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 شغلي رضايت بز ساسماني سکوت رفتار با ساسماني سکوت جو های مؤلفه ارتباط

 (ماسندران كاغذ چوب و صنايع: موردی مطالعه) كاركنان
 

 سید كاظم میزمحمدی

 (هکاتثات دارػْذُ) فیزٍسکَُ اسالهی آساد داًطگاُ اطالػاتی، ّای سیستن گزایص دٍلتی هذیزیت ارضذ کارضٌاس

 

 چکیده

ّا در  یٌذ اًثَّی اس ػَاهل هختلف تز ػولکزد آىآهٌاتغ هختلف تَلیذ تَدُ کِ تزاس تزیي ػاهل  تزیي ٍ ارسضوٌذ ساًی هْنًیزٍی اً

خصَظ در هحیط کارگزی  کٌذ. یکی اس جذیذتزیي هَاردی کِ تز رضایت کارکٌاى تِ قالة رضایت یا ًارضایتی ضغلی تزٍس هی

تاضذ. تز ّویي  ّا هی گذار جَ سکَت ساسهاًی هی ّا ٍ ًظزات تأثیزات هٌفی تز ػولکزد آى تأثیزگذار تَدُ ٍ اهتٌاع اس اتزاس ػقیذُ

ضزکت صٌایغ  کارکٌاى در ضغلی رضایت اساس، ایي پژٍّص در پی آى است تا تا تزرسی راتطۀ جَ سکَت ساسهاًی تا رفتار ٍ

یي ضزکت ارائِ ًوایذ. پژٍّص حاضز تَصیفی اس ًَع چَب ٍ کاغذ هاسًذراى، راّکارّایی جْت ارتقاء ٍ تْثَد ػولکزد کارکٌاى ا

ّا،  دٌّذ کِ اس تیي آى ًفز تطکیل هی 280ّوثستگی است. جاهؼِ آهاری پژٍّص را کلیِ کارکٌاى تخص تَلیذ ضزکت تِ تؼذاد 

حقیق، اس طزیق ّای ایي ت ػٌَاى ًوًَِ اًتخاب ضذًذ. دادُ ًفز تا استفادُ اس جذٍل کزجسی ٍ هَرگاى ٍ تِ رٍش تصادفی تِ 159

 ارافش ّا تا استفادُ اس آسهَى ّوثستگی، رگزسیَى ٍ تحلیل هسیز تا استفادُ اس ًزم آٍری ضذ. دادُ جوغهحقق ساختِ پزسطٌاهِ 

SPSS ِّا ًطاى دادًذ کِ تیي اتؼاد جَ سکَت ٍ رفتار سکَت ساسهاًی تا رضایت ضغلی کارکٌاى راتطِ  ٍتحلیل ضذ. یافتِ تجشی

ّای  ًتایج حاصل اس رگزسیَى چٌذ هتغیزُ ًطاى داد کِ؛ اس تیي اتؼاد جَ سکَت، فزصت ّوچٌیيدارد، داری ٍجَد  هؼٌی

تیٌی کٌٌذُ رضایت  تزیي پیص تیٌی کٌٌذُ سکَت ساسهاًی ٍ ًگزش هذیزیت ػالی تِ سکَت قَی تزیي پیص ارتثاطاتی قَی

 را داضتِ است. کارکٌاىضغلی 
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