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 چکيده
است که هر  مختلف های جنبه از خود شغل به نسبت کنانکار نگرش دهنده نشان شغلي خشنودی

هدف  چه میزان رضایت از شغل بیشتر باشد کارایي نیروی انساني در سازمان نیز بیشتر است لذا

مطالعه حاضر بررسي ارتباط  بین حمایت اجتماعي و مدیریت تضاد با خشنودی شغلي کارکنان بنیاد 

نفر از کارکنان سازمان بنیاد  100ه این تحقیق مشتمل بر نمون شهید و امور ایثارگران مي باشد.

تصادفي استفاده  گیریاز روش نمونه  آنهابرای انتخاب مي باشد که  شهید و امور ایثارگران مازندران

شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بوده که به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه حمایت 

نتایج وتنام و خشنودی شغلي اسمیت و هندال،هیالین استفاده شد.اجتماعي فیلیپس، مدیریت تضاد پ

تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون نشان داد که بین خشنودی شغلي و حمایت 

اجتماعي رابطه معنادار و بین حمایت اجتماعي و راهبرد راه حل گرایي مدیریت تضاد رابطه مثبت 

 معني دار وجود دارد.
 

 خشنودی شغلي، مدیریت تعارض، حمایت اجتماعي :يديکل واژگان

 

 قدمهم

 تالش بدون ها سازمان.است کارآمدی آنها و اثربخشي برای عامل مهمترین انساني منابع که هستند اجتماعي نظامهای ها سازمان   

 بخشي اثر عمده های کننده تعیین عنوان به نسازمانشا به نسبت تعهد شان و شغل از کارکنان رضایت.شوند نمي موفق کارکنانشان تعهد هاو

یكي از مولفه هایي که بر خشنودی شغلي تاثیرگذار است حمایت اجتماعي   .(2007همكاران، و راد شوند )مصدق مي نگریسته سازماني

 که است بدیهي .رددا کارکنان شغلي خشنودی بر بیشتری معنادار تأثیر همكاران سرپرستان و اجتماعي کاری،حمایت محیط یک است.در

 رفاهي، های و سیستم حقوق مشاغلشان، همكاران، با ارتباط قبیل از عوامل برخي و .شود مي بهتر شغلي عملكرد باال باعث شغلي خشنودی

( عدم برخورداری حمایت اجتماعي در محیط کار موجب جدایي و دوری گزیني 2008)تي سای، .دارد شغلي عملكرد در داری معني تأثیر

کنان از یكدیگر مي گردد و در نهایت به گسستن پیوند میان آنان مي انجامد. در چنین شرایطي ناهماهنگي وازهم گسیختگي موجود سبب کار

مي شود کارکنان تالش های خود رابي نتیجه دیده و به دلیل عدم دریافت بازخوردهای حمایتي در قبال تالش های حرفه ای، از شغل خود و 

حیط کار ناراضي شوند و به دنبال آن نوعي ناامیدی درکارکنان جریان مي یابد که منجر به تهدید بقا و پایداری سازمان به روابط حاکم در م
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 1مریم گلی توانا

 اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمي اهواز، کارآموز بنیاد شهید و امور ایثارگران تنكابنفارغ التحصیل کارشناسي ارشد علوم  1
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشاني ای

  مریم گلی توانا

goli.tavana@yahoo.com 

بررسی رابطه بين حمایت اجتماعی و مدیریت 

تعارض با خشنودي شغلی کارکنان بنياد شهيد و 

 امور ایثارگران مازندران
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(. درتحقیقي نشان داده است که ابعاد مختلف حمایت اجتماعي به ویژه حمایت احساسي، نقش محافظتي 2007طورکلي مي گردد)شبیب ، 

 (1،2009احساسي و قابل لمس و مدت تماس اجتماعي تاثیر تعدیل کننده ای روی فشارهای رواني دارد  )لینبرای سالمت روان دارند. حمایت 
 توسعه اهداف مسیر در آن به دادن جهت و هدایت و آن ایجاد کننده عوامل و تعارضات کنترل بر تمرکز معنای به تعارض مدیریت

اجتناب،  ، همكاری ، عمده رقابت استراتژی پنج .اند کرده تعارض بیان مدیریت برای را مختلفي راهبردهای پژوهشگران .است سازماني و فردی

( افراددرمحیط های کار به دلیل تفاوت های فردی که باهم 1992)پوتنام و ویلسون،.است نموده ارائه تعارض مدیریت برای سازش و مصالحه را

اجتماعي و شخصي متفاوت بایكدیگر دارند. چشم اندازها و نظرات مختلفي را  دارند، گاهي دچار تعارض مي شوند در واقع مشخصه های رواني

به وجود مي آورد که گاهي با نظرات دیگران تفاوت دارد. همین تفاوت ها در محیط کار منجر به پیآمدن تعارض میان فردی، که در شكل اصلي 

(درعرصه پژوهش و نظریه، پیامدهای رفتاری و عملكردی 3,2012لو؛ 2,2010،سیه 2011آن تعارض با سرپرست وهمكاران است مي شود.) کان،

این تعارضات میان فردی از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که روابط متعارض درمحیط های کاری مي تواند باعث به وجودآمدن اضطراب، 

 (.4,2010ترس، بي اعتمادی، رنجش و خشم شود)تایس 

نگیزه و شوق کاری بسیار مفیدتر است و مي تواند خدمات خود را به نحو بهتری ارائه دهد. دانستن از انجا که هر انساني با داشتن ا 

رضایت شغلي و عوامل موثر در آن از موارد مهمي است که بهتر شدن خدمات ارائه شده توسط آنان مي انجامد. لذا اهمیت شناخت حمایت 

ن مي تواند آگاهي الزم را برای مدیران سازمان جهت اتخاذ تصمیم های مناسب در اجتماعي درک شده و شیوه های مدیریت تضاد در کارکنا

و مدیریت تعارض انجام شده که این  مواقع ضروری فراهم مي آورد. تحقیقات محدودی بر روی ارتباط بین رضایت شغلي، حمایت اجتماعي

بر روی دیگری پرداخته شده است. در سازمن بنیاد شهید با سیاست  پژوهش ها به صورت تک بعدی و تنها به بررسي تاثیر یكي از این متغیرها

ارائه خدمات رفاهي به ایثارگران معزز لزوم بررسي خشنودی شغلي و مدیریت تعارض جهت ارائه خدمات با کیفیت و کاراتر بیشتر احساس مي 

 شود.

ي و حمایت اجتماعي و مدیریت تعارض کارکنان شاغل لذا در این پژوهش این پرسش مورد بررسي قرار مي گیرد که  بین خشنودی شغل

 در اداره کل بنیاد شهید استان مازندران رابطه معني داری وجود دارد؟
 

 ادبيات نظري-2
 مفهوم خشنودي شغلی-2-1

ودی خشنودی شغلي در ساده ترین تعریف عبارت است از احساس عاطفي مثبتي که در نتیجه ی کار در فرد ایجاد مي شود. اما خشن

شغلي یک عامل مجرد و تنها نیست، بلكه ارتباط بینابین پیچیده ای از وظایف شغلي، مسئولیت پذیری ها، کنش و واکنش ها، انگیزه ها، 

تشویق ها و دلگرمي هاست. ضمن آن که خشنودی از شغل اصوالً انگیزه انجام کار را تحت تاثیر شدید خویش قرار مي دهد و باعث بروز واکنش 

 (.1383تاری مختلفي در افراد مي شود. )طباطبایي و مخبر و لطیفیان، های رف

 عبارت معني یک به اجتماعي حمایت .است  اجتماعي حمایت شده، تلقي تأثیر و نقش حائز شغلي خشنودی در که متغیرهایي جمله از

 م جدید تجارب آزمودن برای یها شایستگ خود و اطمینان به حمایت اجتماعي وجود .دوستان یا منسوبین ؛خواه دیگران با ارتباط از است

( منابع ارائه 1390مي داند.)عسگری و نكل زاده، شغل از ناشي منفي رواني فشارهای تعدیل راهكارهای از جمله را اجتماعي حمایت .یافزاید

ي و منابع دیگری از قبیل گروه حمایت اجتماعي بسیار گوناگون است و محیط خانواده به عنوان محل کسب اولین تجارب حمایت اجتماع

 همساالن، دوستان، خویشاوندان، همسایگان، مغازه دار محل، معلم، همكاران و ... در این طیف گسترده قرار میگیرند. نظریاتي که بر نظریه

غالبا ارائه حمایت ( استوار است، اعضای خانواده و دوستان منابع اصلي حمایت اجتماعي محسوب مي گردند. 1973دلبستگي جان بالبي )

 اعي به فرد از سه طریق ممكن است اجتم

خانواده و دوستان نزدیک با ارائه خدمات و کمک های مستقیم یا غیر مستقیم در طي دوره فشار رواني مي توانند اقدام به حمایت از  -1

 فرد نمایند.

ائه توصیه های الزم به فرد مي توانند وی را مورد خانواده و دوستان صمیمي در مواقع فشار رواني از طریق دادن اطالعات مفید ار -2

 حمایت قرار دهند.

                                                           
1.Listal 
2.Sieh 

3.Loo 

1.Tais 
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در طي تجربه فشار رواني اغلب مردم از نظر عاطفي و هیجاني دچار مشكل مي شوند، یعني ممكن است دچار افسردگي، اضطراب و  -3

ی برای آنها دارای ارزش و اهمیت است و مورد کاهش عزت نفس شوند، در چنین مواقعي، خانواده و دوستان با مطمئن ساختن فرد از اینكه و

 (1383حمایت آنان قرار دارد مي توانند برای او امنیت عاطفي فراهم نمایند) نقل از ملک زاده 

( در تحلیل مطالعاتي که پیرامون حمایت اجتماعي انجام داده است، دریافت حمایت اجتماعي، بسیار گسترده است و اثرات 1982یونگ )

رفع مشكالت مختلف دارد اگر فرد به حمایت هیجاني نیاز داشته باشد، افراد خانواده و دوستان بهتر از افراد غریبه و اعضای گروه  متنوعي در

های خودیاری این کارکرد را انجام مي دهند. موثر بودن حمایت اجتماعي به زمینه اجتماعي خود فرد بستگي دارد. مثال : در بررسي هلمن و 

آنها دریافتند، برای زناني که شاغل هستند حمایت خانواده بسیار موثر است، اما برای مردان شاغل همكاران و سرپرستان  (1982) 5موس

( سایر افراد به عنوان منابع مهم حمایت، تلقي مي 1984) 6(از نظر هندرسون1383بهترین حمایت محسوب مي گردد. )نقل از ساتیاروند 

 شوند.
 

 پيشينه پژوهش-3
( با هدف بررسي میزان حمایت اجتماعي ادراک شده در میان کارکنان بیمارستان و عوامل 1390های پژوهش مرداني و همكاران) یافته

نشان داد که حمایت درک شده از طرف همكاران از میزان حمایت درک شده از طرف مدیران  بیشتر مي باشد.به  1390مرتبط با آن سال

 از سوی همكاران خود مورد حمایت بیشتری در مقایسه با مدیران قرار مي گیرند. عبارت دیگر،کارکنان معتقدند که

رابطه استرس شغلي، حمایت اجتماعي و خشنودی شغلي در بین کارکنان شرکت »( در پژوهشي با عنوان 1390نكل زاده و همكاران )

 کارکنان از بین ساده تصادفي صورت به که بودند نفر 200 شامل پژوهش این به بررسي رابطه بین این سه مولفه پرداخت. نمونه« ملي حفاری

 شغلي فشارزاهای مقیاس (IUJSI) اجتماعي حمایت از و ها داده آوری جمع منظور به .شدند انتخاب حفاری ملي شرکت )مرد و زن(ستادی

 با ها داده تحلیل نتایج و بود همبستگي نوع از حاضر پژوهش.شد استفاده  (JDI) توصیف خشنودی شغلي فیلیپس ،شاخص صنعتي واحد

 خشنودی و شغلي  استرس بین که داد نشان >p 001/0 معناداری سطح در متغیری چند رگرسیون و پیرسون ضریب همبستگي از استفاده

 ها هیافت همچنین.دارد وجود داری معني مثبت رابطه خشنودی شغلي و اجتماعي حمایت بین و دارد وجود داری معني منفي رابطه شغلي

 اجتماعي به حمایت و شغلي استرس و دارد وجود چندگانه رابطه کارکنان شغلي رضایت با حمایت اجتماعي و شغلي استرس بین داد نشان

 مي باشند. کارکنان شغلي خشنودی برای کننده بیني پیش ترتیب

یریت تعارض و رضایت شغلي کارکنان در بررسي رابطه ی بین سبک های مد »( در مطالعه ای با عنوان 1393سهیلي و صیاد زاده )

روش  پرداختند.بررسي رابطه ی بین سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلي از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه به «دانشگاه رازی 

ده های مقطعي هستند. برای تحلیلي است و داده های مورد استفاده نیز از نوع دا -پژوهش از نوع توصیفي-تحقیق مور د استفاده در این 

شده است. برای تعیین روایي پرسش نامه ها از روش تحلیل محتوا ه گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه رضایت شغلي و مدیریت تعارض استفاد 

قرار گرفته است. استفاده شده است. پایایي پرسشنامه ها نیز از طریق دو نیمه کردن آنها و تعیین ضریب همبستگي بین آنها مورد بررسي 

مي باشد. جامعه  855/0و برای پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض  865/0ضریب همبستگي برای پرسشنامه رضایت شغلي به میزان 

نفر از طریق نمونه گیری  100نفر است. از بین آنها تعداد  979آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه مي باشد که تعداد آنها 

ادفي ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگي اسپیرمن مورد بررسي و تجزیه و تحلیل تص

نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک های مختلف مدیریت تعارض شامل همكاری، گذشت، مصالحه و اجتناب با میزان  قرار گرفتند.

باعث افزایش -کرمانشاه رابطه معنیداری وجود دارد. بكارگیری سبک های همكاری، گذشت و مصالحه -در دانشگاه رازیرضایت شغلي کارکنان 

میزان رضایت شغلي کارکنان مي گردد و بكارگیری سبک اجتناب باعث کاهش میزان رضایت شغلي کارکنان مي گردد. بین سبک رقابت و 

 .رضایت شغلي رابطه معني داری وجود ندارد

بررسي رابطه بین حمایت اجتماعي با استرس شغلي کارکنان، مشارکت شغلي و »( در مطالعه ای با عنوان 2015لمبرت و همكاران )

نفر ازکارکنان زندان های خصوصي ایاالت متحده با روش  220به بررسي روابط بین این متغیرها در بین « رضایت شغلي و تعهد سازماني

ختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد میان حمایت خانواده / دوستان از خرده مقیاس های حمایت اجتماعي و استرس رگرسیون چند متغیره پردا

                                                           
1.Helman & Mous 
2.Henderson 
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شغلي رابطه معكوس وجود دارد.در حالیكه مشارکت شغلي با حمایت سرپرستان رابطه مثبت و با حمایت خانواده و دوستان رابطه منفي دارد. 

 حمایت اجتماعي با خشنودی شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبت و معني داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین سه بعد 

« تایوان هوایي خطوط از مورد: سازماني وتعهد شغلي رضایت بر کارکنان حمایت اثرات بررسي» ( در مطالعه ای با عنوان 2014ینگ پین )

یمایي و ارائه مدلي برای خطوط هواپیمایي به کمک معادالت ساختاری با هدف بررسي استراتژی دولت در حمایت از کارکنان خطوط هواپ

خط هواپیمایي در تایوان توزیع شد و روش مورد استفاده در این  6پرسشنامه مي باشد که در بین کارکنان  376پرداختند.ابزار مورد استفاده 

یج پژوهش نشان داد بین رضایت شغلي، نوآوری سازماني، حمایت مي باشد. نتا SEMفرضیه، تحلیل مسیر با استفاده از  5تحقیق برای بررسي 

 سرپرستان، تعهد سازماني و توانمندی کارکنان با حمایت سازماني رابطه مثبت و معني داری وجود دارد.

های کلي این  ِتأثیر اعتماد داشتن،حمایت اجتماعي کارکنان با خشنودی شغلي را بر تعهد مورد بررسي قرار دادند.یافته ،(2010)7آیني

بانک دارند.و اعتماد داشتن و و  پژوهش نشان داده که اعتماد داشتن و حمایت اجتماعي، هر دو کاربرد بسیار خوبي در شرکت های سهامي

ن رگرسیو حمایت اجتماعي هر دو تأثیر معني داری در خشنودی شغلي کارکنان بانک دارندو بر تعهد کارکنان تأثیر مستقیم دارند و همچنین

 (.2010)آیني،چند متغیری مشخص کرد که خشنودی شغلي یک میانجي بین اعتماد داشتن، حمایت اجتماعي با تعهد کارکنان است

 

 فرضيه هاي تحقيق:-4
 بین حمایت اجتماعي و خشنودی شغلي کارکنان رابطه معني داری وجود دارد . (1

 ود دارد.بین مدیریت تعارض و خشنودی شغلي کارکنان رابطه معني داری وج (2

 بین حمایت اجتماعي و مدیریت تعارض با خشنودی شغلي کارکنان رابطه چندگانه معني داری وجود دارد  (3

 

 متغيرهاي تحقيق-5
 :8حمایت اجتماعي

تعریف نظری: ادراک از اینكه مورد توجه و عالقه دیگران است و از دیدگاه آنها ارزشمند است و چنانچه دچار مشكل  و ناراحتي گردد، 

د و ایر افراد موثر در زندگي اش دوست، برادر و...به او یاری خواهند رساند و مفهومي است که به دامنه ارتباطات متقابل بین فردی توجه دارس

هر چه مبادالت بین فردی بیشتر باشد میزان حمایت اجتماعي که فرد دریافت مي کند بیشتر خواهد بود و عكس این رابطه نیز صادق است 

 (1396ن وابراهیمي قوام،)نجاریا

 سنجیده مي شود. 1986تعریف عملي: ویژگي است با استفاده ازآزمون حمایت اجتماعي فیلیپس

 9خشنودی شغلي

تعریف نظری: خشنودی شغلي مجموعه ای از احساس های سازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود مي نگرند. رضایت 

وکلي هر فرد نسبت به شغل خود و بنابراین کسي که رضایت شغلي او در حد باالی قراردارد، نسبت به  شغلي عبارت است از نگرش عمومي

 (10,2005حرفه خود نگرش مثبتي دارد)رابینز

بدست مي  1969 11( اسمیت، کندال و هیولینJDIتعریف عملي: خشنودی شغلي نمره است که بوسیله پرسش نامه توصیف شغل )

 آید.

 12مدیریت تعارض

ریف نظری: که بتواند درشرایطي که تعارض و تضاد وجود دارد به بهترین شكل سازمان را اداره کرده وبین اعضا و سازمان تعادل ایجاد تع

کند وتضاد ایجاد شده را ازبین ببرد یا به خدمت هدف های سازماني درآورد و از جنبه های غیرکارای آن بكاهدوبه جنبه های کارکردی آن 

 بیفزاید.

 بدست مي آید. 1982و ویلسون13یف عملي: تعارض نمره ای است که بوسیله پرسش نامه رابینز، پوتنام تعر

                                                           
1.Aini 
1.Sotial protection 
2.Job satisfaction 

3.Rabins 
4.Hyulyn 

5.Conflict managment 
6.Putnam 

http://www.rassjournal.ir/


 112-121، ص 1395  تابستان، 6رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 روش تحقيق:-6
حمایت اجتماعي و  و شغلي خشنودی میزان بررسي به پژوهش این اینكه به توجه با .است همبستگي یابي زمینه نوع از پژوهش این

 تأیید برای همبستگي آماری های آزمون از و است فرضیه دارای پژوهش این که آنجا از .است توصیفي پژوهش پردازد، مدیریت تعارض مي

 .است تحلیلي یابي زمینه نوع از پژوهش گردد مي استفاده فرضیه رد این یا

 

 جامعه آماري و نمونه آماري-7
نفر محاسبه شده  100گان تعداد نمونه آماری نفر از کارکنان بنیاد شهید مي باشد که با استفاده از جدول مور 150جامعه آماری شامل 

 است. و بر اساس سهم نیروی انساني در هر بخش روش نمونه گیری تصادفي طبقه ای استفاده شده است.

 

 روش گردآوري داده ها-8
 حمایت اجتماعی فيليپسپرسشنامه -8-1

بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعي  1986توسط واکس، فیلیپس، هالي، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال  رسشنامهپ این

 ماده است.  23ساخته شد.  این پرسشنامه دارای 

 

 تماعیحمایت اج پرسشنامه روایی و پایایی-8-2
دانش آموز اجرا شد. پایایي آزمون در نمونه دانشجویي در کل  200دانشجو و  100( بر روی 1371این آزمون در مطالعه ابراهیمي قوام)

( ضرایب پایایي 1389بود. شه بخش) 81/0و در آزمون مجدد در دانش آموزان پس از شش هفته  70/0و در نمونه دانش آموزی  90/0مقیاس 

( 1390خباز و همكاران) پژوهش محاسبه کرد. در 66/0نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایي  300زمون را در یک گروه دروني این آ

 .)1390به دست آمد)خباز و همكاران،  74/0 پرسشنامه ضریب آلفای محاسبه شده برای این

استفاده شد که برای کل پرسشنـامه برابر با  از روش آلفای کرونباخحمایت اجتماعي نیز در تحقیق حاضر برای تعیین پایایي پرسشنامه 

 را مالحظه نمائید(. (7-3))جدول  باشد مي قابل قبول پرسشنامه یاد شدهب پایایي ــکه بیانگر ضرای 81/0

 
 در تحقيق حاضرحمایت اجتماعی ضرایب پایایی پرسشنامه  (1)جدول 

 شاخص آماری                                     

 مقیاس

 ضرایب پایایي

 آلفای کرونباخ

 81/0 کل پرسشنامه حمایت اجتماعي

 79/0 حمایت اجتماعي در زمینه دوستان

 76/0 خانواده حمایت اجتماعي در زمینه

 82/0 حمایت اجتماعي در زمینه سایرین

 

 مدیریت تضاد پوتنام و ویلسونپرسشنامه  -8-3
درجه ای نمره دهي مي شود . این ابزرا توسط ویلسون و پونتام در  7گویه است و با روش لیكرت  30پرسشنامه مدیریت تضاد دارای 

روایي و پایایي  د  عدم مقابله، راه حل گرایي و کنترل در مدیریت تعارض را  مي سنجد.طراحي شده و میزان استفاده از سه راهبر 1982سال 

 .گزارش شده است( مطلوب 2009،کرامتي و همكاران 2008،نیكنامي و همكاران 2010)عباسي و همكاران این پرسشنامه در مطالعـات 

، 73/0استفاده شد که برای کل پرسشنـامه برابر با  فای کرونباخاز روش آلمدیریت تضاد در تحقیق حاضر برای تعیین پایایي پرسشنامه 

 را مالحظه نمائید(. 2)جدول  مي باشد قابل قبول پرسشنامه یاد شدهب پایایي ــکه بیانگر ضرای
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 در تحقيق حاضرمدیریت تضاد ضرایب پایایی پرسشنامه  (2)جدول 

 شاخص آماری                                    

 مقیاس

 ضرایب پایایي

 آلفای کرونباخ

 73/0 کل پرسشنامه مدیریت تضاد

 76/0 مدیریت تضاد در زمینه راهبرد عدم مقابله

 70/0 مدیریت تضاد در زمینه راهبرد راه حل گرایي

 71/0 مدیریت تضاد در زمینه راهبرد کنترل

 

 خشنودي شغلی اسميت، کندال و هيالينپرسشنامه  -8-4
(، که این %93معني دار بوده است ) 10/0 آلفای سطح در که است شده بررسي کرونباخ آلفای ضریب طریق از  JDIه پایایي پرسشنام

 حاکي از پایایي باالی ابزار اندازه گیری است.

ی خرده و برا 89/0تا  62/0( ضریب پایایي آن را 1972(، کندال و هیولین )1969مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین )

گزارش نموده اند. در ایران برای اولین بار ارشدی و همكاران  93/0تا  62/0و در مطالعه دوم  92/0تا  59/0آزمون ها در مطالعه اول بین 

گزارش نمودند و  85/0تا  73/0و برای خرده آزمون ها بین  71/0( در پژوهش خود بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب پایایي کل را 1369)

بدست  89/0تا  65/0و در خرده آزمون ها بین  85/0( در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایي اهواز، ضریب پایایي کل را 1373) غني

 87/0تا  62/0و در خرده آزمون ها بین  75/0( در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتي ضریب پایایي کل را 1374آوردند. عطار )

( نتایج این آزمون را با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلي 1969ست. در مورد اعتبار آن اسمیت، کندال و هیولین )گزارش نموده ا

 مقایسه نموده و آن را معتبر شناخته اند.

مه برابر با استفاده شد که برای کل پرسشنـا از روش آلفای کرونباخخشنودی شغلي نیز در تحقیق حاضر برای تعیین پایایي پرسشنامه 

 را مالحظه نمائید(. (3))جدول  باشد مي مطلوب پرسشنامه یاد شدهب پایایي ــکه بیانگر ضرای 91/0
 

 در تحقيق حاضرخشنودي شغلی ضرایب پایایی پرسشنامه  (3)جدول 

                                                                                   

 شاخص آماری

 قیاسم 

 ضرایب پایایي

 آلفای کرونباخ

 91/0 کل پرسشنامه خشنودی شغلي

 91/0 خشنودی شغلي در زمینه کار

 91/0 خشنودی شغلي در زمینه سرپرستي

 95/0 خشنودی شغلي در زمینه همكار

 92/0 خشنودی شغلي در زمینه ترفیع

 84/0 خشنودی شغلي در زمینه حقوق

 89/0 ارخشنودی شغلي در زمینه محیط ک

 

 یافته هاي تحقيق-9
 پژوهش حاضر، شامل  فرضیه های زیر  است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این  ارائه مي گردد.

 رابطه وجود دارد. کارکنانحمایت اجتماعي و خشنودی شغلي : بین دومفرضیه 

 وجود دارد. رابطه کارکنانیت دوستان و خشنودی شغلي حمایت اجتماعي در زمینه حما: بین 1-2فرضیه 

 رابطه وجود دارد. کارکنانحمایت اجتماعي در زمینه حمایت خانواده و خشنودی شغلي : بین 2-2فرضیه 

 رابطه وجود دارد. کارکنانحمایت اجتماعي در زمینه حمایت سایرین و خشنودی شغلي : بین 3-2فرضیه 
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 کارکنانحمایت اجتماعی و خشنودي شغلی ی ساده بين ضرایب همبستگ (4)جدول

 متغیرمالک 
 شاخص آماری                  

 پیش بین متغیر
 ضریب همبستگي

 (r) 

 سطح معني داری

          (p ) 

 تعداد

 ( nنمونه)

 خشنودی شغلي

 00/0 23/0 حمایت اجتماعي

100 
 003/0 21/0 مؤلفه حمایت دوستان

 002/0 29/0 ادهمؤلفه حمایت خانو

 011/0 26/0 مؤلفه حمایت سایرین

 
معني داری وجود دارد مثبت کارکنان رابطه حمایت اجتماعي و خشنودی شغلي بین  ( مالحظه مي شود4)همان طوری که در جدول 

(00/0p=  23/0و = r بنابراین فرضیه .)نان با افزایش خشنودی شغلي آنان به عبارت دیگر، افزایش حمایت اجتماعي کارک گردد. تأیید مي دوم

معني داری مثبت کارکنان رابطه حمایت اجتماعي در زمینه های دوستان، خانواده و سایرین با خشنودی شغلي  همچنین بین .همراه شده است

های دوستان، خانواده  تأیید مي گردد. به عبارت دیگر، هر چه حمایت اجتماعي در زمینه 2-3تا  2-1مشاهده مي شود. بنابراین فرضیه های 

 یابد به همان اندازه خشنودی شغلي آنان افزایش پیدا مي کند. و سایرین کارکنان افزایش مي

 رابطه وجود دارد. کارکنانمدیریت تضاد در زمینه راهبرد عدم مقابله و خشنودی شغلي : بین سومفرضیه 

 رابطه وجود دارد. کارکنانخشنودی شغلي مدیریت تضاد در زمینه راهبرد راه حل گرایي و : بین 1-3فرضیه 

 رابطه وجود دارد. کارکنانمدیریت تضاد در زمینه راهبرد کنترل و خشنودی شغلي : بین 2-3فرضیه 

 
 کارکنانراهبرد هاي مدیریت تضاد و خشنودي شغلی ضرایب همبستگی ساده بين  (5)جدول 

 مالک      متغیر

 شاخص آماری                           

   ضریب همبستگي پیش بین متغیر

       (r) 

      سطح معني داری

         (p ) 

 تعداد

 ( nنمونه)

 خشنودی شغلي

 620/0 -03/0 راهبرد عدم مقابله مدیریت تضاد 

 0001/0 42/0 راهبرد راه حل گرایي مدیریت تضاد 100

 201/0 07/0 راهبرد کنترل مدیریت تضاد

 
منفي کارکنان رابطه و خشنودی شغلي  بین مدیریت تضاد در زمینه راهبرد عدم مقابله ( ارائه شده است5)ول همان طوری که در جد

راه حل گردد.بین مدیریت تضاد در زمینه راهبرد  مينتأیید  سوم(. بنابراین فرضیه r = -03/0و  =620/0p) مشاهده نمي شودمعني داری 

به عبارت  گردد. تأیید مي چهارم(. بنابراین فرضیه r = 42/0و  =00/0p) وجود داردمعني داری  مثبتکارکنان رابطه گرایي و خشنودی شغلي 

 .خشنودی شغلي افزایش یافته است ،کارکناندیگر، با افزایش مدیریت تضاد در زمینه راهبرد راه حل گرایي 

(. r = 07/0و  =201/0p) شود مشاهده نمي معني داریمثبت کارکنان رابطه کنترل و خشنودی شغلي بین مدیریت تضاد در زمینه 

 گردد. مينتأیید  پنجمبنابراین فرضیه 

 وجود دارد.چندگانه رابطه  کارکنانحمایت اجتماعي و راهبردهای مدیریت تضاد با خشنودی شغلي : بین چهارم فرضیه

از روی متغیرهای حمایت اجتماعي  نپیش بیني خشنودی شغلي کارکنا، رگرسیون نشان داده شده است (6)جدول در که  یهمان طور

(. بنابراین فرضیه ششم تأیید مي F =16/32 و p<00/0دار مي باشد ) و راهبردهای مدیریت تضاد )عدم مقابله، راه حل گرایي، کنترل( معني

 اری خشنودی شغلي کارکنانمي تواند به طور مثبت و معني د 18/0گردد. متغیر مدیریت تضاد در زمینه راهبرد راه حل گرایي با ضریب بتای 

 .شود توسط متغیرهای یاد شده تبیین مي از واریانس خشنودی شغلي کارکنان %46دهد  نشان مي R2را پیش بیني کند. همچنین، مقدار 

وستان به ای نیز نشان داده است که متغیرهای مدیریت تضاد در زمینه راهبرد راه حل گرایي و متغیر حمایت د نتایج تحلیل رگرسیون مرحله

 باشند. مي ترتیب پیش بیني کننده خشنودی شغلي کارکنان
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 متغيرهاي پيش بين )حمایت اجتماعی و راهبردهاي مدیریت تضاد( با خشنودي شغلی کارکنانضرایب همبستگی چندگانه ( 6)جدول

 با روش ورود همزمان و مرحله اي

 R R2 F =  p  t = p متغیرهای پیش بین 

«
ود

ور
» 

 اعيحمایت اجتم

57/0 46/0 16/32 00/0 

1/0 55/1 123/0 

 123/0 -55/1 -12/0 راهبرد عدم مقابله

 003/0 99/2 23/0 راهبرد راه حل گرایي

 351/0 935/0 09/0 راهبرد کنترل

«
ی

ه ا
حل

مر
» 

راهبرد راه حل  -1

 گرایي
56/0 31/0 09/45 0001/0 

29/0- 92/7- 0001/0 

18/0 35/3 001/0 

 

حمایت -2

 دوستان
31/0 27/0 10/19 000/0 13/0 01/2 001/0 

 وجود دارد.چندگانه رابطه  کارکنانمؤلفه های حمایت اجتماعي با خشنودی شغلي بین 

 

 نتيجه گيري-10
ایش حمایت . به عبارت دیگر، افزمعني داری وجود داردمثبت کارکنان رابطه حمایت اجتماعي و خشنودی شغلي بین نتایج نشان داد 

 .اجتماعي کارکنان با افزایش خشنودی شغلي آنان همراه شده است

، تي سای 2009یوان -، لین، یوان2009، چانگ 2009، مینتز بیندر و فیتز پاتریک 2010یافته های این مطالعه با یافته های  آیني  

 همخواني دارد. 2008

روابط بین فردی صمیمانه با دیگران و همچنین اطمینان از مساعدت های در تبیین این یافته ها مي توان گفت از آنجا که داشتن 

تر اطرافیان در زمان نیاز باعث مي شود که افراد بتوانند بهتر با شرایط استرس زای شغلي روبرو شوند، هرچه حمایت اجتماعي ادراک شده باال

یافت هیجان های مثبت از دیگران، سطح امیدواری  و قدرت مقاومت باشد، میزان خشنودی شغلي کارکنان نیز باالتر است. به عبارت دیگر در

 افراد در مشاغل  بیمارستاني  که  همراه با فرسودگي زیادی است، را افزایش مي دهد.

نتایج این مطالعه با مطالعه . وجود داردمعني داری مثبت کارکنان رابطه و خشنودی شغلي  بین مدیریت تضادهمچنین نتایج نشان داد 

( همخواني دارد. در تبیین نتایج مطالعه مي توان گفت که هنگامي که فرد در محیط کاری با بایدهایي روبرو 1384سلیماني،؛1392)حسیني،

 مي شود که ارتباطي با ظرفبت های کنوني یا نیازها یا خواسته هایش تدارد، دچار ناهماهنگي و تعارض مي شود و زماني که فرد قادر به حفظ

توازن با محیط زندگي خود و در ارتباط با دیگران نباشد استرس بروز خواهد کرد و این موجب مي شود که احساس لذتي که فرد از تعادل و 

 اشتغال به کار و فعالیت کسب کند را نداشته باشد و یا به عبارتي خشنودی شغلي پاییني را داشته باشد.

ه حل گرایي بیشتر از سایر راهبردها استفاده مي کنند و هنگامي که فرد از راهبردهای  در این مطالعه کارکنان از راهبرد مفید و موثر را

مفید و موثر جهت حل و مدیریت تعارض استفاده مي کند دارای  توانایي های الزم بر ای رسیدن به اهداف خود بوده و مي توانند بر محیط 

مطلوب پیدا کنند در نتیجه باعث ارتقای خشنودی شغلي وی و در نهایت ارتقای  خود تاثیر گذار باشند و برای رفع موانع، راه حل مثبت  و

 مراقبت در بیمارستان ها مي شود.

نیز بیان شده که با توجه به رابطه مثبت و معني دار بین استفاده از سبک راه حل گرایي مدیریت تضاد و میزان  2010مطالعه غفوریان 

ینكه در این سبک با کاربرد شیوه های همكاری و مصالحه در مدیریت تعارض کوشش مي کند آن را حل رضایتمندی کارکنان و  با توجه به ا

کند و در صدد یافتن راه حل مورد تمایل طرفین است، ایجاد بستر فرهنگي الزم جهت مشارکت کارکنان و استفاده از ایده های و افكار جدید 

میل و رغبت به کار مي شود، الزم است در تدوین و اصالح و اجرای طرح ارزشیابي از کارکنان،  آنان در حل تعارضات که خود منجر به نوآوری و 

 از نظرات و پیشنهادات کارکنان استفاده شود تا آنان نیز بدانند که چه ابعادی از کار و رفتار آنها مورد ارزشیابي قرار مي گیرد.

دار  از روی متغیرهای حمایت اجتماعي و راهبردهای مدیریت تضاد معني پیش بیني خشنودی شغلي کارکنانرگرسیون همچنین نتایج 

 ( هماهنگ مي باشد.2004(، جنیفر آر.برادلي و کارت رایت)2009مي باشد. این یافته ها با نتایج پژوهش های چانگ )
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کنند و از حمایت های بیشتری  در تبیین این یافته ها مي  توان گفت که افرادی که در محیط های کاری استرس کمتری را تجربه مي

برخوردار هستند، همچنین مي دانند که تعارض در سازمان جایگاه قانوني دارد و مورد حمایت قرار مي گیرند و مي توانند عقاید و نظرات 

 مخالف را بدون ترس و وحشت ابراز کنند، در محیط کاری بهتر عمل کرده و از خشنودی شغلي بیشتری برخوردار هستند.

 پيشنهادات-11
 مناسب و موقع به پاداش اعطای 

 بازخورد با همراه کار عادالنه ارزشیابي منظور به عملكرد مدیریت سیستم ایجاد 

 موجود کارکنان بین در شرایط واجد افراد از استفاده با خالي جاهای کردن پر عبارتي به یا و داخل از ارتقاء 

 سازمان های برنامه و اهداف در بحث و مسایل بارهدر کارکنان نظر اظهار برای الزم فرصت ایجاد. 

 سازمان کارکنان و مدیران بین جانبه دو رابطه برقراری 

 گیری تصمیم در کارکنان دادن مشارکت - 

 سازماني فرهنگ و ها ارزش جهت در کارکنان دادن سوق 

 سازمان ایدئولوژی و ارزشها براساس افراد استخدام و گزینش 
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