صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم/شماره  /3پاییـز 96

بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران با رضایت شغلی کارکنان
در سازمان بنادر و دریانوردی
خلیل دانشلیالن* ،1يوسف بیگزاده
تاريخ دريافت59/8/8 :

2

*نويسنده مسئول

© نشريه صنعت حملونقل دريايي  ،1959تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي است.

تاريخ پذيرش59/2/11 :

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط بین عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان در سازمان بنادر و دريانوردی بود .جامعه آماری اين پژوهش همة

مديران و کارکنان بنادر شمالي سازمان بنادر و دريانوردی کشور ميباشد .برای اين منظور از بین کارکنان بنادر چهارگانه شمال کشور نمونهگیری بهعمل آمد که از
طريق فرمول نمونهگیری کوکران و به روش نمونهگیری تصادفي طبقهای ،نمونة آماری انتخاب ،و به پرسشنامهها پاسخ داده شد .در اين تحقیق از دو پرسشنامه
استاندارد استفاده شده است .تحقیق حاضر دارای يک فرضیه اصلي و  9فرضیه فرعي ميباشد که برای تحلیل آنها از آزمون پیرسون استفاده شد .نتايج پژوهش
نشان داد عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان و ابعاد آن شامل رضايت از کار ،رضايت از مافوق ،رضايت از همکاران ،رضايت از حقوق و دستمزد ،رضايت
از ترفیع رابطة معنادار دارند .به عبارت ديگر ،مديران ميتوانند با بهبود و تقويت عزت نفس خود میزان رضايت شغلي کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند.
واژههای کلیدی :عزت نفس ،رضايت شغلي ،رضايت از کار ،رضايت از مافوق ،رضايت از همکاران ،رضايت از حقوق ،رضايت از ترفیع.

43

 . 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،دانشکده تحصیالت تکمیلي ،استاديار

Journal of Maritime Transport Industry

 .1دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب ،دانشکده تحصیالت تکمیلي ،دانشآموخته کارشناسي ارشدDaneshkhalil@Yahoo.Com ،

بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران با رضایت شغلی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی /خلیل دانشلیالن

 -1مقدمه
امروزه بسیاری از فعالیتهای اساسي و حیاتي يک جامعه به واسطة
سازمانهای گوناگون انجام ميشود .پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد
مؤثر سازمانهای مختلف است .بنابراين ميتوانیم جوامع عصر حاضر را
جوامع سازماني بنامیم .از مهمترين وسايل دستیابي به پیشرفت و ترقي،
سازمانهايي ميباشند که بتوانند با کارآمدی واثربخشي از عهده وظايف
خود بر آيند.
امروزه سازمانهای اداری جهان درگیر مشکالت فراواني ميباشند.
بعضي از اين دشواریها با بکارگیری تکنیکهای مديريتي قابل حلاند ،اما
برخي ديگر که با جنبههای انساني سروکار دارند به آساني حلشدني نیستند
(گروهي از اساتید و نويسندگان مديريت .)1931 ،شناخت جنبههای انساني
بیشتر به بررسي و شناخت رفتار افراد درون سازمان بستگي دارد .مطالعه
رفتار انساني در سازمانها يکي از موضوعات بنیادی در علوم رفتاری است
که به تجزيه و تحلیل سیستماتیک و علمي افراد ،گروهها و سازمانها
ميپردازد و هدف آن درك ،پیشبیني و بهبود عملکرد فرد و سازمانهايي
است که در آن کار ميکنند (بهشتيفر.)1981 ،
سازمانهای امروزی نـه تنها به دانش و مهارت باال و بيمانند در بین
همة اعضاء نیاز دارد ،بلکه استقالل فردی ،خوداتکايي ،خوداعتمادی،
مسئولیتپذيری ،ابتکار عمل ،هدفمندی در کارها و در يک کلمه عزت
نفس باال در افراد را ميطلبد .عزت نفس ،يک نیاز مؤثر بشری است ،نیاز
اساسي انسان که سهم اصلي را در فرآيند زندگي و محیط کار بر عهده دارد
و برای تحقق يک رشد طبیعي و سالم ضروری ميباشد و از ارزشي ماندگار
برخوردار است (براندن.) 1939 ،
اسپکتور ،رضايت شغلي را نگرشي ميداند که چگونگي احساس مردم را
نسبت به شغلشان بهطور کلي و يا نسبت به جنبههای مختلف آن نشان
ميدهد .به عبارت ساده ،رضايت شغلي شاخصي است که میزان عالقه مردم
44

را نسبت به شغلشان نشان ميدهد (بخشيپور جويباری و همکاران.)1959 ،

صنعت حمل و نقل دریایی

 -1-1بیان مسئله

مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است که با مطالعه در مورد رابطة بین

عزت نفس مديران و رضايت شغلي کارکنان در سازمان بنادر و دريانوردی،
شرائط و زمینههای سازماني مؤثر بر تحقق رضايت شغلي کارکنان
شناسايي ،بررسي و تحلیل شود .به اين منظور رضايت شغلي کارکنان از
پنج بعد شامل رضايت از کار ،رضايت از مافوق ،رضايت از همکاران،

رضايت از ترفیع و رضايت از حقوق بررسي ،و ارتباط آنها با عزت نفس
مديران ارزيابي و تحلیل شد.

 -2-1ادبیات پژوهش
 -1-2-1مفهوم عزت نفس

باورها و ارزشیابيهايي که نسبت به خود در ذهن ميپروانیم ،تعیین

مي کند که ما چه کسي هستیم ،توان انجام چه کاری را داريم و چه کسي
خواهیـم شد .اين افکار ،فشارهای داخلي نیرومندی هستند که با تولید يک
مکانیزم هدايتکننده ،انسان را در سراسر زندگي به سوی رشد و تعالي
پیش ميبرند .عموماً برداشتها و احساسات افراد نسبت به خودشان تحت
عنوان عزت نفس و خودپنداره نامیده ميشود (بشلیده و همکاران.)1951 ،
عزت نفس ،عبارت است از احساس ارزشمند بودن .اين حس از
مجموعة افکار ،احساسات ،عواطف و تجربیات ما در طول زندگي ناشي
ميشود .ميانديشیم که فردی با هوش يا کودن هستیم ،احساس ميکنیم
که شخصي منفور يا دوست داشتني هستیم ،مورد قبول و اطمینان هستیم
يا خیر؟ خود را دوست داريم يا نداريم؟ مجموعه اين برداشتها و
ارزيابيها و تجاربي که از خويش داريم باعث ميشود که نسبت به خود
احساس خوشايند ارزشمند بودن ،يا برعکس احساس ناخوشايند بيکفايتي
داشته باشیم .همة افراد ،صرف نظر از سن ،جنسیت ،زمینة فرهنگي و
جهت و نوع کاری که در زندگي دارند ،نیازمند عزت نفس ميباشند .عزت
نفس  ،برابر است با خودباوری واقعي .يعني خود را آنگونه که هستیم باور
کنیم و برای خشنودی خودمان و ديگران تالش نمايیم .عزت نفس واقعاً
بر همة سطوح زندگي اثر مي گذارد .بررسي های گوناگون حاکي از آن
است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ،نیازهای گستردهتری
مانند نیاز به آفريدن ،پیشرفت ،و يا درك و شناسايي استعدادهای بالقوه
محدود ميماند .به خاطر بیاوريد هنگامي که کاری را به بهترين نحو به
پايان رسانده ايد چه احساس خوشي به شما دست داده است .افرادی که
احساس خوبي نسبت به خود دارند ،معموالً احساس خوبي نیز نسبت به
زندگي خواهند داشت .آنها ميتوانند با اطمینان به خود و اطرافیان ،با
مشکالت و مسئولیتهای زندگي مواجه شوند و از عهده آنها بر آيند
(بیابانگرد .)1939 ،

 -2-2-1نظریهها در مفهوم عزت نفس

جامعهشناسان و روانشناسان رهنمودهای عمدهای را برای مطالعه

عزت نفس ارائه دادهاند که به برخي از آنها اشاره ميشود.
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نظرية جیمز:9

زندگي او بودهاند که با او رفتار محترمانهای داشتهاند ،و اگر خود را دستکم

کوپر اسمیت در رابطه با نظرية جیمز ( )1593مي نويسد« :جیمز ()1852

ميگیرد به اين خاطر است که افراد مهم ديگر به صورت يک شي با او

از اولین کساني است که در مورد عزت نفس مطالبي را مطرح کرده است .به

رفتار کردهاند .تفکر و نحوة رفتار افراد مهم کلید اصلي نظرية مید در

اعتقاد وی آرزوها و ارزشهای انسان نقش اساسي در تعیین اينکه آيا او خود

مطالعة عزت نفس است.

را مطلوب ميپندارد يا نه ،دارند .احساس فرد در اين دنیا کامالً به آنچه

نظرية کولي
9

ميخواهد باشد يا انجام دهد بستگي دارد .وی ميپنداشت که قضاوت فرد در

گي ريشه ( ،)1585درباره نظرية کولي مينويسد« :او همانند مید از ديد

مورد ارزش خود تابعي است از موقعیتها و کماالت وی نسبت به آنچه ادعا

جامعهشناسي به فرد نگاه ميکند و نقش محیط را بسیار مهم ميداند .او خود

يا آرزوی خوب انجام دادن آن را دارد» .بنابراين طبق نظريه جیمز فردی که

را جنبة اجتماعي شخصیت توصیف ميکند .و در بحث مفهوم خود معتقد

به توانائي موسیقياش بیشتر از توانايي رياضياش ميبالد ،چنانچه در يک

است که اصوالً خود و جامعه دو پديده همانند هستند که در يک ارتباط

کنسرت بد عمل کند عزت نفس وی در مقايسه با عملکرد بدش در امتحان

متقابل شکل ميگیرند .آگاهي شخصي از خود بازتاب افکار ديگران است.

رياضي بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .اگر فرد به هیچ وجه به رياضیات

آلبرخت ( ،)1589ميگويد از نظر کولي شخصیت فرد از طريق پاسخها

خود نبالد عملکرد ضعیف در امتحان رياضي بر عزت نفس او هیچ تاثیری

يا بهطور متداولتر تعبیر و يا تفسیر پاسخهايي که از ديگران دريافت

نخواهد گذاشت .جیمز اين موضوع در قالب رابطة ( )1بیان کرده است.

ميکند شکل ميگیرد .درست همانطور که چهرة خودمان را در آيینه

عزت نفس = موقعیت /آرزوها يا انتظارات

()1

بر اساس رابطة ( )1اگر در زمینه ارزشمند پیشرفت به آرزوها نزديک
باشیم يا به آن زمینه دست يابیم نتیجه آن عزت نفس باالست .اگر شکاف
زيادی بین پیشرفت و آرزوها وجود داشته باشد ،خود را ضعیف ميدانیم،
يعني عزت نفس پائین است (کوپر اسمیت.)1593 ،

نظرية مید

ميبینیم خودمان را در آيینه اجتماعي تحت تاثیر واکنش ديگران به وجود
خودمان ،صحبتها و نیازهایمان ميبینیم و اين همان است که کولي
آيینه خود نامیده است.

نظرية روزنبرگ
پترسون  ،)1533( 3درباره نظريه روزنبرگ ميگويد او با ابراز موضعي
شبیه جیمز فرض ميکند که فرآيند قضاوت فرد درباره ارزش خود را

4

کوپر اسمیت ،)1593( 9دربارة نظرية مید ميگويد «او به عنوان
جامعهشناس توجهاش به فرآيندی بود که در اثر آن فرد عضو سازگار
اجتماعش ميشود .مید نتیجه ميگیرد که در جريان اين فرآيند فرد ايدهها
و نگرشهای ابرازشده توسط افراد مهم زندگياش را دروني ميکند .اعمال
و نگرشهای آنها را مشاهده ميکند و آنها را اغلب بدون شناخت پذيرفته و
گويي از آن خويش ميدارد .او نگرش خودش را بهدست ميآورد که با
نگرشهايي که افراد مهم در زندگي او ابراز کردهاند هماهنگ است و با
دروني کردن واکنش ديگران نسبت به خودش آنگونه که آنان برای او
نتیجه گرفت که عزت نفس تا حدی از ارزيابي منعکسشده ديگران ناشي
ميشود .هیچ انساني در ارزيابي از خود ،يک جزيره تنها نیست که فقط
خودش باشد .او در درون خود آئینه منعکسکننده گروه اجتماعياش را
حمل ميکند .اگر او ارزش زيادی برای خودش قائل است ،افرادی در
3. James
4. Mide
5. Cooper - Smith

خود قضاوت ميکند انتخاب مينمايد (مثالً قضاوت در مورد يک توانايي
ورزشي يا تحصیلي) )2( ،فرد خودش را در اين ابعاد ارزيابي ميکند (مثالً
من يک ورزشکار بد و يا دانش آموز ضعیف هستم) و ( )9اينکه فرد اين
ارزيابي را بر حسب ارزش خود تفسیر ميکند (مثالً من يک ورزشکار و يا
دانش آموز ضعیف هستم اما با وجود اين يک انسان ارزشمند ميباشم).
کوپر اسمیت ( ،)1593در اين باره ميگويد :روزنبرگ مطالعات وسیعي
در مورد پیشايندهای عزت نفس انجام داده است .تحقیق او گامي مهم در
روشنکردن بسیاری از شرايط اجتماعي همراه با افزايش يا کاهش عزت
نفس را نشان ميدهد .اطالعات او از مطالعهای که روی بیش از 9111
دانش آموز دبیرستاني انجام شده ،بهدست آمده است.

نظرية سالیوان
کوپراسمیت ( ،)1593با تحقیق روی نظرية سالیوان بر اين باور است
که او يکي از اجزای مهم شخصیت انسان را نظام خويشتن ميداند که از
6. Girishe
7. Peterson
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ارزش قائلاند برای خودش ارزش قائل ميشود» .از گفتههای مید ميتوان

ميتوان طي سه گام تحلیل کرد )1( :فرد ابعادی را که بر اساس آن درباره
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طريق رابطه با اشخاص مهم رشد ميکند از نظر سالیوان خويشتن منشاء

نظرية مزلو

اجتماعي دارد .او تفسیر مید از آبشخورهای اجتماعي شخصیت را ميپذيرد.

به نظر مزلو  )1585( 5همه افراد جامعه (به جزء برخي از بیماران) به

و سپس به يک تحلیل گستردهتری از فرآيندهای بین فردی ميرسد.

يک ارزشیابي ثابت و استوار و معموالً عالي از خودشان در مورد احترام به

پترسون ( ،)1533ميگويد« :سالیوان از عزت نفس بر اساس نیاز به امنیت

خود يا عزت نفس يا احترام به ديگران تمايل و يا نیاز دارند .امروز اهمیت

بین فردی نظر ميدهد .طبق اين نظريه ارزش خود با احساس توان فرد

محوری نیاز به عزت نفس به طور فزايندهای مورد توجه روانکاوان و نیز

برای اجتناب از ناامني بین فردی باال ميرود».

روانشناسان بالیني قرار گرفته است .مزلو در تحلیل انگیزش انسان ،بین

اسمیت ( ،)1533ميگويد سالیوان معتقد است فرد به طور مدام در

نیازهای زيستي مانند گرسنگي ،خواب ،تشنگي و نیازهای روانشناختي

مقابل از دست دادن عزت از خود دفاع ميکند .زيرا اين فقدان اضطراب

همچون عزت نفس ،و تعلق ،تفاوت است (پروين .)1552 ،مزلو معتقد است

ايجاد ميکند در واقع فرد نیازمند دارد تا اضطرابي را که در اثر تهديدات بر

که روانشناسان بیشتر به نیازهای زيستي پرداختهاند.

عزت نفس (از طريق طرد يا ارزيابي منفي ديگران) حاصل شده است دفع

نظرية آلپورت

کند .زيرا اضطراب که يک پديده فردی است هنگامي اتفاق ميافتد که

11

آلپورت در 1591م مراحل رشد انسان را به هفت مرحله )1( :کودکي،

فرد انتظار طرد يا تحقیر شدن به وسیله ديگران را دارد يا واقعاً به وسیله

( )2خويشتن جسماني )9( ،خود هويتي ( )4عزت نفس )9( ،بسط مفهوم

خود يا ديگران طرد يا تحقیر ميشود .سالیوان همچنین در مورد اينکه فرد

خويشتن )9( ،معاملهگر منطقي و ( )3تالش شخصي تقسیم ميکند و معتقد

چگونه ياد ميگیرد تهديد به عزت نفس خود را تقلیل دهد يا بياثر کند

است که در همان مراحل اولیة رشد ،احساس شخص نسبت به خويشتن

صحبت کرده است .افراد مي آموزند با سبکهای مختلف و درجات مختلف

شکل ميگیرد .وی در توضیح مرحله چهارم يعني عزت نفس ميگويد عزت

با چنین تهديدهايي روبرو شوند .توانايي اجتناب يا کاهش از دست دادن

نفس به عنوان قدرداني شخصي از اعمال و رفتار خود است .يعني تائید او از

عزت نفس در حفظ سطح نسبتاً باال و مطلوب عزت نفس مهم است .گرچه

سوی ديگران برای او پاداش است و عزت نفس وی را افزايش ميدهد.

سالیوان در مورد اينکه اين توانايي چگونه به وجود ميآيد بحثي نميکند اما
ميپندارد که تجربیات اولیه خانوادگي نقش مهمي را ايفاء ميکند .او بر
بنیان بین فردی عزت نفس يعني بر اهمیت ويژه والدين و خواهران و
برادران و اهمیت روشهای کاهشدهنده حوادث تحقیرکننده تاکید کرده
است.

نظرية هورنای

 -3-2-1مفهوم رضایت شغلی

در منابع علمي مديريت و رفتارهای سازماني تعاريف متعددی از

رضايت شغلي ارائه شده است .ساعتچي ( ،)1932رضايت شغلي را درجهای
از خشنودی ميداند که کارمندان از طريق شغل خود به آن دست مييابند.
به نظر فرد لوتانز ،رضايت شغلي حالت عاطفي مثبت و لذتبخشي است که

8

کوپراسمیت ( )1559مينويسد :هورنای ( )1599-1592نیز به نقش
فزاينده بین فردی و طرق دور کردن احساس خود تحقیری تاکید دارد .او
فهرستي از عوامل گوناگون که احساس بيپناهي و انزوا را ايجاد ميکند به
دست ميدهد .وی معتقد است اضطراب اساسي ،منبع عمده ناشادماني و
46

کاهش کارآمدی شخصي ميباشد .اسمیت مي نويسد :شرايطي را که
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هورنای برای ايجاد اضطراب نام ميبرد عبارتند از :تسلط ،بيتفاوتي ،فقدان

از ارزيابي فرد از کار خود و يا سابقة کاری خود به دست ميآورد( .شفائي و
همکاران .)2112 ،به عقیده اسپکتور ( ،)2111رضايت شغلي نگرشي است
که چگونگي احساس مردم را نسبت به مشاغل فرد بهطور کلي يا نسبت به
حیطههای مختلف آن نشان ميدهد (شکرکن و همکاران .)1981 ،هرسي
رضايت شغلي را لذت ناشي از ارضای نیازها ،تمايالت و امیدهائي ميداند
که فرد از کار خود بهدست مي آورد (نجارپور و همکاران.)1983 ،

احترام ،توهین ،فقدان تحسین ،انزوا و تبعیض .او بیان مي دارد که اگر چه

 -3-1پیشینة پژوهش

تمام اين شرايط اختالل در روابط بین کودك و والدين است که عموماً با

گردآوری اطالعات از  351نفر پرستار يک مرکز پزشکي تايواني در يک

فهرست عوامل ويژه ممکن است انتهايي نداشته باشد اما پیشامد مشترك
خودمداری والدين ايجاد ميشود.

چن و همکاران ( ،)2119در تحقیقي که از طريق توزيع پرسشنامه و

دوره  9ماهه در سال  2119انجام دادند ،نتیجه گرفتند که حمايت اجتماعي،
8. Houreni

9. Mazlo
10. Alport
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استرس کاری ،رضايت شغلي و عزت نفس سازماني بهطور قابلتوجهي بر

کروسکال ـ والیس و آزمون میانه برای تجزيه و تحلیل آماری فرضیهها

قصد ماندن پرستاران در شغل پرستاری تأثیر دارد .به عالوه ،حمايت

استفاده شده است .نتايج بهدست آمده نشان داد ( )1بین میزان عزت نفس

اجتماعي اثر مستقیم مثبت بر قصد ماندن در شغل دارد و رضايت شغلي اثر

و میزان رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد )2( ،بین میزان عزت نفس

غیرمستقیم بر قصد ماندن در شغل دارد .به عالوه رضايت شغلي به واسطة

و میزان رضايت از نوع و ماهیت کار رابطه معنادار وجود دارد )9( ،بین

عزت نفس سازماني اثر غیرمستقیم بر قصد ماندن در شغل پرستاری دارند

میزان عزت نفس و میزان رضايت از مدير يا سرپرست رابطه معنادار وجود

(.)Chen et al., 2015

دارد )4( ،بین میزان عزت نفس و میزان رضايت از همکاران رابطه معنادار

آرا در سال  2112تحقیقي را با هدف بررسي نقش عزت نفس و

وجود دارد )9( ،بین میزان عزت نفس و میزان رضايت از ارتقاء رابطه

خوشبیني در رضايت شغلي اساتید دانشگاههای خصوصي بنگالدش انجام

معنادار وجود دارد و ( )9بین میزان عزت نفس و میزان رضايت از حقوق و

داد .ابزار اندازهگیری مورداستفاده در اين مطالعه عبارت بودند از )1( :مقیاس

دستمزد رابطه معنادار وجود دارد .همچنین تجزيه و تحلیل اطالعات نشان

عزت نفس روزنبرگ ( )2( ،)1599تست گرايش يا جهت زندگي شیر و

داد در میزان رضايت شغلي و ابعاد پنجگانه آن ،در سطوح مختلف هر يک

کارور ( )1589برای اندازهگیری خوشبیني و ( )9شاخص رضايت شغلي

از متغیرهای تعديلکننده يعني جنس ،سن ،میزان حقوق ،وضعیت تاهل،

اسپکتور ( )1589برای اندازهگیری رضايت شغلي .نتايج بررسي نشان داد

تعداد وابستگان (افراد خانواده) و سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد

بین عزت نفس و خوشبیني با رضايت شغلي معلمان رابطه معنادار مثبتي

(عسکریپور.)1933 ،

وجود دارد (.)Area, 2012

صادقیان و همکاران ( )1985در پژوهشي به بررسي رابطه بین عزت

غفاری و همکاران در تحقیقي به بررسي رابطه بین رضايتمندی شغلي با

نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي در کارکنان آموزش و

عزت نفس در معلمان مرد متوسطه و ابتدايي آزادشهر پرداختند .روش اين

پـرورش منطقه جرقويه سفلي پرداختند .در اين پژوهش از پرسشنامه عزت

پژوهش ،پیمايشي بود .از مدارس شهرستان آزادشهر از بین بیش از 1911

نفس سازماني پیرس و همکاران ( ،)1585پرسشنامه تعهد سازماني آلن و

نفر 41 ،نفر معلم مرد مدارس متوسطه و ابتدايي ،به شیوة تصادفي خوشهای

میر ( )1583و فهرست توصیف شغلي اسمیت ( )1534برای جمعآوری

به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای اندازهگیری رضايت شغلي از پرسشنامه

اطالعات استفاده شد .يافتههای تحقیق نشان داد بین عزيت نفس سازماني

تنظیمي محققساخته و برای اندازهگیری عزت نفس از پرسشنامه کوپر

با تعهد سازماني و رضايت شغلي در کارکنان آموزش و پرورش منطقه

اسمیت استفاده شد .برای بررسي فرضیه اصلي تحقیق از آزمون همبستگي

جرقويه سفلي رابطه معناداری وجود دارد .بین عزت نفس سازماني با تعهد

پیرسون وبرای آزمون فرضیههای فرعي از آزمون تي مستقل استفاده شد.

سازماني و شاخصهای رضايت شغلي ( ماهیت شغل ،کیفیت سرپرستي،

نتايج نشان داد )1( :بین رضايتمندی شغلي با عزت نفس در معلمان مرد

ارتباط با همکاران ،فرصتهای ترفیع ،پرداختها و شرايط با توجه به

متوسطه و ابتدايي آزادشهر تفاوت معناداری وجود دارد )2( ،ضايت مندی

جنسیت رابطة معناداری وجود دارد و فقط در موارد فرصتهای ترفیع و

شغلي معلمان مرد مدارس متوسطه از ابتدايي بیشتر است و ( )9عزت نفس

پرداختها رابطه معناداری را نشان نداد (صادقیان و همکاران.)1985 ،

عسکریپور ( )1933در تحقیقي تحت عنوان «بررسي رابطة عزت

نفس با رضايت شغلي پرستاران شاغل در بخشهای بالیني بیمارستانهای

نفس و رضايت شغلي در کارشناسان سازمانها و ادارات دولتي» ،رابطة

آموزشي شهرخرمآباد پرداختند .اين پژوهش در مورد  131نفر پرستار صورت

عزت نفس با رضايت شغلي و همچنین رابطه عزت نفس با ابعاد پنجگانه

پذيرفت .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و

رضايت شغلي ( رضايت از نوع و ماهیت کار ،رضايت از مدير يا سرپرست،

پرسشنامه رضايت شغلي ويسوکي و کروم استفاده شد .نتايج پژوهش نشان

رضايت از همکاران ،رضايت از ارتقاء ،رضايت از حقوق و دستمزد ) را

داد  %29/5پرستاران در طبقه عزت نفس کم %99/5 ،در طبقه متوسط و

بررسي کرده است .اين تحقیق که از نوع همبستگي يا همخواني ميباشد و

 %18/2در طبقه عزت نفس زياد قرار گرفتند .از نظر رضايت شغلي  %29/9در

در مورد نمونهای شامل  911نفر که به روش تصادفي ساده از بین

طبقه رضايت شغلي کم %94/3 ،متوسط و  %11/8در طبقه رضايت شغلي

کارشناسان تعدادی از سازمانها و ادارات کل دولتي استان کرمان انتخاب

زياد قرار گرفتند .ضريب همبستگي اسپیرمن بین عزت نفس و رضايت شغلي

شدند ،انجام شده است .در اين تحقیق از روش تحلیل همبستگي ،آزمون

 r = 1/981بهدست آمد و نتايج نشان داد که بین عزت نفس و رضايت شغلي
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معلمان مرد مدارس متوسطه از ابتدايي بیشتر بود(غفاری و همکاران.)1952 ،

دبیريان و همکاران ( )1959در پژوهشي به بررسي همبستگي بین عزت

بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران با رضایت شغلی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی /خلیل دانشلیالن
همبستگي مستقیم و مثبتي وجود دارد .ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و
سابقه کار با عزت نفس به ترتیب ( 1/189 ، 1/194 ،1/192و  )1/149بود.
بنابراين همبستگي بین عزت نفس با سابقه کار معنادار بود اما با سن معنادار
نبود .همچنین ضريب همبستگي اسپیرمن بین سن و سابقه کار با رضايت
شغلي به ترتیب ( 1/238و  )1/234و در نتیجه معنادار بود.

 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش ،توصیفي و از نوع پیمايشي و همبستگي ،و
از حیث هدف کاربردی ميباشد .برای جمعآوری اطالعات از نمونة آماری و
بهمنظور آزمون فرضیههای اين تحقیق ،از پرسشنامهای که بر اساس
متغیرهای تحقیق و عملیاتيکردن آنها تنظیم شده بود ،استفاده شد .بخش
اول شامل  18پرسش در مورد رضايت شغلي بود که در قالب مقیاس پنج
گزينهای لیکرت ارائه شد .در بخش بعدی از پرسشنامه مربوط به عزت
نفس روزنبرگ حاوی  11گويه دو گزينهای استفاده شد.
برای آزمون پايايي پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
براساس مطالعه مقدماتي روی  93نفر از جامعه موردبررسي و با استفاده از
نرمافزار آماری  ،SPSSمیزان پايايي آلفای کرونباخ پرسشنامه رضايت شغلي
برابر  1/89و برای عزت نفس  1/895بهدست آمد .جامعه آماری تحقیق
حاضر کلیه مديران و کارکنان بنادر شمالي سازمان بنادر و دريانوردی کشور
شامل تعداد مديران  118نفر و تعداد کارکنان رسمي آنها  259نفر ميباشد.
در اين پژوهش همة مديران به تعداد  118نفر سرشماری شد و از بین
کارکنان بنادر چهارگانه شمال کشور (امیرآباد ،انزلي ،نوشهر ،ارومیه)

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-3فرضیههای تحقیق

برای بررسي رابطة بین عزت نفس مديران با ابعاد و جنبههای مختلف

رضايت کارمندان 9 ،فرضیه قابل تصور بود که در تحقیق حاضر مورد
بررسي قرار گرفت )1( .بین عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان
سازمان بنادر و دريانوردی رابطه معناداری وجود دارد )2( ،بین عزت نفس
مديران با رضايت از کار کارکنان سازمان بنادر و دريانوردی رابطه معناداری
وجود دارد )9( ،بین عزت نفس مديران با رضايت از مافوق کارکنان سازمان
بنادر و دريانوردی رابطه معناداری وجود دارد )4( ،بین عزت نفس مديران
با رضايت از همکاران کارکنان سازمان بنادر و دريانوردی رابطه معناداری
وجود دارد )9( ،بین عزت نفس مديران با رضايت از حقوق کارکنان سازمان
بنادر و دريانوردی رابطه معناداری وجود دارد و ( )9بین عزت نفس مديران با
رضايت از ترفیع کارکنان سازمان بنادر و دريانوردی رابطه معناداری وجود دارد.

 -2-3تحیل یافتههای پژوهش
جدول ( :)1نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی
متغیر

جنس
سن برحسب سال

تحصیالت

نمونهگیری به عمل آمد .برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش کوکران
استفاده شد ،که حداکثر حجم نمونه آماری  118نفر برآورد شد .اين تعداد
نمونه به روش نمونهگیری تصادفي طبقهای از میان کارکنان سازمان بنادر و
دريانوردی کشور انتخاب شد .به اين ترتیب که ابتدا جامعه آماری براساس
بنادر چهارگانه شمال کشور به  4طبقه ،طبقهبندی شد و بعد از محاسبه سهم
48

هر يک از طبقات در حجم نمونه آماری به روش نمونهگیری تصادفي ساده
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(قرعهکشي) از هر طبقه ،به تعداد مشخص انتخاب شد.

سنوات خدمت
برحسب سال
وضعیت تاهل

مرد
زن
زير 29
99 -29
49 -99
99 -49
باالی 99
ديپلم
فوق ديپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
 9و کمتر
11 -9
19 -11
21 -19
بیش از 21
متاهل
مجرد

فراوانی
211
29
1
11
141
39
11
1
92
24
198
22
1
22
52
39
49
221
19

درصد فراوانی
85
11
1
4/2
95/9
92/2
4/2
1
19/9
11/2
99/5
5/9
1
5/9
95
92/2
15/9
59/2
9/8

طبق جدول ( %85 ،)1پاسخگويان مرد و  %11آنها زن%59/2 ،
کارکنان متاهل و  %9/8مجرد و  %19/9فوق ديپلم و  %11/2لیسانس ،
 %99/5فوق لیسانس و  %5/9دکتری بودند .بنابراين بیشترين فراواني
مربوط به افراد دارای فوق لیسانس بود .سن اکثر پاسخگويان يعني %95/9
افراد بین  99الي  49سال قرار داشت %4/2 .در گروه سني  29تا سال ،99
 %92/2در گـروه سنـي  49تا  99سـال و  %4/2در گـروه سني بـاالی 99

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /3پاییـز 96

میانگین فرضی 3
همبستگي
مقادير
پیرسون
فرضیهها
1/438
1

جدول ( :)2نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی
حداقل سطح
معناداری
1/19

سطح معناداری
(دو دامنه) Sig
1/111
1/111

1 -1

1/431

2 -1

1/449

1/19

4 -1
9 -1

1/491
1/998

1/19
1/19

9 -1

1/498

1/19
1/19

در سطح اطمینان %59

نتیجه

درجه آزادی
118

رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان

1/111

118

رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت از مافوق کارکنان

1/111
1/111

118
118

رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت از حقوق کارکنان
رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت از ترفیع کارکنان

1/111

رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت از کار کارکنان

118

رابطة متوسط و مستقیم بین عزت نفس مديران با رضايت از همکاران کارکنان

118

سال قرار داشتند %5/9 .افراد نمونه آماری دارای سابقة کار  9تا  11سال،

موقعیت اجتماعي خود کنترل داشته باشند ،نه اينکه موقعیتها بر آنها

 %95/1سابقة کار 11تا  19سال %92/2 ،سابقة کار  19تا  21سال و

سلطه و حاکم باشد )9( ،مديران و مسئولین سازمان ،برنامه مستمر و

 %15/9دارای سابقة کار  21سال به باال بودند.

مداومي برای آموزش رفتار با همکاران و برقراری ارتباط مفید و مؤثر داشته

 -4نتیجهگیری
پژوهش حاضر در صدد بررسي ارتباط بین عزت نفس مديران با رضايت
شغلي کارکنان سازمان بنادر و دريانوردی بود .يافتههای پژوهش مندرج
جدول ( )2نشان ميدهد بین عزت نفس مديران با رضايت شغلي و ابعاد
مختلف آن رابطة مثبت و متوسطي وجود دارد .اين نتیجه با نتايج تحقیق
عسکری پور ( ،)1933صادقیان و همکاران ( ،)1985غفاری و همکاران
( ،)1952دبیريان و همکاران ( )1959و عارف احمد ( )2112مطابقت دارد.
عزت نفس ساخت بنیادی و محور اصلي خودارزيابي و درك مثبت از خو،د به
عنوان يکي از متغیرهای بالقوة منابع رضايت شغلي ميباشد .رضايت شغلي
کارکنان به عنوان يک نگرش شغلي ميتواند به ارائه بهتر خدمات منجر شود.

باشند )9( ،مديران سعي کنند از پیشداوری عجوالنه و قضاوتهای
بياساس در مورد ديگران اجتناب کنند تا فرهنگ داوری بيطرفانه و
محتاطانه را در سطوح پايین تر سازمان گسترش دهند )3( ،مديران سازمان
هنگام گفتگو با ديگران ،تماس چشمي با آنها برقرار کنند .چون ترويج
چنین روشي سبب نهادينه شدن احترام و ارزش گذاشتن به سخنان
همکاران در سطح سازمان ميشود و اين امر به نوبه خود رضايت همکاران
را افرايش ميدهد )8( ،نسبت به عوامل افزايش رضايت از دستمزد ،از قبیل
پرداخت برمبنای شايستگي و متناسب با مهارت و توانايي و هماهنگ با
تورم توجه شود )5( ،مديران بايد به ويژگيها و تواناييهای هر چند کوچک
کارمندان خود افتخار کنند و در طراحي سیستم ارتقای شغلي اين حداقل
توانايي ها و شايستگي ها را مدنظر قرار دهند.

بهطورکلي ميتوان گفت که بین دو متغیر عزت نفس مديران و
رضايت شغلي کارکنان همبستگي معنادار مستقیم و مثبتي وجود دارد.
بنابراين باتوجه به نتیجه بهدست آمده ،پیشنهاد مي شود )1( :مديران ارشد
و برنامهريزان سازمان بنادر و دريانوردی کشور با برنامهريزی و اعمال
مديريت مشارکتجويانه ،شرايط کاری مطلوبتری را برای کارکنان فراهم
کنند تا منجر به افزايش رضايت شغلي آنان شود )2( ،مديران سعي کنند
همیشه جوانب منفي را ببینیم .برخورد مثبت به همه چیز ،زندگي را راحتتر
و خوشايندتر ميکند )9( ،شايستگي مديران و دريافت بازخورد نتايج انجام

.1

.2

.9
.4

وظايف کاری از جمله معیارهايي است که منجر به افزايش رضايت از
مافوق ميشود .الزم است مسئوالن سازمان بنادر و دريانوردی در انتصاب
مديران واحدها نهايت دقت را بکار گیرند و از مديران انعطافپذيرتر و
خوشاخالقتر استفاده کنند )4( ،به مـیران توصیه ميشـود که بر شغـل يا

.9

امین بیدختي ،علياکبر و صالحپور ،معصومه .)1989( .رابطه رضايت شغلي با
تعهد سازماني در کارکنان آموزش و پرورش ،دوماهنامه دانشور رفتار .دوره
جديد ،سال چهاردهم ،شماره ،29صص.98-91
بخشيپور جويباری ،باباهلل؛ دوستي ،يارعلي؛ محمدیراد ،امیر و خسروی،
احمد .)1959( .بررسي رابطه بین ويژگيهای شخصیت و سالمت روان با
رضايت شغلي .مجله دانش و تندرستي ،دوره  ،5شماره .2
براندن ،ناتانیل .)1939( .قدرت عزت نفس .ترجمه مینا اعظامي .تهران،
انتشارات پوينده.
بشلیده ،کیومرث؛ يوسفي ،ناصر؛ حقیقي ،جمال و بهروزی ،ناصر.)1951( .
بررسي ساختار عاملي مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژهپردازی
مثبت ،منفي و نیمي از مادهها مثبت و نیمي منفي در دانشجويان دانشگاه
شهید چمران اهواز .مطالعات روانشناسي تربیتي ،دوره  ،5شماره  ،19صص
. 99-41
صادقیان ،فاطمه؛ عابدی ،محمدرضا و باغبان ،ايران .)1985( .بررسي رابطه
بین عزت نفس سازماني با تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان آموزش و
پرورش .مشاوره شغلي و سازماني ،دوره دوم ،شماره .4
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Abstract

T

he main purpose of this study was to investigate the relationship between managers' self-esteem and job
satisfaction of employees in the ports and maritime organizations. The statistical population of this research is all

managers and employees of the Northern ports of the country's ports and marinas. In this research, two standard
questionnaires have been used. The present study has a main hypothesis and five sub-hypotheses. Pearson test was used
for their analysis. In other words, managers can improve their job satisfaction by improving their self-esteem.

Keywords: Self-Esteem, Job Satisfaction, Work Satisfaction, Superior Satisfaction, Satisfaction with Partners,
Satisfaction of Rights, Satisfaction with Promotion.
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