييزات

هجوَع تَاًْاي دٍم

درجِ آسادي

تيوار

2977/65

10

خطا

6438/63

289

کل

9416/28

299

F

هياًگيي تَاًْاي دٍم

ًتبیح تحلیل ٍاریبًس ًطبى هی زّس  Fهحبسجِ ضسُ
( )13/365ثشرگتز اس( F=(5/50,10,289خسٍل (ٍ )1/83

297/76

سطح هؼٌاداري

13/365

22/28

0/000

فزضیِ ی غفز پذیزفتِ هی ضَز .ثٌبثزایي فزؼ راثغِ ی
ذغی ثیي ایي هتغیزّب را ثبیس پذیزفت.

سغح هؼٌبزاری ًیش وَچىتز اس  0/05هی ثبضس زر ًتیدِ
جدٍل  .9جدٍل ضزایب رگزسيًَي بزاي هتغيزّاي پيص بيٌي کٌٌدُ
هتغيزّا

b

اًحزاف
هؼيار خطا

beta

t

سطح
هؼٌاداري

13/83

0/000

همدار ثابت

39/03

2/82

4/39

0/000

در ًظز گزفتي ضزایط ٍیضُ بزاي اداهِ تحصيل

3/05

0/69

0/36

0/293

کاّص ساػت حضَر فيشیكي

0/74

0/7

0/09

1/05

کاّص ساػات تدریس هَظفي

-0/49

0/502

-0/06

-0/98

0/33

داضتي اتاق هستمل بزاي گزٍّْاي آهَسضي

2/42

0/55

0/31

-4/38

0/000

فزصتْاي هطالؼاتي

0/112

0/56

0/014

0/199

0/84

پزداختي حمَق هٌاسب

-2/45

0/72

-0/275

3/42

0/001

دریافت تسْيالت رفاّي

0/57

0/59

0/07

0/97

0/335

دستزسي بِ هٌابغ ػلوي(هجالت ،هماالت ٍ استفادُ اس ضبكِ ایٌتزًت)

0/91

0/57

0/112

1/60

0/110

هكاًيشم ّاي تطَیك ٍ لدرداًي اس اػضاي ّیأت ػلوي

1/79

0/71

0/19

2/.53

0/012

بزخَرداري اس هشایاي بيوِ تكويلي

-1/64

0/602

-0/19

-2/73

0/007
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خسٍل فَق ضزایت رگزسیًَی را ثزای هتغییزّبی

اهٌیت ضغلی ،رٍاثظ ثیي ّوىبراى زر هحیظ وبر ٍ حمنَق

پیص ثیٌی وٌٌسُ را زر ستَى ً bطبى هی زّس .ثز اسبس

ٍ هشایب زارای ثبالتزیي هیبًگیي ٍػَاهل هنؤثز زر رضنبیت

خسٍل فَق ،زر ًظز گزفتي ضزایظ ٍیژُ ثزای ازاهِ ی

ضغلی هی ثبضٌسً .تبیح ایي تحمیك ثب پژٍّص ّبی وزاهتنی

تحػیل ،زارای ثیطتزیي ضزیت زر ٍسى ّبی ثتب است وِ

ٍ ّوىبراى( )1387وِ ثیي هسٍَلیت اخزاینی ثنب رضنبیت

ًطبى هی زّس تغییزی زر یه اًحزاف هؼیبر زر رضبیت

ضغلی راثغِ ی هؼٌی زاری ٍخَز زارز ٍ .غالهحسنیي سازُ

ضغلی ،هَخت  0/36اًحزاف هؼیبر تغییز زر رضبیت

ٍ غبلحی( )1383وِ ثیي ضنیَُ ی هنسیزیت ٍ سزپزسنتی

ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی هی ضَز.

ثب رضبیت ضغلی راثغِ ٍخنَز زارز .اضنبگجوی()1999ونِ

بحث ٍ ًتيجِگيزي
سؤال اٍل :اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی ًسجت ثِ
زاًطگبُ چگًَِ است؟
زازّبی هزثَط ثِ سؤال اٍل تحمیك ثیبًگز ایي است وِ
ثِ تزتیت ثزذَرزاری اس هشایبی ثیوِ تىویلی ٍ هىبًیشم
ّبی تطَیك ٍ لسرزاًی اس اػضبی ّیأت ػلوی ٍ زریبفت
تسْیالت رفبّی ٍ زر ًظز گزفتي ضزایظ ٍیژُ ثزای ازاهِ
ی تحػیل زارای ثبالتزیي هیبًگیي هی ثبضٌسً .تبیح ایي
تحمیك ثب پژٍّص ّبی آراستِ ( ٍ )1382تیوَری ()1386
وِ رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی ثب ػَاهل اًگیشضی
ارتجبط هؼٌبزار زارز ٍ گَزال ( )2003وِ افشایص حمَق ٍ
زستوشز راثغِ ی هستمیوی ثب رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت
ػلوی زارز ٍ لیلیساًی ٍ الری ( )2002وِ هیشاى زرآهس ٍ
حمَق ٍ زستوشز یىی اس ػَاهل هْن تأثیزگذار ثز رضبیت
ضغلی هیثبضس ،وَزلی ٍ تئَزٍراویس ( )2003وِ ثیي
اهٌیت ضغلی ،تطَیك ،حمَق ٍ زستوشز ثب رضبیت ضغلی
راثغِ هستمیوی ٍخَز زارز ّورَاًی زارز .ایي ًتیدِ ثب
یبفتِّبی خوبلی ٍ ّوىبراى ( )1388وِ هبّیت وبر اس
هؤلفِّبی رضبیت ضغلی هیثبضس ٍ ثب یبفتِّبی پژٍّص
ذسزٍی ( )1388وِ فزغت تزفیغ ٍ ارتمب ثبػث رضبیت
ضغلی هیضَز ٍ وزاهتی ٍ ّوىبراى ( )1387وِ ثیي
هسرن تحػیلی ٍ تدزثِ ی وبری ثب رضبیت ضغلی راثغِ
ی هؼٌیزار ٍخَز زارز ًیش ّورَاًی زارز.
سؤال دٍم :ػَاهل هَثز زر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت
ػلوی ًسجت ثِ زاًطگبُ چگًَِ است؟
یبفتِ ّبی ثِ زست آهسُ زر هَرز ایي سؤال ثیبًگز ایني
است وِ ثِ تزتیت ضیَُ ی هسیزیت ٍ سزپزستی زاًطنگبُ،

ٍیژگی ّبی خوؼیت ضٌبسنی ثنب رضنبیت ضنغلی راثغنِ ی
هؼٌبزار زارز ّورَاى است؛ ٍ ّوچٌیي ًتبیح ایي تحمیك ثب
پننن نژٍّصّنننننبی خونننننبلی ٍ ّوىنننننبراى(ٍ )1388
ذسزٍی( )1388وِ هینشاى حمنَق ٍ هشاینب اس هَلفنِّنبی
رضبیت ضغلی است ّورَاًی زارز.
سؤال سَم :آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ
ّبی هرتلف آهَسضی هتفبٍت است؟
ًتبیح ثِ زست آهسُ زر هَرز ایي سؤال حبوی اس آى است وِ
اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ ّبی هرتلف
آهَسضی(ػلَم اًسبًی ،ػلَم پبیِ ٍ فٌی ٍ هٌْسسی)
هتفبٍت استّ .وچٌیي ًتبیح آسهَى تؼمیجی تَوی ًطبى
هی زّس وِ اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ
آهَسضی ػلَم اًسبًی ثب گزٍُ آهَسضی فٌی ٍ هٌْسسی
هتفبٍت استً .تبیح ایي پژٍّص ثب ًتبیح تحمیك وزاهتی ٍ
ّوىبراى(ّ )1387ورَاًی زارز.
سؤال چْارم :آیب ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی اػضبی
ّیأت ػلوی زر گزٍُ ّبی هرتلف هتفبٍت است؟
یبفتِّبی ثِ زست آهسُ زر هَرز ایي سؤال حبوی اس آى
است وِ ػَاهل هؤثز زر رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت
ػلوی زر گزٍُّبی هرتلف آهَسضی (ػلَم اًسبًی ،ػلَم
پبیِ ٍ فٌی ٍ هٌْسسی) هتفبٍت است؛ ٍ ّوچٌیي ًتبیح
آسهَى تؼمیجی تَوی ًطبى هی زّس ،ػَاهل هؤثز زر
رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی زر گزٍُ آهَسضی
ػلَم اًسبًی ثب گزٍُ آهَسضی فٌی ٍ هٌْسسی ٍ گزٍُ
آهَسضی ػلَم پبیِ هتفبٍت استً .تبیح ایي پژٍّص ثب
ًتبیح تحمیك وزاهتی ٍ ّوىبراى(ّ )1388ورَاًی زارز.
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سؤال پٌجن :آیب اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ،

ًوَزى اتبق هستمل ٍ هدْش ثِ وبهپیَتز ،ایٌتزًت ٍ تلفي

رضبیت ضغلی آًْب را پیص ثیٌی هی وٌٌس؟

خْت فؼبلیتّبی تحمیمبتی ٍ هغبلؼبتی ،اهىبًبت فیشیىی

زازّبی ثِ زست آهسُ اس ًتبیح تحلیل ٍاریبًس ًطبى

هغلَة ثزای والسّبی زرسی ،هْیب ًوَزى آسهبیطگبُ ٍ

هیزّس فزؼ راثغِ ی ذغی ثیي ایي هتغیزّب را ثبیس

وبرگبُ هدْش ٍ هٌبست ثِ ّوزاُ ٍسبیل ووه آهَسضی

پذیزفت؛ ّوچٌیي زازُّبی خسٍل ضزایت رگزسیَى ثزای

خْت فزایٌس تسریس هیشاى رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت

هتغیزّبی پیصثیٌی وٌٌسُ را ًطبى هیزّس .زر ًظز گزفتي

ػلوی را افشایص زٌّس.

ضزایظ ٍیژُ ،ثزای ازاهِ ی تحػیل ثیطتزیي ضزیت زر

هٌابغ

رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت ػلوی را زارزً .تبیح ایي

 -آراستِ ،حویس رضب .)1382( .رضبیت ضغلی اػضبی

تحمیك ثب پژٍّص ّبی لیلیساًی ٍ الری( )2002وِ هیشاى

ّیبت ػلوی زاًص آهَذتِ ذبرج اس وطَر ایزاى .فصلٌاهِ

زرآهس ٍ حمَق ٍ زستوشز ثز رضبیت ضغلی اػضبی ّیأت
ػلوی هؤثز استّ ،ورَاًی زارز .ثز اسبس ًتبیح پژٍّص
حبضز پیطٌْبز هی ضَز ،هسألِ اهٌیت ضغلی اػضبی ّیأت

پضٍّص ٍ بزًاهِ ریشي در آهَسش ػالي .ضوبرُ .28ٍ27
غع.97-125

ػلوی زاًطگبُ ّبی آساز اسالهی وِ ثِ ػٌَاى یه ًگزاًی

 -تیوَری ،هزین .)1386( .ثزرسی رضبیت ضغلی

ٍ زغسغِ ی خسی ثِ زلیل ووجَز پذیزش زاًطدَیبى

اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ ػلَم پشضىی اغفْبى .هجلِ

هغزح هی ثبضس هسٍَالى ٍ زست اًسروبراى ثِ هسألِ ی

ایزاًي آهَسش در ػلَهپشضكي .ضوبرُ ،18غع-236

هْن تَخِ ٍ اّتوبم ثیطتزی زاضتِ ثبضٌس ٍ هسٍَلیي
ٍاحسّبی زاًطگبّی تالش وٌٌس تب سغح رضبیت ضغلی
اػضبی ّیأت ػلوی را اس عزیك فزاّن وززى سهیٌِ ی
فؼبلیت آًبى زر اًدبم عزحّبی تحمیمبتی ٍ پژٍّصّبی

 ،227پبییش ٍ سهستبى..
 خوبلی ،اذتز؛ تمیپَر ظْیز ،ػلی ٍ غبلحی ،هسلن.( .)1388راثغِ ثیي ػَاهل ضغلی ٍ سبسهبًی ثب رفتبر

ػلوی ،ضزوت زر سویٌبرّب ٍ ّوبیصّبی زاذلی ٍ

ضْزًٍس سبسهبًی اػضبی ّیأت ػلوی ٍاحسّبی هٌغمِ

ذبرخی ،ارایِ همبالت ٍ چبح ٍ اًتطبر آى زر ًطزیبت

یه زاًطگبُ آساز اسالهی ثِ هٌظَر ارائِ هسل هٌبست.

ػلوی هؼتجز زاذلی ٍ ذبرخی ثِ هٌظَر افشایص رضبیت

فصلٌاهِ رّيافتي ًَ در هدیزیت آهَسضي ٍاحد

ضغلی آًبى زر ٍاحس زاًطگبّی فزاّن وٌٌس؛ ّوچٌیي ثب
فزاّن وززى لَاًیي ٍ همزرات لبثل اًؼغبف زر ٍاحس
زاًطگبّی ٍ هطبروت زازى اػضبی ّیأت ػلوی زر

هزٍدضت .سبل سَم .ضوبرُ  ،2غع.87-106

-

ذسزٍی ،ػلی اوجز .)1388( .ثزرسی راثغِ رضبیت

تػوینگیزیّب ٍ ٍاگذار وززى اذتیبرات ثِ هسیزاى

ضغلی وبروٌبى ٍ اّوبل وبری آًبى زر ثرص آهَسش

گزٍُّبی آهَسضی هَخت افشایص رضبیت ضغلی اػضبی

سبسهبى تَسؼِ تدبرت ایزاى .فصلٌاهِ رّبزي ٍ هدیزیت

ّیأت ػلوی زر هحیظّبی آهَسضی ضًَس؛ ٍ ثب استفبزُ اس

آهَسضي ٍاحد گزهسار .سبل سَّم ،ضوبرُ زٍّم ،غع

هىبًیشمّبی تطَیمی ٍ تمسیز اس ذسهبت هغلَة ػلوی ٍ
پژٍّطی ،افشایص حمَق ٍ هشایب ٍ تَخِ ثِ تسْیالت
رفبّی (ٍام هسىيٍ ،ام ذَزرٍ

) ،زازى آسازی ػلوی ٍ

ثزلزاری اهٌیت ضغلی ثزای اػضبی ّیأت ػلوی سهیٌِ ی

.125-141
 -غالهحسیيسازُ ،امولثَم ٍ غبلحی ،هحوس.)1383( .

بزرسي هيشاى ػَاهل هؤثز بز رضایت ضغلي اػضاي

افشایص رضبیت ضغلی آًبى را فزاّن وٌٌس؛ ٍ زر ًْبیت

ّيأت ػلوي داًطگاُ آساد اسالهي استاى هاسًدراى .عزح

هسٍَلیي ٍاحسّبی زاًطگبّی هیتَاًٌس ،اس عزیك فزاّن

پژٍّطی ،زاًطگبُ آساز اسالهی ٍاحس سبری.

7 پیاپی،1930  پايیس، سال ديم شمارٌ سًم،فصلىامٍ رياوشىاسی تربیتی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تىکابه

- سیس هحوس ٍ غالم، هحوسرضب؛ هیزووبلی، وزاهتی- Goodall, Donetta .(2003). the Effects of
salary on job satisfaction among college
adjunct faculty doctoral dissertation the
university of Texas at Austin.
- Kodli, O, & Theodorais, A. (2003). Job
security and job satisfaction among Greek
Fitness Instractors; university of Thessaly.
- Lillydani, Jane H. & Larry D. Singell.
(2002). job satisfaction, salaries and
unions: the determination of university
faculty
compensation;
Doctoral
Dissertation; university of Colorado at
Boulder.
- Oshagbemi, T. (1999). Academics and
their mangers, a comparative study in Job
satisfaction, personnel Review, vole 28,
Issue 1/2 p. 108.
-Sararaks ,s. Jamaluddin, R. (2000).
Demotivaing Factors among government
doctors in negeriSembilan, medj Malaysia
sep.54 (3):310-9.

 راثغِ ٍیژگیّبی ضغلی ٍ ًگزضی.)1387( . سّزا،ُساز
 هجلِ آهَسش.وبروٌبى زاًطگبُ ثب رضبیت ضغلی آًبى
. پبییش،51-69 غع، ضوبرُ زٍّم، سبل اٍّل.ػالي ایزاى
- Chin KS, Pun KF. (2002). A proposed
framework for implementing TQM in
Chinese
organizations.
International
Journal of Quality & Reliability
Management, 19(3): 272-94.
- Collin K, Jones ML. (2000). Do new
roles contribute to job satisfaction and
retention of staff in nursing and
professions allied to medicine? J
NursManag, 8(1): 3-12.13.
- Fiedler, f. (1996). Mentoring manual for
teaching the culture of the Field,
Journalism & mass communication
educator, Vol. 51, Issue 3, p. 47.

 صالحی ي َمکاران/...بررسی اوتظارات ي عًامل مؤثر بر رضايت شغلی اعضاي َیأت علمی در
Quarterly Journal of Educational Psychology
Islamic Azad University Tonekabon Branch
Vol. 2, No. 3, Fall 2011, No 7

The Survey of expectations and the factors affecting job satisfaction of
faculty members in departments of Azad University, Mazandaran Province
Salehi. Mohammad*1,Hajizad. Mohammad2,Moutameni. Homayoun3
1) Associate professor. Islamic Azad University, Sari Branch, Sari. Iran
2) Assistant professor. Islamic Azad University, Neka Branch, Neka, Iran
3) Assistant professor. Islamic Azad University, Sari Branch, Sari. Iran
* Corresponding author: drsalehi@iausari.ac.ir

Abstract
The purpose of this study was to survey the expectations and the factors affecting job satisfaction among the
faculty members in the Islamic Azad University branches in Mazandaran province. The method of the study was
descriptive. The population of the study included all full-time faculty members (N=1518) of the Islamic Azad
University branches in Mazandaran province during the academic year (1389-1390). Of these, 300 were selected
as the sample of the study. The instrumentation included a questionnaire whose validity was determined by a
number of teachers and related professionals. The reliability was determined using the Cronbach’s Alpha
Coefficient as to be 0.87 (r = 0.87). The data of the study were analyzed via using the SPSS software including
descriptive and inferential statistics. The results indicated that, respectively, supplementary insurance benefits,
encouragement and appreciation mechanisms received from the faculty, facilities and loans and finally,
allocating the members special opportunities for continuing their education were of the highest average. Also,
university management and supervision methods, job security, relationships between colleagues in the
workplace, and finally, salaries and rises had the highest average among factors that affected job satisfaction.
Key Words: Job Satisfaction, Expectations, University, Mazandaran Province

