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 چکيده
 زمانسا شدن تبدیل منظر، چهار سنتیِ متوازن ارزیابی روش کارگیري به از نهایی هدف

 برنامه از درصد 09 موفقیت عدم دلیل به طرفی از است، ولی محور استراتژي سازمان به

 و جامعه محیط و کارکنان رضایت مهم منظرهاي نقش استراتژیک، ریزیهاي

 سطتو بایستی راهبردي اهداف که چرا شود می آشکار بیشتر( اجتماعی مسئولیتهاي)

 شرکت طرفی از. شوند اجرا ها، برنامه و اهداف به ایمان کامل با و شده درك کارکنان

 یاجتماع به مسئولیتهاي عمل و محیط و جامعه با مناسب ارتباط برقراري با تواند می

 مثبت، احساس این که شود جامعه در سازمان از مثبت عمومی احساس ایجاد باعث خود

 تحقق نهایت در و آنها در نشاط و انگیزه ایجاد و کارکنان و مدیران باعث پشتگرمی

 در جداگانه صورت به کارکنان رضایت وجود منظر. شد خواهد استراتژیک ریزیهايبرنامه

 محرك کلیدي و فاکتور این اهمیت دهنده نشان متوازن، امتیازي کارت منظرهاي بین

 خلق در اجتماعی مسئولیتهاي منظر. بود خواهد سازمان در استراتژي ارزیابی و اجرا در

 مکک سازمان به راستا این در و نموده کمک انسانی تیم منابع براي بزرگ هاي سرمایه

 وعن از این تحقیق. گردد "منتخب و برگزیده کارفرماي" لقب شایسته تا نماید می

 از یک هر بیان ادبیات و سنجش اهمیت پژوهش این از هدف و بوده پیمایشی توصیفی

 هايبه ویژه منظرهاي جدید رضایت شغلی کارکنان و مسئولیت گانه شش منظرهاي

منظر، از دید کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز اجتماعی در کارت امتیازي متوازن شش

 باشد.می

استراتژیک ، کارت امتیازي متوازن شش ریزي ارزیابی برنامه اژگان کليدي:و

 .اجتماعی ، رضایت شغلی کارکنان منظر ، مسئولیت
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 2 رضا خدایی محمودي،  1 مهدي اصغري

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک 1
 استادیار ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تبریز 2
 

 مسئول:نام نویسنده 
 مهدي اصغري

بررسی اهميت منظرهاي جدید رضایت شغلی کارکنان و 

 هاي اجتماعی در کارت امتيازي متوازن شش منظرمسئوليت

 )مطالعه موردي : شرکت پاالیش نفت تبریز(
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 مقدمه

هاي مالی استوار بودند ، نه تنها در انعکاس کامل دالیل توفیق و یا عدم توفیق روشهاي سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه

ي توفیق و دستاوردهاي حاصله نیز برقرار منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکهشرکتها کفایت الزم را نداشتند ، بلکه ارتباطی 

 ( .2991،  2، نورتون 1هاي استراتژیک سازمان ناتوان بودند  )کاپالنهاي مدیریت باالخص برنامهکردند و از این رو در حمایت از برنامهنمی

رگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان مدیر شرکت ، رابرت کاپالن استاد دانشکده باز 1009در اوایل دهه 

بود ، طرحی تحقیقاتی را به منظور علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه  KPMGاي تحقیقاتی وابسته به موسسه مشاوره

، « 3عملکردند هایی که محرکهسنجه» اي تحت عنوان مقاله هاي ارزیابی عملکرد در این سازمانها ، آغاز کردند . حاصل این تحقیق درروش

در نشریه بازرگانی هاروارد منتشر شد . در این مقاله اشاره شده بود که سازمانهاي موفق براي ارزیابی عملکرد خود فقط به  1002در ژانویه 

فرآیندهاي داخلی ، و یادگیري و رشد نیز مورد ارزیابی  هاي مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتري ،سنجه

هار بایست این عملکرد از چدهند . به این ترتیب کاپالن و نورتون اعالم کردند که براي انجام یک ارزیابی کامل عملکرد سازمان ، میقرار می

نظر مالی ، منظر مشتري ، منظر فرآیندهاي داخلی ، منظر مورد ارزیابی قرار گیرد . این چهار منظر عبارتند از : م 4زاویه ، دید یا منظر

 ( .1000، 5یادگیري و رشد )اوتلِی

خود را تعیین و براي ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر ،  6هايسازمانهاي موفق ، در هر یک از این چهار منظر ، سنجه

کنند ، سپس اقدامات و هاي ارزیابی مورد نظر ، تعیین میا را براي دورهههر یک از این سنجه 7هایی را انتخاب کرده و اهداف کمیسنجه

هاي این چهار منظر نوعی رابطه علت گذارند ، بین اهداف و سنجهریزي و به مورد اجرا میجهت تحقق این اهداف را برنامه 8ابتکارات اجرایی

فرینی آبایست براي مشتریان ارزشکسب دستاوردهاي مالی )منظر مالی( می دهد . برايو معلولی وجود دارد که آنها را به یکدیگر ارتباط می

بق هاي مشتریان منطنمود )منظر مشتري( و این کار عملی نخواهد بود مگر این که در فرآیندهاي عملیاتی برتري یافت و آنها را با خواسته

آفرین ، با یادگیري و رشد در سازمان )منظر اد فرآیندهاي ارزشنمود )منظر فرآیندهاي داخلی( . و در نهایت کسب برتري عملیاتی و ایج

 ( .2991گردد )کاپالن ، نورتون ، یادگیري و رشد( محقق می

به هرحال نورتون و کاپالن با معرفی سیستم ارزیابی عملکرد خود توجه مدیران را به این نکته جلب کردند که بهتر است عملکرد 

ر ولی د ، ها نظریه خود را با چهار منظر یا وجه معرفی کردندآن .ند تر مورد بررسی قرار دهنگرانهیک روش کل را باها و استراتژيکارکنان 

اي هجامعه )منظر مسئولیتمحیط و  منظررضایت کارکنان و نیز  منظرنورتون و کاپالن به اهمیت ، « نقشه استراتژي » به نام  دیگراثري 

  ( .2997،  0)دیوید پارمنتر دنپردازمیاجتماعی( 

شوند . وجود یک منظر رضایت کارکنان به صورت جداگانه در بین مربوط میاي به تیم منابع انسانی این دو منظر جدید به طور ویژه

دهنده اهمیت این فاکتور و محرك کلیدي در اجرا و ارزیابی استراتژي در سازمان خواهد بود . منظر منظرهاي کارت امتیازي متوازن ، نشان

نماید تا شایسته لقب ه و در این راستا به سازمان کمک میاي بزرگ براي تیم منابع انسانی کمک نمودمحیط و جامعه در خلق سرمایه

اهد العاده باارزش خوالمللی ، فوقآمیز و بلندمدت با جامعه ، چه محلی چه بینگردد . داشتن رابطه موفقیت "کارفرماي برگزیده و منتخب"

ان را نسبت به سازمان به همراه خواهد داشت بود و داشتن اقداماتی در این زمینه ، درك و احساس مثبت مشتریان و همچنین ذینفع

(.2997)دیویدپارمنتر،

چهار منظر کارت امتیازي متوازن را باید به عنوان الگو و نه محدودیت مورد مالحظه قرار داد . هیچ قضیه ریاضی براي اثبات ضرورت 

ها کمتر از چهار منظر دارند ، اما بسته به شرایط صنعت و نیز کفایت چهار منظر مذکور وجود ندارد . به ندرت کارت امتیازي متوازن شرکت

 ( .2999،  19توان یک یا چند منظر به آن اضافه نمود )سایمونزوکار ، میو استراتژي واحد کسب
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 هدف تحقيق  -1
ت ، یعنی هدف نهایی از بکارگیري روش ارزیابی متوازن سنتی چهار منظر ، تبدیل شدن سازمان به سازمان استراتژي محور اس

سازمانی که در آن استراتژي ، دستورکار اصلی سازمان و محور اصلی تصمیمات و تخصیص منابع و اقدامات شده و در این منطق کلیه 

هاي ریزيدرصد از برنامه 09شوند  ولی از طرفی به دلیل عدم موفقیت مدیران و کارکنان با اهداف استراتژیک سازمانشان همسو می

شود چرا که اهداف راهبردي قش منظرهاي مهم رضایت کارکنان و محیط و جامعه )مسئولیت اجتماعی( بیشتر آشکار میاستراتژیک ، ن

تواند با برقراري ارتباط مناسب با ها ، اجرا شوند از طرفی شرکت میبایستی توسط کارکنان درك شده و با ایمان کامل به اهداف و برنامه

تهاي اجتماعی خود باعث ایجاد احساس عمومی مثبت از سازمان در جامعه شود که این احساس مثبت جامعه و محیط و عمل به مسئولی

هاي استراتژیک خواهد شد . هدف از این ریزيباعث پشتگرمی مدیران و کارکنان و ایجاد انگیزه و نشاط در آنها و در نهایت تحقق برنامه

هاي اجتماعی منظر به خصوص منظرهاي جدید رضایت کارکنان و مسئولیتششپژوهش بررسی اهمیت منظرهاي کارت امتیازي متوازن 

 باشد .از دیدگاه کارکنان رسمی شرکت پاالیش نفت تبریز می

 

 پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی  -2
کاپالن و نورتون میالدي توسط  2996تئوري کارت امتیازي متوازن بیش از چهار منظر کامال جدید بوده و تئوري ابتدایی آن در سال 

اي در برخی شرکتهاي خارجی از این مدل استفاده شده است ، همچنین در مقاله 2911بیان شده و از سال  "نقشه استراتژي"در کتاب 

 Using hexagonal balanced scorecard approach to integrate corporate sustainability into“تحت عنوان 

strategy”   میالدي توسط  2919که در سالcheng المللی و همکاران در دومین کنفرانس بینsustainable development 

research  در دانشگاهTrondheim  نروژ به مدل کارت امتیازي متوازن شش منظر اشاره شده است و در آن منظرهاي محیط و اجتماع

 به چهارمنظر کالسیک افزوده شده است .  

کارت امتیازي متوازن چهارمنظر را در سطح شرکت و شعبات آن پیاده  1006پوشاك سوئدي در سال فروش خرده 1شرکت کاپاهل

به چهار منظر معمول کارت امتیازي متوازن  "کارکنان"نمود و مدیران شرکت پس از مدتی تصمیم گرفتند منظر پنجمی تحت عنوان منظر 

 ( .2992خود بیفزایند )یوران اُلوه ، شوستراند ، 

هاي دیجیتال در سال هاي تکثیر و محصوالت پردازشگر اطالعات و دوربینبه عنوان تولیدکننده ماشین 2شرکت ریکوه مدیران

وکار خود معرفی کردند ، آنها پس از مدتی ، منظر پنجمی با عنوان منظر کارت امتیازي متوازن چهار منظر را به واحدهاي کسب 1000

 ( .2992ن خود اضافه کردند )یوران اُلوه ، شوستراند ، به کارت امتیازي متواز "محیط زیست"

 The software partner channel and the customer“اي تحت عنوان توسط محقق دانمارکی و در مقاله 2913در سال 

value propositions”  ازي متوازن افزوده به کارت امتی "رهبري و قابلیت اجرایی"و یا منظر "مدیریت"، منظر پنجمی تحت عنوان منظر

 ( .3شد )هانس پیتر بِچ

 ریزيهاي به عمل آمده در شرکتهاي ایرانی و به خصوص در شرکتهاي پاالیش نفت ، تاکنون از مدل ارزیابی برنامهبا بررسی

 اي نشده است .استراتژیک به روش کارت امتیازي متوازن شش منظر استفاده

 

 سوال تحقيق  -3
ساخته که روایی و پایایی آن تایید خواهد گردید و با استفاده از آزمون آماري ه از پرسشنامه محققدر این پژوهش با استفاد

 ناپارامتریک فریدمن به سؤال ذیل پاسخ داده خواهد شد :

ه بریزي استراتژیک به روش کارت امتیازي متوازن شش منظر ، از نظر کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز ، در ارزیابی برنامه"  

 "باشند ؟ترتیب کدام منظرها داراي اهمیت باالتري می

 

 

 

                                                           
1. Kappahl 

2. Ricoh 

3. Hans Peter Bech 

http://www.rassjournal.ir/


 275  - 261  ، ص0316 ، تابستان01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 

 فرضيه تحقيق  -4
شوند که به طور مستقیم بر عملکرد هاي استراتژیک سازمان محسوب میهاي نامشهود و سرمایهها ، داراییامروزه کارکنان سازمان

هاي استراتژیک در حوزه منابع انسانی است ترین شاخصمهم  وري سازمان تاثیرگذار هستند . میزان رضایت شغلی کارکنان یکی ازو بهره

 کنند )کاپالن ، نورتون ،هاي خود در حوزه منابع انسانی استفاده میهاي بسیاري از این شاخص جهت سنجش اثربخشی فعالیتکه سازمان

2996 ) 

ام نخواهد رسید و با در نظر گرفتن این مهم ، اي بدون رضایت شغلی کارکنان به سرانجبه دلیل اینکه هیچ تغییري و هیچ برنامه

 فرضیه پژوهش به شرح ذیل در نظر گرفته شده است :

منظر ، از دیدگاه کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز ، در ریزي استراتژیک به روش کارت امتیازي متوازن ششدر ارزیابی برنامه"

 "باشد .لی کارکنان میمیان منظرها ، باالترین اهمیت مربوط به منظر رضایت شغ

 

 و مبانی نظري تحقيق  چهارچوب -5
آفرینی نمود )منظر مشتري( و این کار عملی نخواهد براي کسب دستاوردهاي مالی )منظر مالی( بایستی براي مشتریان ارزش

 و یا تسهیم دانش و یا ایجاد هاي مشتریان ، به اصولی اساسی از قبیل مدیریت پسماندبود مگر این که شرکت عالوه بر تامین خواسته

هاي اجتماعی( ، سازمان تصویري مثبت از خود نخواهد داشت و احساس عمومی مثبت از سازمان در جامعه ، پایبند باشد )منظر مسئولیت

 مشتریان و همچنین هايمورد اعتماد عموم جامعه و مشتریان نخواهد بود مگر اینکه در فرآیندهاي عملیاتی برتري یابد و آنها را با خواسته

ش سازي تکنولوژي و افزایهاي اجتماعی خود منطبق نماید )منظر فرآیندهاي داخلی( و سازمان در فرآیندهاي داخلی از قبیل بهینهمسئولیت

هاي رصتد فکارایی عملیاتی موفق نخواهد بود مگر اینکه رضایت در کارکنان ایجاد گردد )منظر رضایت کارکنان( که این کار عالوه بر ایجا

رشد عادالنه براي آنان و یا ایجاد ساختار تخصیص پاداش مناسب و کال ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت ، نیاز به ایجاد و توسعه رهبري درونی 

ها با ایجاد بسترهاي مناسب تحقیق و توسعه دانش در سازمان خواهد داشت )منظر سازيدر کارکنان و افزایش اختیار آنها در تصمیم

 دگیري ورشد( . یا

 

 1هاي اجتماعیمنظر جدید مسئوليت 5-1

عنوان اخالقیات گردد و از آن بهدر علم سازمان و مدیریت ، مسوولیت اجتماعی ، بخشی از مقوله اخالق کار محسوب می

ه تاثیرگذار است . توجه بشود . بسیاري معتقدند که مسئولیت اجتماعی سازمان ، به نوعی بر موفقیت و شکست آن فراسازمانی یاد می

هایی هستند که امروزه از سوي مشتریان مورد توجه جدي قرار زیست ، از جمله مقولهگرایی و توجه به محیطنیازهاي جامعه ، اخالق

 ( .1309گیرند )علیخانی ، می

یک تعریف اولیه از مسئولیت اجتماعی  2، زمانی که بوون 1053ترین توجهات مدرن به مسئولیت اجتماعی شرکت در سال قدیمی

اري وکار و افراد تجتعهدات کسب"باشد ، این تعریف عبارت بود از : فراهم کرد ، می "مسئولیت اجتماعی تجار"نام  شرکت در کتاب خود به

 4و گري 3)چویی "مطلوب هستند هاي جامعه هایی که از نظر اهداف و ارزشها و فعالیتگیريها ، تصمیمبراي پیگیري آن دسته از سیاست

 ،2998. ) 

د و به پذیرنهاي اقتصادي ، قانونی ، اخالقی و بشردوستانه را میها مسئولیتدر راستاي مسئولیت اجتماعی شرکت ، همه شرکت

اري در تولید هاي تجکنند و به امید آن هستند که سازمانسوي پذیرش واقعی قوانین و احتراز از صدمه رساندن به جامعه حرکت می

کار وتوان گفت که مسئولیت اجتماعی شرکت ، روابط بین کسبکاالهایی که به نفع جامعه است ، فعاالنه همکاري کنند . به طور کلی می

 ( .2993،  5کند )اسنایدرو جامعه بزرگتر را توصیف می
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کار وآید این است که جدایی محض بین کسبمیچه از این تعاریف برتعاریف زیادي از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد ، آن

داران و مالکان مسئولیت ندارد ، بلکه در قبال مشتریان ، وکار فقط در قبال سهامو اقتصاد معتبر نیست و کسب 1و جامعه یا اخالقیات

 ( .2996،  2زیست ، مسئولیت دارد )ویلکاکستک افراد جامعه و همچنین محیطکارکنان و تک

ي ، طور قرارداداجتماعی ، تعهد داوطلبانه سازمان براي ایفاي وظایف شفاف و غیرشفافی است که انتظارات جامعه ، بهمسئولیت 

بر عهده شرکت نهاده است . بنا به این تعریف ، مسئولیت اجتماعی ، راهی است با هدف ارتقاي گرایش اجتماعی براي اعتالي نظم اساسی 

 ( .2990،  3گیرد )رامستادمیه چهارچوب قانونی و قراردادهاي اجتماعی را دربرشود کجامعه و شامل وظایفی می

ر ناپذیهاي جداییگونه خاص ، به بخشگونه عام ، و اصول اخالقی ، بهدر متون مدیریت استراتژیک ، مسئولیت اجتماعی ، به

رند گییت اجتماعی در دو دسته مخالفان و موافقان قرار مینظران در حوزه مسئولاند . صاحبمباحث تدوین و اجراي استراتژي تبدیل شده

دانند هاي اقتصاد آزاد در تضاد می. برخی از طرفداران اقتصاد بازار ، مانند میلتون فریدمن ، با مسئولیت اجتماعی مخالفند و آن را با مکانیسم

ه با بیکاري و هزینه کردن براي کاهش آلودگی محیط زیست . فریدمن پایین آوردن قیمت محصول براي کاهش تورم ، استخدام براي مبارز

برد . فریدمن تنها عنوان یک دکترین اساسا ویرانگر نام میداند . او از مسئولیت اجتماعی بهداران میرا هدر دادن پول و سرمایه سهام

هایی که براي افزایش سود ، با رعایت ت در فعالیتداند : استفاده از منابع جامعه و مشارکهاي تجاري را این میمسئولیت اجتماعی شرکت

هاي تجاري ، چهار مسئولیت اند . در مقابل ، کارل بر این باور است که مدیران سازمانقواعد بازي )بدون نیرنگ و فریب( ، طراحی شده

اي هکند و بر این باور است که مسئولیترست میدارند : اقتصادي ، حقوقی ، اخالقی ، فداکاري . او این چهار مسئولیت را به ترتیب اولویت فه

ند اهاي حقوقی و اخالقی تبدیل شوند . هم فریدمن و هم کارل مدعیاخالقی و فداکاري امروز ممکن است در آینده ، به ترتیب ، به مسئولیت

ه گوید : اقداماتی که از نظر اجتماعی مسئوالناند . فریدمن میکه نظریه خود را با توجه به اثر مسئولیت اجتماعی بر سود شرکت ، مطرح کرده

توجهی به مسئولیت اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه رسانند . کارل باور دارد که بیهستند ، به کارایی شرکت آسیب می

تواندبه سود موردنظر دست ، می هاي اجتماعی و اخالقی خود عمل کندشود . اگر شرکت داوطلبانه به برخی   مسئولیت، کاهش کارایی می

 ( .2997،  4یابد )فالک

 باشد: ها به شرح ذیل میسه اثر مثبت و بسیار مهم رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

 رود درها انتظار میهاي گسترده اطالعاتی از سازمانامروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه افزایش مشروعيت سازمان :.1

ه ها ناچار بها و .... حساسیت داشته ، واکنش نشان دهند . بنابراین سازمانزیست ، رعایت منافع جامعه ، حقوق اقلیتبرابر مسائل محیط

ها نشان دادن وجهه اخالقی کارهاي سازمان است . هر چه انجام اقدامات وسیع و گسترده براي جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آن

ر را بر ضد وکاها هم نسبت به این مسائل بیشتر باشد . رفتار غیراخالقی ، رفتار محیط کسبا بزرگتر باشند ، باید حساسیت آنهسازمان

 ( .2994،  5شود )باکلِیخود تحریک کرده ، موجب شکست سازمان می
 

دیگري نیز وجود دارند که از اقدامات هاي داران ، گروهعالوه بر سهامافزایش درآمد ، سودآوري و بهبود مزیت رقابتی : .2

هستند ، بر این باورند که پاسخ مثبت به ملزومات اخالقی اجتماعی با افزایش  پذیرند و داراي منافع مشروعی از سازمانسازمان تاثیر می

 ( .1388سرشت ، سود و ارزش افزوده در درازمدت همراه است )رحمان
 

ها ، مزایایی را براي شرکت و جامعه به همراه هاي اجتماعی توسط شرکتم مسئولیتقبول و انجا کاهش فقر در جامعه :.3

ا هتوان ابزاري براي مشارکت شرکتدارد ، یکی از مهمترین آثار آن در جامعه ، کاهش فقر است . در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت را می

زیست ، اثر منفی دارد و مبارزه با فقر عالوه بر کاهش مت ، بهداشت و محیطدر مبارزه با فقر دانست . فقر بر مسائلی از قبیل آموزش ، سال

 (.2919،  6کند )آرلیاي امن و باثبات کمک میهاي بهبود کارایی ، به ایجاد جامعههزینه

-لیتوها است که باید با سطوحی از مسئیکی از دالیل تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت ، پیامدهاي تجاري آن براي شرکت

نند کنوشند ، هوایی که تنفس میکنند ، آبی که میپذیري مطابقت داشته باشد ، چرا که تجارت نقش مهمی در مکانی که مردم زندگی می

کنند . به عالوه منبع اصلی درآمدهاي ها ، کاالها و خدمات مورد نیاز براي زندگی را فراهم میشان دارد . شرکتو به طور کلی کیفیت زندگی
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ها نقش مهمی در کاهش شوند ، از این رو شرکتمالیاتی هستند که منجر به تامین مالی عمومی براي سالمتی ، آموزش و سایر خدمات می

 ( .2990،  1دونالدفقر دارند )مک

هاي مزیتشود که ترویج اصول اخالقی و تقویت فرهنگ معنوي موجب ایجاد تر میها در این مورد راسخروز باور سازمانروزبه

اي هدهد که لحاظ اخالقیات و حساسیتها نشان میهاي وارده به آنها و مصیبتهاي شرکتاستراتژیک خواهد شد . تجزیه و تحلیل شکست

گیري و تدوین استراتژي موجب افزایش سودآوري شرکت خواهد شد . تحقیقی در مجله فورچون بیان کرده اجتماعی در فرآیند تصمیم

هاي برتر بر این باورند که رعایت اخالقیات موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده و صد مدیران عالی شرکتدر 63است که 

 ( .2994آید )باکلِی ، منبعی براي مزیت رقابتی به شمار می

 

 منظر جدید رضایت شغلی کارکنان 5-2
ت آن اسدهنده پیوند قوي میان اجزا و عناصر تشکیلسازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداري آن وابسته به وجود 

ترین ابزارها براي پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به . نیروي انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم

 ( .2996،  2)هووتدلیل اهمیت زیاد نیروي انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است 

است .  گیري قرار گرفتههایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازهرضایت شغلی یکی از سازه

اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهاي سازمانی ، شامل : غیبت ، تعهد سازمانی ، جابجایی شغلی و عملکرد است . با 

گیري تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان ها و شکلجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روي سازمانتو

 ( .1000، 3، تعهد و رضایت شغلی آنان را درك کنیم )اسمیت

ها در این زمینه نشان رسیرضایت شغلی براي مدت طوالنی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است به طوري که  بر

 ( .1386مطالعه انجام شده است )اصل سلیمانی ،  3999به بعد در این مورد بیش از  1076دهد که از سال می

هاي مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه

 ( .2992،  5، کور 4کند )جکسون. تأکید میهمکاران، قدرشناسی و ..

توان بطور مطلق و هاي شغلی افراد است و نمیبطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادي مربوط به برداشت

ند مانند گذارآن اظهارنظر کرد. اصوال عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می مستقل درباره

همکاران ، شرایط اقتصادي ، ساختارسازمانی، فقدان تالش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی 

 ( .1381شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی )فقهی فرهمند ، 

وسیله  ها بهها و نگرشست . دیدگاه جدید نسبت به طرز تلقیهاي مربوط به کار استوار امطالعات رفتار سازمانی غالباٌ بر نگرش

ها ها ، نتایج تحقیقات نشان نداده است که طرز تلقیمطرح شده است. به نظر آن 7و جفري ففر 6دو نفر از محققین به نام جرالد ساالنسیک

ا حاصل هها طرز تلقیي آننعکس کنند. بلکه به عقیدههاي فرد را مصورت پیوسته پاسخهاي پایدار متشکل از اجزایی باشند که به، حالت

یمی گیري مفاههاي ساخته و پرداخته جامعه هستند . طرز تلقی با رفتار افراد در سازمان در ارتباط است. این ارتباط منجر به شکلواقعیت

   ( .1003،  0، گریفین 8شود )مورهدمانند درگیري شغلی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی می

ان عاطفی عنوان یک بی عبارتی ، رضایت شغلی  بهتعریف مفهومی رضایت شغلی در بر گیرنده عناصر انتظار و ارزشیابی است . به

مطلوب حاصل از ارزشیابی شغل یا تجربیات شغلی اشاره شده است. رضایت شغلی در واقع یک پاسخ موثر حاصل از ارزیابی موقعیت کاري 

ا هاي قرار گرفته است . اغلب دیدگاههاي مرتبط با کار است ، مورد پذیرش گستردهها و پاداشیت شغلی تابعی از ارزشاست و این امر که رضا

ند . میزان اهاي انگیزشی و نگرشی نسبت به کار است که بوسیله هرزبرگ ، مازلو و وروم ایجاد شدهنسبت به رضایت شغلی مبتنی بر تئوري

 ( . 1381بت یا منفی فرد از شغل خود است و متأثر از عوامل متعددي می باشد )سیدجوادین ، رضایت شغلی معرف نگرش مث
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ود کار تعریف ش تواند به عنوان یک رویکرد جهانی از احساسات و عواطف درك شده کارکنان مبتنی بر تجربهرضایت شغلی می

بی شغل به عنوان امري است که رسیدن یا امکان رسیدن به (. همچنین الك معتقد است رضایت شغلی ناشی از ارزیا 1076،  1) الك

رساند که ابتدا از شغل و آورد ، بنابراین فرد بطور موثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاري میهاي مهم شغلی را فراهم میارزش

 ( .1386ی ، مند است )فروغحرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاري بپردازد که به آن عالقه

شوند که به طور مستقیم بر عملکرد هاي استراتژیک سازمان محسوب میهاي نامشهود و سرمایهها ، داراییامروزه کارکنان سازمان

هاي استراتژیک در حوزه منابع انسانی است ترین    شاخصوري سازمان تاثیرگذار هستند . میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از  مهمو بهره

 کنند )کاپالن ، نورتون ،هاي خود در حوزه منابع انسانی استفاده میهاي بسیاري از این شاخص جهت سنجش اثربخشی فعالیتسازمان که

2996 . ) 

تر و هاي کاري بیشاند که با افزایش میزان رضایت شغلی ، خالقیت و مولدبودن فرد افزایش یافته ، انگیزهها نشان دادهبررسی

 (.2995،  3وود، هی 2یابد )داناهووکار افزایش میکمتر و سودآوري کسبغیبت از کار 

وري سازمان امري هاي مناسب جهت افزایش رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و نهایتا بهبود عملکرد کارکنان و بهرهشناخت روش

 ( . 1301حیاتی است )دهقان ، 

ي کننده رفتار آنان در ایجاد برترارائه خدمات به کارکنان ، عامل تعیینمدیران عالی با علم به این که تعهد مدیریت در چگونگی 

دانند . تعهد مدیران در رسانی به مشتریان نسبت به رقباست ، خود را متعهد به بهبود کیفیت خدمات در قبال کارکنان میدر خدمت

تواند منجر به نتایج عاطفی ها میآموزش و توسعه و پاداشرسانی به کارکنان از طریق فرایندهایی مانند : توانمندسازي ، چگونگی خدمت

 ( .1002،  4شود )باگزيچون تعهد سازمانی و رضایت شغلی شود که انعکاس آن در بهبود عملکرد نمایان می

 

 روش تحقيق -6
رسشنامه ، پپیمایشیترین ابزار مورد استفاده در تحقیق از آنجا که رایجباشد و روش تحقیق جاري از نوع توصیفی پیمایشی می

و در نهایت پس از تنظیم و تحلیل آوري شده جمع کارمندان پاالیشگاه تبریز نظرات پرسشنامه،پس از تعیین و طراحی  ،و مصاحبه است

 شده است .گزارش ، ها و نتایج حاصله از تحقیقها، یافتهداده

 

 نمونه آماريجامعه و  -7
 باشد . نفر می 559حجم جامعه آماري پژوهش، کارمندان رسمی شرکت پاالیش نفت تبریز به تعداد 

اند که شده ارائه کردهگیري خوبی را با ارائه یک جدول تعیین حجم نمونه خالصهمدل تصمیم 6و نیز کوهن 5کرجسی و مورگان

 226باشد ، حجم نمونه آماري برابر نفر می 559توجه به حجم جامعه آماري که برابر  در این تحقیق از این جدول استفاده شده است و با

 ( . 1386زاده ، تاري ، ( ، )تقی1387نفر خواهد بود )خاکی ، 

هستند ، روش  یکدست واقع در یا متجانس و دارند مشابهت هم با مطالعه موردکلیه افراد جامعه در این تحقیق به خاطر اینکه 

باشد که در آن بر اساس لیست کارکنان رسمی شرکت پاالیش نفت تبریز و به می (SRS)7گیري تصادفی سادهیري از نوع نمونهگنمونه

شماره تصادفی   Excelافزار در نرم ”=”RANDBETWEEN(1,550)ردیف هر نفر در لیست و با استفاده از فرمول  شمارهترتیب 

 ها در بین آنها توزیع گردیده است . افرادِ نمونه آماري استخراج و پرسشنامه

 

 

 

 

                                                           
1. Locke 
2. Donohue 

3. Heywood 
4. Bagozzi 
5. Krejcie and Morgan 

6. Cohen 
7. Simple Random Sampling 
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 هاروش و ابزار گردآوري داده -8
-اي به زیرروشهاي کتابخانهاي و روش میدانی وجود دارد . روشبراي گردآوري اطالعات ، دو روش تحت عناوین روش کتابخانه

اي ، آزمون هاي پرسشنامههاي میدانی به زیرروشروششود . همچنین خوانی ، آمارخوانی ، تصویرخوانی و سندخوانی تقسیم میهاي متن

 ( .1386زاده ، تاري ، شوند )تقی، مصاحبه ، مشاهده ، صوتی و تصویري تقسیم می

ها استفاده شده است . براي قسمت دوم اي و با استفاده از تقریبا همه زیرروشبراي تدوین ادبیات تحقیق جاري از روش کتابخانه

واالت ساخته با ساي محققخگویی به سواالت تحقیق و اثبات فرضیه از روش میدانی با استفاده از زیرروش پرسشنامهتحقیق و جهت پاس

 بسته استفاده شده است . 

 

 پرسشنامه 1روایی -9
یزان مپرسشنامه تحقیق به دلیل تایید از طرف کارشناسان و نخبگان ، داراي روایی ظاهري است و به دلیل اینکه توان سنجش 

اي( دارا است و همچنین تعریف مفاهیم در مقیاس آورده شده است ، داراي روایی وجود اندازه صفت را به روش مقیاس ترتیبی )رتبه

 باشد .محتوایی نیز می

 

 پرسشنامه 2پایایی -11
گیري پایایی سازگاري ازههاي اندکه از روش 3ساخته در کل نمونه آماري به روش ضریب آلفاي کرونباخپایایی پرسشنامه محقق

آمده ( با توجه به نتایج به دست1-11محاسبه گردید )جدول  IBM SPSS STATISTICS 22افزار باشد و با استفاده از نرممی

 شده 99704شود که مقدار ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به پرسشنامه اهمیت و امتیاز مناظر ششگانه برابر افزار( مشاهده می)خروجی نرم

نزدیکتر است ، بنابراین پایایی پرسشنامه ، مورد قبول  1بیشتر و به عدد  997است و با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفاي کرونباخ از عدد 

  باشد . می

 

 

 

 

 هاروش تجزیه و تحليل داده -11
باشد و تعداد متغیرها ، چند اي و جهت مقایسه بیشتر از دو گروه میاز آنجا که در این پژوهش ، سواالت پژوهش از نوع مقایسه

ها از آزمون فریدمن که یک آزمون ناپارامتري است ، اي )ترتیبی( است ، بنابراین جهت تجزیه و تحلیل دادهمتغیره و نوع مقیاس ، رتبه

ها ، کنیم . در آزمون فریدمن ، اندازهمتغیر)گروه( استفاده می Kها در بین کنیم . از آزمون آماري فریدمن براي مقایسه رتبهاستفاده می

ها است . رد ها در بین گروهن میانگین رتبهمبتنی بر یکسان بود 9Hامتیازات داده شده توسط یک نمونه است . در آزمون فریدمن فرض 

 داري دارند . به این معنی است که در بین متغیرها حداقل دو متغیر باهم اختالف معنی 9Hشدن فرض 

( از مسیر Friedmanاستفاده و آزمون فریدمن ) IBM SPSS STATISTICS 22افزار در این پژوهش از نرم

Analyze/Nonparametric Tests/K Related Samples…   جهت تجزیه و تحلیل استنباطی و از مسیر

Analyze/Descriptive Statistics / … ها استفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده 

 

 گانه تحليل توصيفی مربوط به اهميت و امتياز منظرهاي شش 11-1

ها مربوط به اهمیت و آمده از پرسشنامهآمار توصیفی به دستهاي ( ، شاخصSPSSافزار نرم )خروجی 1-11مطابق جدول 

 باشند :گانه کارت امتیازي متوازن ، به شرح ذیل میامتیاز منظرهاي شش

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
3. Cronbach′s Alpha 

 منظر: ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به پرسشنامه اهميت هر یک از منظرهاي کارت امتيازي متوازن شش 1-11جدول 

 تعداد سؤال کرونباخضریب آلفاي 

99704 6 
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 است . 4دهندگان ، منظر مالی داراي امتیاز از نظر اکثریت پاسخ.1

 است .   1دهندگان ، منظر مشتري داراي امتیاز از نظر اکثریت پاسخ.2

 است . 2هاي اجتماعی داراي امتیاز دهندگان ، منظر  مسئولیتظر اکثریت پاسخاز ن.3

 است . 3دهندگان ، منظر فرآیندهاي داخلی داراي امتیاز از نظر اکثریت پاسخ.4

 است . 6دهندگان ، منظر  رضایت شغلی کارکنان داراي امتیاز از نظر اکثریت پاسخ.5

 است . 5ر یادگیري و رشد داراي امتیاز دهندگان ، منظاز نظر اکثریت پاسخ.6

 

 ها و پاسخگویی به سؤاالت آزمون فرضيهتجزیه و تحليل استنباطی و  11-2
باشد و تعداد متغیرها ، چند اي و جهت مقایسه بیشتر از دو گروه میاز آنجا که در این پژوهش ، سواالت پژوهش از نوع مقایسه

آزمون ناپارامتري است ، ها از آزمون فریدمن که یک اي )ترتیبی( است ، بنابراین جهت تجزیه و تحلیل دادهمتغیره و نوع مقیاس ، رتبه

ها ، کنیم . در آزمون فریدمن ، اندازهمتغیر)گروه( استفاده می Kها در بین کنیم . از آزمون آماري فریدمن براي مقایسه رتبهاستفاده می

تیمار به صورت  K این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آنامتیازات داده شده توسط یک نمونه است . 

ها است . رد ها در بین گروهمبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه 9Hدر آزمون فریدمن فرض  بلوك تخصیص داده شده اند N تصادفی به

 داري دارند . به این معنی است که در بین متغیرها حداقل دو متغیر باهم اختالف معنی 9Hشدن فرض 

مرتکب  9Hشود ، مقدار خطایی است که در ردّ فرضیه نشان داده می .Sigبه اختصار با  SPSSافزار که در نرم 1داريمعنی

کمتر باشد ، رد کردن فرض  .Sigشود . هرچه مقدار شویم . این مقدار به عنوان معیاري براي رد یا پذیرش فرض فرض صفر محاسبه میمی

9H تر است .ساده 

دهیم . گانه کارت امتیازي متوازن انجام میبندي منظرهاي ششفریدمن را براي رتبهدر این بخش آزمون آماري ناپارامتریک 

هاي وارد کرده و آزمون ناپارامتریک فریدمن را مطابق فرض SPSSافزار ها را در نرمشده از پرسشنامهآوريهاي جمعبدین منظور ابتدا داده

 دهیم . ذیل انجام می

H9 : گانه کارت امتیازي متوازن یکسان است رتبه هر یک از منظرهاي شش 

H1 : گانه کارت امتیازي متوازن یکسان نیست رتبه هر یک از منظرهاي شش 

گانه کارت امتیازي بندي منظرهاي ششجهت بررسی فرضیات ، همچنین براي رتبه SPSSافزار خروجی آزمون فریدمن در نرم

 باشند :متوازن ، مطابق ذیل می

 

 

 

 

                                                           
1. Significance 

گانهشده به منظرهاي شش: پارامترهاي آماري امتيازات داده 1-11جدول   

هاي اجتماعی مسئولیت مشتري مالی پارامترهاي آماري هاي داخلیفرایند  شغلی کارکنان رضایت  و رشد یادگیري   

دهندگانتعداد پاسخ  226 226 226 226 226 226 

 4906 5989 3933 1989 1942 3977 میانگین

 5 6 3 2 1 4 میانه

 5 6 3 2 1 4 مُد

 9965 9930 9902 9940 9983 9955 انحراف معیار

 9943 9915 9984 9924 9960 9939 واریانس

شدهکمترین امتیاز داده  3 1 1 1 5 3 

شدهبیشترین امتیاز داده  5 5 3 6 6 6 
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رد  9Hبنابراین فرض باشد ، برابر صفر می( .Asymp. Sig)داري شود ، سطح معنیمشاهده می 2-11همانگونه که در جدول 

-منظر از نظر پاسختوان نتیجه گرفت که رتبه هر یک از منظرهاي کارت امتیازي متوازن ششهاي باال میشود و با توجه به خروجیمی

 باشد .( میSPSSافزار )خروجی نرم 3-11دهندگان یکسان نیست و رتبه و اهمیت هر یک از منظرها مطابق جدول 

 

 گانه، اهميت و رتبه هر یک از منظرهاي شش: امتياز 3-11جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

، به سؤال تحقیق جواب داده شده است و مطابق نتایج حاصله ، رتبه 3-11نتایج و امتیازات قابل مشاهده در جدول با توجه به 

 باشند :و اهمیت هر یک از منظرها به شرح ذیل می

را از نظر  6، رتبه  1942را از نظر اهمیت دارا است و منظر مشتري با امتیاز  1، رتبه  5981منظر رضایت شغلی کارکنان با امتیاز 

، مالی با  4905گانه کارت امتیازي متوازن کسب کرده است . همچنین منظرهاي یادگیري و رشد با امتیاز اهمیت در بین منظرهاي شش

 ند.باشرا از نظر اهمیت دارا می 5تا  2هاي ، به ترتیب رتبه 1977هاي اجتماعی با امتیاز و مسئولیت 3931، فرآیندهاي داخلی  3975امتیاز 

ریزي استراتژیک به روش کارت در ارزیابی برنامه"همچنین با توجه به نتایج حاصله از آزمون فریدمن ، فرضیه تحقیق یعنی 

منظر ، از دیدگاه کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز ، در میان منظرها ، باالترین اهمیت مربوط به منظر رضایت شغلی امتیازي متوازن شش

 را از نظر اهمیت کسب کرده است . 1، رتبه  5981اثبات گردیده و منظر رضایت شغلی کارکنان با امتیاز  "باشدکارکنان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گانه کارت امتيازي متوازن نتایج آزمون فریدمن براي منظرهاي شش: 2-11جدول   

دهندگانتعداد پاسخ  226 

شدهمربع کاي دو محاسبه  0589117 

 5 درجه آزادي

داريسطح معنی  99999 

 اهمیت و رتبه هر منظر امتیاز هر منظر منظرهاي کارت امتیازي متوازن

 1 5981 رضایت شغلی کارکنان

 2 4905 یادگیري و رشد

 3 3975 مالی

 4 3931 فرآیندهاي داخلی

 5 1977 هاي اجتماعیمسئولیت

 6 1942 مشتري
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 گيري کلی بندي و نتيجهجمع
ترین و مهمترین منظر در بین مناظر کارت امتیازي متوازن با توجه به نتایج به دست آمده منظر رضایت شغلی کارکنان پراهمیت

باشد چرا که هیچ تغییر و تحولی و هیچ برنامه استراتژیکی بدون جلب رضایت کارکنان و قبول تغییرات از طرف آنها ، امکان میمنظر شش

 پیاده شدن در سازمان را ندارد زیرا رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهاي سازمانی ، شامل : غیبت ، تعهد سازمانی ، جابجایی

گیري تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است ها و شکلست . با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روي سازمانشغلی و عملکرد ا

اي ههاي نامشهود و سرمایهها ، داراییکه چگونگی حفظ کارکنان ، تعهد و رضایت شغلی آنان را درك کنیم . همچنین امروزه کارکنان سازمان

وري سازمان تاثیرگذار هستند . میزان رضایت شغلی کارکنان شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهرهوب میاستراتژیک سازمان محس

هاي بسیاري از این شاخص جهت سنجش اثربخشی هاي استراتژیک در حوزه منابع انسانی است که سازمانترین شاخصیکی از  مهم

 کنند .هاي خود در حوزه منابع انسانی استفاده میفعالیت

تر و هاي کاري بیشاند که با افزایش میزان رضایت شغلی ، خالقیت و مولد بودن فرد افزایش یافته ، انگیزهها نشان دادهبررسی

هاي مناسب جهت افزایش رضایت شغلی ، تعهد سازمانی یابد ، بنابراین شناخت روشوکار افزایش میغیبت از کار کمتر و سودآوري کسب

 وري سازمان امري حیاتی است .ود عملکرد کارکنان و بهرهو نهایتا بهب

ه منظر از دیدگابا توجه به نتایج به دست آمده ، منظر مشتري داراي کمترین اهمیت در بین مناظر کارت امتیازي متوازن شش

دام از را که در حالت کلی هر کباشد چاهمیت بودن مشتري نمیباشد ولی این نتیجه دلیلی بر بیکارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز می

منظرهاي ذکرشده اهمیت یکسانی در کارت امتیازي متوازن دارند زیرا اگر از نظر اهمیت یکسان نباشند با یکدیگر به تعادل نخواهند رسید 

است و کارکرد اصلی دانیم که علت وجودي هر سازمان مشتریان آن و رابطه علت و معلولی بین منظرها به هم خواهد خورد . همچنین می

شود . این دو مفهوم ، استراتژي ، خلق مزیت رقابتی براي سازمان است و این کار از راه خلق ارزش بیشتر از رقیب براي مشتري انجام می

افت و ی توان به مزیت رقابتی دستهمزاد و متناظر با یکدیگر هستند ، بدین معنا که بدون خلق ارزش بیشتر از رقیب براي مشتري ، نمی

هنگامی که این ارزش ایجاد شود ، مزیت رقابتی به صورت طبیعی شکل خواهد گرفت . خلق ارزش براي مشتري بسیار مهم است و زیربناي 

هایی که از یک محصول )کاال یا خدمات( کند . ارزش از دیدگاه مشتري ، عبارت است از مجموعه منفعتقواعد کسب و کار را تعیین می

آن  هايها و منافع یک محصول به نسبت هزینهپردازد . هر قدر مطلوبیتهایی که او از این بابت میشود ، منهاي تمامی هزینهنصیب او می

 بیشتر باشد ، ارزش آن نزد مشتري بیشتر است .  

 است این است که عمده مشتریانعلت اینکه منظر مشتري کمترین امتیاز را از نظر کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز آورده 

ز هشتاد باشند که در این بین بیش اهاي نفتی ، پتروشیمی ، نیروگاه تبریز و شرکت نفت پاسارگاد میهاي پخش فرآوردهپاالیشگاه شرکت

ی ، الیششود و به دلیل اینکه نرخ خرید و فروش محصوالت پاهاي نفتی فروخته میدرصد محصوالت تولیدي به شرکت پخش فرآورده

مصوب دولت و مجلس بوده همچنین فعال در منطقه هیچ رقیبی براي پاالیشگاه تبریز وجود ندارد بنابراین مشتریان فقط یک منبع براي 

ري تاي جز خرید از پاالیشگاه تبریز ندارند ، بنابراین در شرایط فعلی به دلیل وجود مشهاي خود را دارند و به عبارتی فعال چارهتامین خواسته

هاي رقابتی در منطقه ، این منظر کمترین اهمیت را از بااليِ سر محصوالت تولیدي پاالیشگاه تبریز ، همچنین عدم وجود رقیب و قیمت

 هاي خصوصی در منطقه و آزادسازي قیمتنظر کارکنان شرکت پاالیش نفت تبریز دارد ولی در آینده ممکن است با ایجاد پاالیشگاه

هاي باالتر صعود کندایجاد رقابت در کیفیت و قیمت محصوالت ، اهمیت منظر مشتري به ردهمحصوالت نفتی و 
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