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تحقیق حاضر سعی دارد یک مدل خبرهای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضیات فازی ارائه نماید .در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر ،در مرحله
اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودیهای آن عوامل چهارگانه رابینز میباشند و عبارتند از :کارهایی که هماورد طلب و چالشگر باشند ،یکسان بودن حقوق و مزایای
شغلی ،شرایط مناسب کاری ،دوستان و همکاران مساعد .در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی ،به اعداد فازی تبدیل می شوند .قوانین استنتاج (موتور
استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند .در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد .در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود .تحقیق حاضر که در طبقه
بندی کلی ،توصیفی است بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس گردآوری اطالعات میدانی است .قوانین مورد استفاده جهت طراحی سیستم سنجش رضایت شغلی به کمک
افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل میدهند .در پایان مدل ارائه شده در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی با جامعه آماری  891نفری و نمونه
 05نفری پیاده شده است.
واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،سیستم خبره فازی ،عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ،منطق فازی.

مسئول مکاتبات مربی،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاداسالمی واحد ایلخچی ،ایلخچی ،ایرانEmail:Ghasemnejhad@Gmail.com
مربی،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکلیبر ،کلیبر ،ایران.

استادیار،گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی ،ایلخچی ،ایران.
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طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

مقدمه
یکی از رایجترین شاخصهای تحلیلگران و محققان برای ارزیابی اثربخشی سازمان ،رضایت شغلی کارکنان است] .[0به اعتقاد بسیاری از
صاحبنظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی ،مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیتهای مختلف مورد مطالعه قرار
دادهاند ،رضایت شغلی از مهمترین زمینههای پژوهشی بوده است] .[7بطوری که از دهه  8995بیش از  0555مطالعه و تحقیق در این زمینه انجام
گرفته است.
رضایت شغلی باعث کاهش غیبت کارکنان ،کاهش نرخ جابجایی ،ممانعت از پایین آمدن آهنگ کار میگردد و سنجش آن ،مدیریت را از
ترازهای کلی رضایت شغلی در شرکت آگاه میسازد ،پیوند ارتباطی زندهای بدست میدهد و ارتباطات در همه سوی سازمان برقرار میگردد،
بهبود نگرش کارکنان را موجب میشود ،شناسایی نیازهای آموزشی سرپرستان را میسر میسازد و برنامهریزی دگرگونی را برای مدیریت آسان
میسازد .لذا رضایت شغلی فیالنفسه دارای اهمیت است و از سوی دیگر سنجش آن خود دارای مزایایی است که درجه اهمیت موضوع تحقیق را
چند برابر مینماید] .[9در حالی نارضایتی شغلی میتوانند موجب بخشی از شکایتها ،کارکرد ضعیف ،غیبت زیاد ،تولید کاالهای نامرغوب،
دشواریهای انضباطی ،اعتصاب و دیگر مشکالت گردند.
در بیان ضرورت انجام تحقیق میتوان گفت که سازمان نیازمند مدلی برای آگاهی از میزان رضایت شغلی کارکنان خود ،برای ارزیابی تغییرات در
جهت افزایش رضایت و برنامهریزی برای رسیدن به آن میباشد .بنابراین تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان خود برای سازمانها از اهمیت باالیی
برخوردار است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
رضایت شغلی از جمله مباحث مهم مدیریتی و سازمانی است که سنجش آن بدلیل کیفی بودن مبحث کار چندان آسانی نیست ،از طرفی قاعده
و نظر ثابتی مبنی بر عوامل موجود برای رضایت شغلی نیز وجود نداشته و هر اندیشمندی با توسل به مطالعات خود عوامل مختلفی برای رضایت

بیان نموده است که در تحقیق حاضر مبنا نظریه رابینز میباشد که آن نیز از نظریه لوکه 1تبعیت نموده است .حال نظر چندی از صاحبنظران در
مورد عوامل تعیین کننده رضایت شغلی بررسی میگردد.
هوپک ( )8990رضایت شغلی را ،احساس کلی افراد نسبت به شغل خود ،که بطور پیوسته یا ناپیوسته ابراز میکند ،تعریف مینماید.
الورز ( )3791اصطالح رضایت شغلی را چنین توصیف مینماید که "اختالف بین آنچه افراد عالقه دارند و میپندارند که آنها را باید بدست
بیاورند و آنچه که آنها واقعا و در عمل اخذ نموده و بدست آوردهاند" ] .[80در تعریف دیگری داریم ،احساس یک کارگر یا کارمند نسبت به
خود و تجربیات شغلی خود ] .[81رابینز در کتاب خود رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف نموده است].[4
هرزبرگ مسئله رضایت و عدم رضایت را از هم جدا نموده و نظریه خود را در دو بعد که عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی هستند تقسیم نموده
است ،و تاکید کرده که آنچه موجب رضایت شغلی میشود عوامل انگیزشی (درونی) است که شامل کسب موفقیت ،موقعیت شغل ،رشد و بهبود
در کار و  ،...میباشد و آنچه موجب نارضایتی میشود عوامل بهداشتی (محیطی) است که شامل حقوق ،نظارت فنی ،شرایط کار و .[84]...رولن،
کوپمنز و گروتف ( )8551چهار عامل تعین کننده رضایت شغلی را مشخص کردند :تنوع کاری ،شرایط کاری ،حجم و تراکم کاری ،دیدگاه فرد
نسبت به شغل ] .[81توماس ( ) ،8917سه عامل معین کردند که عبارتند از :همخوانی و تناسب فرد با شغل ،کنترلهای داخلی و خارجی ،روابط
آماری (سن ،حقوق ،موقعیت سازمانی و  .[89])...رابینز ،در یک بررسی جامع از ادبیات موجود نشان میدهد که عوامل زیر ،در صحنه رضایت
شغلی نقش مهمی ایفا میکنند (عوامل چهارگانه) :کارهایی که به اصطالح هماورد طلب باشند ،یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی ،شرایط
مناسب کاری ،دوستان و همکاران مساعد].[4
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پاالچواتی ( )4002در بررسی رضایت شغلی دبیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی کشور هند را در بین  875معلم عوامل شناسایی شده موثر بر
رضایت شغلی را بدین ترتیب بیان نمود :شرایط کاری ،حقوق ،رابطه با مدیران ،امنیت شغلی ،آموزش ضمن خدمت ،ماهیت کار ].[87
کنو و میلر ) ( 8998تحقیقی تحت عنوان "تجزیه و تحلیل رضایت شغلی و عوامل آن در شش دسته از معلمان کشاورزی" انجام داده و که به
پیروی از نظریه هرزبرگ در کل پنج عامل را برای رضایت شناسایی نمودند که عبارتند از :موفقیت و کامیابی ،پیشرفت و ترقی ،به رسمیت
شناختن از طرف سازمان ،مسئولیت و پاسخگویی ،ماهیت کار ].[88بشارت نایم ( )8558که به شناسایی عوامل بهداشتی و انگیزشی برای افزایش
رضایت شغلی در بین سرپرستان فروش دارو انجام گرفته ،که عوامل را در پنج بعد مورد نظر قرار داده است که عبارتند از :رشد و نمو ،همکاران
مساعد ،فرصتهای پیشرفت و ترقی ،پاداش و تصدیق ،امنیت شغلی ].[88

منطق فازی و سیستمهای خبره فازی
هر نوع بیان واقعیت یکسره درست یا نادرست نیست .حقیقت آنها چیزی بین درستی کامل و نادرستی کامل است .چیزی بین یک و صفر ،یعنی
مفهومی چند ارزشی و یا خاکستری .حال فازی چیزی بین سیاه و سفید ،یعنی خاکستری است” .بارت کاسکو" .منطق فازی که اولین بار توسط
پروفسور لطفیزاده ( )8910برای حل مسائل مبهم ،غیردقیق و نامطمئن مطرح گردید و برای سنجش مسائل و آلترناتیوهای کیفی با کمک
متغیرهای زبانی (متغیرهایی هستند که مقادیرشان کلمات یا جمالت یک زبان طبیعی و یا مصنوعی باشد .مثل بزرگ ،کوچک ،خوب ،پایین و )...
.لطفیزاده بیان داشت که یک مجموعه فازی ،مجموعهای از اشیایی با درجات عضویت مختلف می باشد و یک تابع عضویت به هر یک از این
اشیاء درجه عضویتی را نسبت می دهد .طبق تعریف لطفی زاده ،تابع عضویت تابعی با برد ] 8و  [5بجای برد { 8و  }5میباشد .با به عرصه
درآمدن این نوع از ریاضیات و کاربردی شدن آن ،مخصوصاً در عرصه سازمان و مدیریت برای سنجش و فرمولبندی تئوریهای مدیریت کار
مدیران را آسان نموده است ].[1] [8
همچنین از دهههای گذشته عالقه برای بهرهگیری از سیستمهایی که آنها را سیستمهای خبره (یا سیستمهای مبتنی بر دانش) مینامند در حد
وسیعی گسترش یافته است .تفاوت اصلی سیستم های خبره با دیگر نرم افزارها در این است که دانش را پردازش میکنند ولی دیگر نرم افزار ها
داده ها و اطالعات را پردازش می کنند .سیستم های خبره ابزارهای قدرتمند و منعطفی را برای حل مسائل مختلفی که نمی توان آنها را توسط
روش های سنتی و رایج حل کرد فراهم کرده است .اما سیستم خبره فازی ،سیستم خبره ای است که از منطق فازی بجای منطق بولی( 9باینری)
استفاده میکند .بعبارت دیگر می توان آنرا بعنوان یک سیستم مبتنی بر قواعد و دانش دانست که در پایگاه دانش خود از منطق فازی استفاده کرده
و به کمک داده های ورودی کاربر و استنتاج فازی نتیجه می کند ].[85

هدف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر ،طراحی و ارائه یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی افراد در سازمان میباشد .در این تحقیق بدلیل
کیفی بودن اصول و قواعد این نگرش (رضایت شغلی) ،سنجش آن به روشهای معمولی و براحتی امکانپذیر نیست .برای غلبه بر این چالش در
این تحقیق روش مبتنی بر منطق فازی ارائه شده است.

متدولوژی تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است ،اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است .روش گردآوری اطالعات و دادهها روش
کتابخانهای است .روشهای تجزیه و تحلیل با توجه به مرسوم بودن ،کارایی و سهل بودن در بکارگیری انتخاب شده اند .برای فازی سازی از
اعداد مثلثی (که هم سهولت در بکارگیری را دارد و هم متناسب با نوع مبحث و تحقیق مورد مطالعه میباشد ،انتخاب گردیده است) ،برای
میانگین فازی از روش معرفی شده توسط بوجادزیف ،برای استنتاج فازی از روش میدانی و برای فازی زدایی از روش مرکز ثقل استفاده شده
است،که این امر با استفاده از نرمافزار MATLABانجام گرفته است.

مدلسازی و طراحی سیستم خبره فازی
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طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق طراحی سیستم خبره و ارائه مدل میباشد ،بنابراین نحوه طراحی برای سنجش رضایت شغلی با توجه به
چهار عامل ،ارائه شده است که این سیستم خبره قابل کاربرد در تمام سازمانها میباشد .تصویر کلی سیستم خبره فازی بصورت زیر است:
خروجی
(میزان رضایت)

فازی سازی

فازی زدایی

تدوین قوانین

تعیین
متغیرهای
کالمی

اگر -آنگاه
دادهها
شکل ( )8مدل مفهومی

الف) تعریف و مشخص نمودن ورودیها و خروجی مدل
شمای کلی سیستم خبره فازی بصورت زیر میباشد:

شکل ( )8سیستم خبره فازی در حالت کلی

ورودیهای مدل همان چهار عامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز میباشند که عبارتند از -8 :کارهایی که هماورد طلب و چالشگرانه باشند-8 ،
یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی -9 ،شرایط مناسب کاری -4 ،دوستان و همکاران مساعد.
ب) فازی سازی
در این روش برای فازیسازی از تابع مثلثی استفاده گردیده است .علت بکارگیری این نوع از اعداد ،سادگی و مرسووم بوودن آن اسوت .در
مطالعات زیادی کارائی این نوع از اعداد مثلثی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین سنخیت این نوع از اعداد فازی با افرازبندی برخی متغیرهای
مطالعاتی همچون چالشگری یا میزان دریافتیها ،دلیل دیگر این انتخاب است.
شاخص اول :هماورد طلبی و چالشگرانه بودن ،طبق متغیرهای زبانی
( =)5 ، 5 ، 05چالشگری کم
( =)5 ، 05 ،055چالشگری متوسط
( =)05 ، 055 ، 055چالشگری زیاد

شکل ( )9فازی سازی عامل اول

شاخص دوم :سطح تناسب و یکسان بودن دریافتیها ،طبق متغیرهای زبانی:
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( =)5 ، 5 ، 05غیرعادالنه و عدم تطابق با خواستهها
( =)5 ، 05 ،055تاحدی عادالنه

(=)05 ، 055 ، 055

کامال عادالنه و مطابق خواستهها

شاخص سوم :شرایط کاری ،طبق متغیرهای زبانی:
( =)5 ، 5 ، 05شرایط نامناسب
( =)5 ، 05 ،055شرایط تا حدی مناسب
( =)05 ، 055 ، 055شرایط مناسب

شاخص چهارم :فازیسازی شاخص دوستان و همکاران ،طبق متغیرهای زبانی:
(=)5 ، 5 ، 055

همکاران نامساعد

(=)5 ، 055 ، 055

همکاران مساعد

خروجی سیستم میزان رضایت شغلی میباشد که فازیسازی آن را طبق متغیرهای زبانی زیر داریم:
( =)5 ،5 ،50خیلی پایین
( =)5 ، 50 ، 05پایین
( =)50 ، 05 ،50متوسط
(  =)05 ، 50 ، 055باال
( =)50 ،055 ،055خیلی باال

شکل ( )4فازی سازی خروجی سیستم

ج) استنتاج فازی (قوانین اگر -آنگاه)
بطور عام و در عمل بیشتر از استنتاج ممدانی و الرسن که به ترتیب بر اساس عملگرهای  MINو حاصلضرباند ،استفاده میشود ] .[1در
تحقیق حاضر نیز از استنتاج ممدانی استفاده شده است .قوانین اگر -آنگاه که در مدل ارائه گردیده و پایگاه دانش ما میباشند ،با توجه به نظر
متخصصان و افراد خبره امر رفتار سازمانی طرحریزی گردیده است .با توجه به وجود چهار عامل و چند متغیر زبانی برای هر کدام ،در اینجا
 9*8*9*9=04قانون خواهد بود.
به عنوان مثال در قانون شماره  89داریم:
اگر :چالشگری در حد متوسط ،سطح درآمد باال ،شرایط مناسب کاری و دوستان مساعد باشند؛
آنگاه میزان رضایت شغلی در سطح بسیار باالیی خواهد بود.

د) فازی زدایی
فازیزدایی به روش میانگین فازی با توجه به فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
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طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

a1  a M  a2
3
a1  2a M  a2
)( 2
Amax 
4
a1  4a M  a2
)( 3
Amax 
6
)(1
)( 2
)( 3
Z *  { Amax
, Amax
, Amax
}
)(1
Amax


که در این بین مقدار باال را برای * Zانتخاب مینماییم].[8

مطالعه موردی برای درک بهتر مدل
مطالعه موردی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی انجام گرفت که از سازمان یک نمونه  05نفری باا نموناهگیاری تااادفی
انتخاب نمودیم و با ارائه پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطالعات در مورد رضایت شغلی کارکنان نمودیم تا بتوانیم ورودیهای خود را که همان چهار
شاخص رابینز میباشند را معین نماییم .پرسشنامه در طیف پنج گزینهای لیکرت (باال -کمی باال -متوسط -کمی پایین -پاایین) ساواالت مربوطاه
سنجیده شده ،البته برای هر طیف فازی سازی بدین صورت انجام گرفته:
( =)5 ،5 ،5/50پایین
(=)5 ،5/50 ،5/0کمی پایین
(=)5/50 ،5/0 ،5/50متوسط
(=)5/0 ،5/50 ،0کمی باال
(=)5/50 ،0 ،0باال

سپس برای هر شاخص میانگین فازی با توجه بفرمول زیر صورت گرفته است:

) 1 n (i ) 1 n (i ) 1 n (i
) am ,  a2
 a1 , n 
n i 1
n i 1
i 1

( Aave  (m1 , m2 , m3 ) 

محاسبه گردیده و در انتها فازی زدایی (روش مجموع میانگینها) گرفته شده که فرمول آن بقرار زیر است:
a1  a M  a2
3
a1  2a M  a2
)( 2
Amax 
4
a

4
a
)( 3
M  a2
Amax
 1
6
)(1
)( 2
)( 3
Z *  { Amax
, Amax
, Amax
}
)(1
Amax


که در این بین مقدار باال را برای * Zانتخاب مینماییم ] ،[9که عدد مربوطه در محدوده ] [5 8بدست آمده است ،که این چهار عدد محاسبه شده
همان ورودیهای ما میباشند .حال که این عملیات برای سازمان انجام گرفته و میانگین بدست آمده برای چهار ورودی بدین صورت است:

 شاخص اول)01/5 -05 -33 /3( :؛
 شاخص دوم)50 -50 -055( :؛
 شاخص سوم)33/3 -50 -10/1( :؛
 شاخص چهارم)3/0 -10/5 -10/1( :؛
بعد از دادن این ورودی ها به سیستم در نرمافزار  MATLABنتیجه ارائه شده از میزان رضایت شغلی این سازمان نمره  14/4میباشد .به
عبارتی نمره میزان رضایت شغلی سازمان مورد مطالعه در محدوده ] [5 855مقدار  14/4است.
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نیما قاسم نژاد مقدم و همکاران
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شکل مثلثی و درجات عضویت میزان رضایت شغلی در سازمان بصورت زیر میباشد .قابل مشاهده است که چون عدد  14/4در بین دو متغیر
زبانی متوسط و باال قرار دارد ،پس برای این دو سطح طبق فرمول مثلثی زیر محاسبه مینماییم؛ برای سطح متوسط داریم (دقت شود این اعداد در
خروجی که دارای  0متغیر زبانی است دخیل داده میشود):
a2=90

aM=00

x= 42/2

05  x  50 x  a1
a M  a1

a1=40

=)A  µA(x

x  a 2 05  x  50
aM  a2
سایر نقاط

برای سطح باال داریم:

a2=855

aM=70

صفر

a1=05

x= 14/4

x  a1 05  x  50
a M  a1
=)A  µA(x

x  a 2 50  x  055
aM  a2
صفر

سایر نقاط

درجه عضویت میزان رضایت شغلی سازمان در هر پنج سطح برابر است با:
 ( JS Very low )  0

 ( JS low )  0
 ( JS middle )  0.424
 ( JS high )  0.576
 ( JS Very  High )  0

یعنی میزان رضایت شغلی در سازمان 5/484 ،در سطح متوسط و  5/071در سطح باال میباشد.
خیلی باال

متوسط

باال

پایین

Μ

خیلی پایین

1

/756
/454

011

57

6/4

71

57

1

شکل ( )0شکل مثلثی با درجه عضویت میزان رضایت شغلی

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی و سنجش میزان رضایت شغلی ،که از مهمترین مبحث و مقوله موجود مدیریت و سازمان می
باشد ،ارائه گردیده است .زیرا که داشتن کارکنانی با رضایت باال موجب افزایش بهرهوری ،اثربخشی ،افزایش کیفیت کاری و محصوالت تولیدی،
خشنودی و سالمتی کارکنان و  ...خواهد شد .همچنین وقتی رضایت الزم حاصل گردید ،یک نظام پاداش و نفع سه سویه پدید میآید که در آن
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)طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز

، در صورتی کارکنان از کار خود رضایت کافی را نداشته باشند موجب افزایش شکایتها. سازمانی و اجتماعی برآورده میشوند،هدفهای فردی
 نتیجه این. اعتصاب و دیگر مشکالت گردند، دشواریهای انضباطی، ارائه خدمات ضعیف، تولید کاالهای نامرغوب، غیبت زیاد،کارکرد ضعیف
. باعث نرسیدن سازمان به اهداف و استراتژیهایش می شود،امر
 نفر پرسنل که جامعه891  نفری انجام گرفت (از بین05  معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی با تعداد نمونه،مطالعه موردی که سازمان صنعت
[) می باشد و بطور فازی می توان بیان5 8 ]  باال (در محدوده5/01  متوسط و5/48 آماری را تشکیل می دادند) مشاهده شد که دارای رضایت
 از جمله این برنامه ها و.کرد که میزان رضایت تا حدودی باالست و سازمان باید تالش نماید تا با انجام برنامه هایی میزان رضایت را باال ببرد
:پیشنهادات کاربردی برای سازمان مزبور بشرح زیر می باشد
، برپایی نظام برابری حقوق و دستمزد،داشتن تنوع کاری؛ارائه حقوق متناسب با میزان کار هر فرد؛ متناسب کردن شخص با شغل
 برقراری نظام ضوابط بجای، ایجاد نظام پیشنهادات؛ برقراری نظام مدیریت بر ارزشها،ایجاد فرصتهای رشد و پیشرفت شغلی
 دادن پاداشهای متناسب با، ایجاد حس چالشگری و هماوردطلبی در کارکنان برای از بین بردن حس ناکامی و سرخوردگی،روابط
.) ارزش نهادن به افراد بعنوان یک انسان (نه ماشین انجام کار،کارهای انجام شده برای کارکنان
 کمال، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که همکاری صمیمانه در جهت تکمیل این مقاله را نمودند، از ریاست محترم و پرسنل سازمان صنعت:تقدیر و تشکر
.تقدیر و تشکر را داریم
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