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  چكيده
هاي دريايي اعم از ساحلي و فراساحلي مستلزم داشتن اطالعات دقيقي از رژيم امواج است. براي اين  طراحي سازه
هاي عددي براي پيش بيني و تخمين امواج مورد استفاده  هاي تجربي و مدل هاي مختلفي از جمله روش منظور روش

سازي كند.  ياد بيشترين تاثير را بر روي رژيم دريا دارند، مدلدليل انرژي ز گيرد، تا امواج ناشي از باد را كه به قرار مي
هاي كم عمق و نيمه عميق ساحلي  كه براي آب SWAN (Simulating WAves Nearshore)در اين تحقيق، مدل 

كار گرفته شده است. در ورودي مدل از بيني مشخصات امواج در منطقه انزلي به توسعه داده شده است، براي پيش
استفاده شده است. اطالعات مربوط  2003در سال  (ECMWF)بيني ميان مدت هوا  ات باد مركز اروپايي پيشاطالع

يابي به نتيجه بهتر، ابتدا مدل  جهت دست استخراج شده است. NOAA) از سايت Bathymetryسنجي ( به فايل عمق
ي انزلي  اجراي مدل محلي در منطقهدست آمده براي  در محدوده درياي خزر اجرا شده، سپس از شرايط مرزي به
دست آوردن ميزان خطاها، واسنجي مدل با استفاده از  استفاده شده است. پس از اجراي مدل، رسم نمودارها و به

انجام شد. همچنين جهت اعتبار  (Tp)و دوره تناوب اوجي موج  (Hs)اطالعات بويه انزلي شامل ارتفاع موج شاخص 
ي تطابق مناسب مدل  دهنده نتايج نشان مقايسه شد. (ISWM)سازي امواج درياهاي ايران  آن با مدل نتايج سنجي مدل

دليل اينكه مدل  كند. به را تاييد مي SWANسازي امواج در بندر انزلي با مدل  هاي بويه است كه امكان مدل با داده
SWAN  و بادECMWF شود در صورت استفاده از  كنند، لذا پيشنهاد مي ها را دست پايين محاسبه مي هر دو قله

 ها از يك ضريب اصالحي استفاده شود. اطالعات اين تحقيق براي قله

  .SWANسازي، امواج ناشي از باد، انزلي، مدل :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

هاي  در سراسر جهان كشورهايي كه از امتياز همجواري با آب
هاي  هاي بزرگ برخوردارند جهت انجام فعاليت آزاد و درياچه

ها، رونق صنعت شيالت و حمل  ساحلي، فراساحلي، ساخت سازه
هاي منظمي جهت شناخت رژيم امواج دارند.  و نقل دريايي برنامه

هاي تجربي  له روشهاي مختلفي از جم براي اين منظور، روش
 و يا SMB (Sverdrup, 1947)و  SPM (Us Army, 2003)مانند 
و  WAM (Komen, 1994)هاي رياضي مانند  مدل

WAVEWATCH3 (Tolman, 1991) شوند. ارتفاع  استفاده مي
دست آمده از امواج ناشي از باد از مهمترين  موج شاخص به

ه ميزان استحكام پارامترهاي مورد لزوم در هر منطقه جهت محاسب
) و 1377چگيني، ها و همچنين ميزان انتقال رسوب است ( سازه

  ).1384عطايي آشتياني، (
دليل  بندر انزلي مجهزترين بندر حاشيه درياي خزر است و به

عنوان تنها بندر آزاد منطقه  موقعيت منحصر به فرد جغرافيايي و به
را دارا جنوب كشور  –سزايي در رونق كريدور شمال  نقش به
لذا دانستن رژيم امواج در اين منطقه داراي  )1383عطام، است (

سازي امواج  اهميت فراواني است. براي تعيين رژيم امواج از مدل
هاي عددي  هاي تجربي، مدل هاي گوناگوني مانند روش به روش
ها،  شود. از ميان اين روش هاي محاسبات نرم استفاده مي و روش

يد نتايج نسبتاً دقيق در يك محدوده هاي عددي با تول مدل
ها جهت تعيين رژيم امواج هستند.  ترين روش محاسباتي، مناسب

بدين منظور مطالعاتي در خصوص تحقيقات انجام گرفته در 
منظور شناسايي خالهاي اطالعاتي  درياي خزر و بندر انزلي به

ي تحقيقات انجام  موجود در اين منطقه انجام شده است. سابقه
خصوص مدل  هاي عددي نسل سوم به با استفاده از مدل شده

مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف  SWANعددي 
اين مدل در پيش بيني امواج ناشي از باد بيان شده است. همچنين 

و نتايج  ECMWFهاي باد  مطالعات انجام شده با استفاده از داده
  آن مورد مطالعه قرار گرفته است. 

همراه موسسه  ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي بهپژوهشگاه 
تحقيقات هيدروليك دانمارك پروژه تعريف شده توسط سازمان 

سازي امواج درياهاي ايران  عنوان مدل بنادر و دريانوردي با 
(ISWM) 2003تا  1992ي دوازده ساله از سال  را در طي دوره 

ر اين تحقيق از هاي باد مورد استفاده د ميالدي اجرا نمودند. داده
سازي توسط  استخراج شد و مدل ECMWFمدل هواشناسي 

سازي امواج مدلانجام شده است ( MIKE21نرم افزار  SWمدول 
  ). 1387درياهاي ايران، 

بيني امواج ناشي از باد  ) به پيش2011زاد و همكاران ( كامران
و ميدان باد  SWANدر منطقه عسلويه با استفاده از مدل عددي 

ECMWF  پرداختند. در اين تحقيق ابتدا يك مدل كلي جهت
فارس ساخته    سازي مشخصات امواج در كل محدوده خليج مدل

شد و سپس مدل محلي اجرا گرديد. مدل بر پا شده براي يك 
گيري  ي زماني واسنجي شد، تا اختالف نتايج با مقادير اندازه دوره

مارس و پس  7ه تا فوري 17ي واسنجي از  شده كاهش يابد. دوره
در نظر  2008مارس  26تا  14سنجي از  ي درستي از آن دوره

گرفته شد. براي واسنجي مدل از تغيير ضرايب مربوط به سفيدك 
رأس موج، شكست موج و اصطكاك بستر دريا استفاده شده 
است. تحليل حساسيت نشان داد كه  تغيير ضريب سفيدك رأس 

تايج حاصل از مدل دارد. بنابراين موج بيشترين تأثير را بر دقت ن
از اين ضريب براي واسنجي مدل استفاده شده است. نتايج نشان 

دهد كه نتايج مدل واسنجي شده از دقت مناسبي برخوردار  مي
) 2008( Caliskanو  Valle-Levinson. )1389زاد، كامراناست (

ا با در كاليفرني Concepcionبه بررسي امواج ناشي از باد در خليج 
پرداختند. در تحقيق ذكر شده، علت  SWANاستفاده از مدل عددي 

تضعيف و ميرايي امواج دورآ در خليج مورد بررسي قرار گرفت. 
داد كه اگرچه پريود امواج در دهانه خليج به طور  نتايج نشان مي

ثانيه  3ثانيه است، اما در سر خليج به طور متوسط  5تا  3متوسط 
آ با پريود بلند جايي در خليج پراكنده مي است؛ لذا امواج دور

شوند. مدل اجرا و براي تطبيق با شرايط واقعي تمامي موارد شامل 
عمق آب، شكست موج، كف حاصل از موج و اصطكاك بستر 

دهند كه علت اصلي فيلتر امواج،  فعال شده است. نتايج نشان مي
دست  ي خط ساحلي است. همچنين مدل براي به وسيله انسداد به

آوردن علت ميرايي امواج اجرا شد و دليل اصلي ميرايي (بلوكه 
) و اصطكاك 5)، انكسار (%89دليل شكل خليج) (% شدن امواج به

) تعيين 4بستر، شكست ناشي از عمق و كف حاصل از موج (%
با استفاده از ) 1384(). يزداني و ترابي آزاد Caliskan, 2008شد. (

محدوده سواحل آستارا تا انزلي را هاي ساحلي  مدل عددي جريان
مورد بررسي قرار دادند. پارامتر كريوليس ثابت و سرعت باد با 

هاي سطحي و  كند و براي در نظر گرفتن جريان زمان تغيير مي
نوسانات سطح از زبان كدنويسي توسط فرترن استفاده شده است. 

) با u,v,fهمچنين بردار سرعت جريان ساحلي و نوسانات سطح (
در نظر گرفتن توپوگرافي بستر رسم شده است، تا شناخت بهتري 
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از تغييرات سرعت و جهت جريان در مناطق ساحلي خزر جنوبي 
دست آمده در خزر جنوبي در  حاصل شود. بر طبق نتايج به

صورت شمال غربي  ي آستارا تا انزلي، بادهاي غالب به محدوده
سواحل جنوب  هستند كه اين الگو يك جريان در جهت شرق در

ي اين سواحل  كند. در محدده غربي خزر در ابتداي ساحل ايجاد مي
هاي كمتر از  متر در جهت شمال غرب در عمق 5/3موج با ارتفاع 

 شكند. متر مي 5
Malanotte-Rizzoli  وCavalier )1981(  كيفيت ميدان باد

ECMWF ها نشان  در درياي مديترانه را ارزيابي نمودند. نتايج آن
گيري شده دست  هاي اندازه نسبت به داده ECMWFاد كه باد د

پايين هستند و بنابراين ارتفاع موج مدل شده نيز دست پايين 
 ).Cavaleri, 1981( شود محاسبه مي
Moeini ) به ارزيابي مدل عددي  )2007و همكارانSWAN 
ها  پرداختند. آن Erieبيني مشخصات امواج در درياچه  براي پيش
ورد ميزان دقت مدل از اطالعات ميداني درياچه اريه در براي برآ

ارتفاع  SWANاستفاده كردند. نتايج نشان داد كه مدل  2002سال 
موج شاخص را كمي دست باال و پريود اوجي طيف را كمي 

دهد. براي برآورد ميزان دقت مدل  دست پايين نشان مي
قرار  پارامترهاي ارتفاع موج شاخص و پريود اوجي طيف مدنظر

گرفته و پارامتر  انحراف و شاخص پراكندگي جهت مقايسه با 
هاي ميداني به كار گرفته شدند. براي دوره زماني مدل شده  داده

% و متوسط 09/16بيني ارتفاع موج شاخص  متوسط خطاي پيش
ها  % تعيين گرديد. آن89/19بيني پريود اوجي طيف  خطاي پيش

برخي ساعات مقدار صفر را همچنين مشاهده كردند كه بويه در 
بيني  ثبت كرده است. با حذف مقادير صفر، متوسط خطاي پيش

% و متوسط خطاي 69/15% به 09/16ارتفاع موج شاخصي از 
  %كاهش يافت.06/19% به 89/19بيني پريود قله طيف از  پيش

هاي رياضي  نتايج مدل) 1384(سيادت موسوي و بديعي 
هاي محلي در  گيري هاي امواج ناشي از باد و اندازه تعيين مشخصه

ها براي انجام اين  بخش جنوب درياي خزر را مقايسه كردند. آن
با  MIKE21و  WAVEWATCH 3تحقيق از نتايج دو مدل 

هاي نكا و انزلي در درياي  گيري شده توسط بويه هاي اندازه داده
دهد كه اگرچه دو مدل  مودند. نتيجه نشان ميخزر استفاده ن

نسبت به تغييرات  MIKE21رياضي رفتار مشابهي دارند، اما مدل 
عالوه مقادير بيشتري براي  تر است. به جزئي باد ورودي حساس

ارتفاع موج شاخص و زمان تناوب نسبت به مدل 
WAVEWATCH 3 شود. زمان اجراي مدل  حاصل مي

WAVEWATCH 3  ًبرابر اجراي مدل  5/1تقريباMIKE21 
در برآورد   SWANهاي محلي اجماالً موفقيت مدل  است. برداشت

پارامترهاي ارتفاع مشخصه و زمان تناوب ميانگين را نشان 
هاي رياضي در برآورد زمان تناوب  دهد. البته اگرچه مدل مي

نه در مورد اندازه و نه در مورد روند نتايج  1992غالب در سال 
قابل قبول  2003را نشان ندادند، اما نتايج مدل در سال مناسبي 

و زمان  WAVEWATCH 3بود. هر چند ارتفاع موج شاخص در 
  ها داشت. گيري تطابق بهتري با اندازه MIKE21تناوب در 
سازي عددي امواج ناشي از باد در بندر  به شبيه) 1389(كوشا 

ارتفاع موج و  پرداختند. SWANاميرآباد با استفاده از مدل عددي 
عنوان شرط مرزي ورودي در مرز شمالي به  دوره تناوب موج به

توجه به سرعت باد و  با WindWave Calculationافزار كمك نرم
 سازي طيف طول موجگاه محاسبه شدند. در اين مدل

JONSWAP  براي مرزها در نظر گرفته شد. با پردازش اطالعات
جهت اكثر كه مشخص شد نگار بابلسر   ثبت شده از بويه موج

نات نيز ثبت  30 هايي حدود سمت غرب است و سرعت بادها به
 به ميزان 2004شده است. حداكثر سرعت باد مربوط به دسامبر 

دهد كه موج پس از عبور از  نات است. نتايج مدل نشان مي 31
ورودي بندر وارد محوطه بندر شده و جهت موج در داخل 

اي در مجاورت مرز شرقي  و در ناحيهكند  محوطه بندر تغيير مي
گردد كه ناشي از اثر مرز  سمت شرق متمايل مي جهت موج به

شرقي بندر و براساس اصل بقاي جرم آب است. براي سهولت 
محاسبات دوره تناوبي اوجي در كل ميدان محاسباتي ثابت و برابر 

ثانيه. دوره تناوب مطلق حداكثر در كل ميدان محاسباتي  8/8با 
  .ثانيه است 3/6بت و برابر ثا

ي بندر انزلي به  اگرچه در تحقيقات انجام شده در محدوده
پرداخته نشده  SWANسازي امواج با استفاده از مدل عددي  مدل

هاي مشابه نتايج خوبي  است، اما از آنجا كه اين مدل در محدوده
  ارائه كرده است از اين مدل در اين تحقيق استفاده شده است.

  هاكليات و روش. 2

  SWANمدل عددي  .1- 2

در دانشگاه صنعتي دلفت هلند  2009كه در سال  SWANمدل 
طور وسيع  صورت رايگان در دسترس است و به تهيه شد، به

توسط مهندسين جهت امور تحقيقاتي و مشاوره مورد استفاده 
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يابي به  گيرد. اين مدل موج نسل سومي براي دست قرار مي
خصوص در نواحي  برآوردهاي واقع گرايانه پارامترهاي موج به

حل معادله تعادل كنش  SWANساحلي است. هدف اصلي مدل 
اي روي طيف  طيفي بدون هيچ قيد و شرط از پيش تعيين شده

ر مكاني، براي تكامل رشد امواج است. اين مطالعه اثرات انتشا
موج  -هاي غير خطي موج  كنش انكسار، توليد، استهالك و برهم

وسيله طيف دو بعدي  امواج به SWANدهد. در مدل  را نشان مي
 Nشوند كه در آن چگالي كنش  چگالي كنش موج توصيف مي

شود كه  توسط معادله تعادل كنش موج وابسته به زمان كنترل مي
  صورت زير است: به

)1 (             
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ي باال، نرخ تغيير در چگالي كنش را  ي اول در معادله جمله
گر انتشار انرژي موج در فضاي  دهد. عبارت دوم، نشان نشان مي

جغرافيايي دوبعدي است كه در آن 
gC
 سرعت گروه موج وU



تواند در مختصات  جريان محدود پيراموني است. اين جمله مي
ي سوم، اثر  كارتزين، كروي يا منحني الخط بازسازي شود. جمله

جابجايي فركانس نسبي را در اثر تغييرات در عمق و عبارت 
هاي  دهد. كميت چهارم، انكسار را در اثر عمق يا جريان نشان مي

C  و
C هاي انتشار در فضاي طيفي  سرعت),(  هستند كه

  فركانس نسبي و دهند. جهت انتشار را نشان مي  
در نظر  SWANفرآيندهاي توليد و استهالك كه توسط مدل 

شوند عبارتند از توليد موج توسط باد، اثرات  گرفته مي
گانه و چهارگانه)، استهالك ناشي از ايجاد  كنش امواج (سه برهم

سفيدك در راس موج، استهالك ناشي از اصطكاك بستر دريا و 
استهالك ناشي از شكست امواج در اثر كاهش عمق، سمت 

كه موجب توليد،  راست معادله، تمام فرآيندهاي فيزيكي را
دهد. اين  شوند را نشان مي استهالك يا بازپخش انرژي موج مي

فرآيند در پارامتر  6
totS ي زير  شوند كه در معادله خالصه مي

  اند: نشان داده شده

)2       (          dbbotwcnlnlwindtot SSSSSSS  43  

نمايي  ترتيب، ورودي انرژي توسط باد (رشد خطي يا كه به
گانه  كنش سه هم توسط باد)، انتقال غيرخطي انرژي موج تحت بر

و چهارگانه موج، استهالك موج در اثر سفيدك راس موج، 

اصطكاك كف و شكست موج ناشي از كاهش عمق را نشان 
  دهد. مي

قابليت اجرا در هر سه حالت نسل اول، نسل  SWANمدل 
گرفتن باد به صورت دوم و نسل سوم را دارا است. امكان در نظر 

و غير ايستا در اين مدل وجود دارد كه در اين تحقيق به  1ايستا
جهت تطابق با واقعيت از باد ايستا استفاده شده است. در مدل 

SWAN صورت كارتزين وكروي وجود دارد.  امكان حل معادله به
دليل اثر كروي بودن زمين بر روي عمق سنجي از مدل كروي  به

ست كه تطابق بيشتري با واقعيت دارد. نقاط خشكي استفاده شده ا
در فايل عمق سنجي صفر در نظر گرفته شده است. سرعت و 

(در برنامه نويسي مدل) صفر در نظر  جريان باد خارج از شبكه
گرفته شده است.  اطالعات اولين مش سمت ساحل به دليل 
وجود صفر (خشكي) در يك سمت مش قابل اطمينان نيست و از 

گردد. مدل ابتدا براي شبكه درشت در كل درياي  ها حدف مي هداد
 2خزر اجرا شده و سپس شرايط مرزي در مدل ريز نشانده

  ).Komen, 1984( گردد مي

  اطالعات باد و ورودي مدل .2- 2

در اين تحقيق از اطالعات باد مركز اروپايي پيش بيني ميان 
استفاده شده است. براي  2003براي سال (ECMWF)مدت هوا 

با پسوند  Textاين اطالعات به فايل  SWANجاگذاري در مدل 
abt .و ماتريسي تبديل شده است  

  ي مورد مطالعه  منطقه .3- 2

كيلومتر  420000تا  370000درياچه خزر مساحتي حدود 
 1025مربع با توجه به عوامل متغير را دارا است. ژرفاي بيشينه آن 

متر است. ابتداي منطقه مورد مطالعه  187متر و متوسط ژرفاي آن 
درجه شمالي  36درجه شرقي و عرضي  5/46در طول جغرافيايي 

درجه شمالي  5/46و درجه شرقي  5/54و انتهاي آن در طول 
سازي امواج در انزلي ابتدا مدل درشت  واقع شده است. براي مدل

در خزر در نظر گرفته شده و سپس از نتايج آن براي شرايط 
  مرزي مدل ريز استفاده شد. 

——— 
1 Stationery  
2 Nested 
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دقيقه شرقي و  28درجه و  49بندر انزلي در طول جغرافيايي 
است و  دقيقه شمالي واقع شده 28درجه و  37عرض جغرافيايي 

متر است . اين بندر با وسعت حدود  -26ارتفاع آن از سطح دريا 
انزلي واقع شده  –كيلومتر مربع در قسمت شبه جزيره غازيان  40

كيلومتر بوده كه مرداب  35است. طول اين شبه جزيره در حدود 
دليل وجود مرداب در  كند. انزلي به انزلي را از درياي خزر جدا مي

صورت شهري خطي از شرق  جنوب و درياي خزر در شمال به
به غرب توسعه يافته است. بنابراين اطالعات صحيح از رژيم 

اهميت زيادي دارد. محل بويه انزلي كه با امواج در اين منطقه 
هاي موج آن نتايج اين تحقيق واسنجي شده است  استفاده از داده

قرار دارد.الزم به ذكر است كه  51/37و عرض 44/49در طول
  متر واقع شده است. 30بويه در حدود عمق 

  دلمتوصيف  .4- 2

ي  مكاني و شبكه يي محاسباتي مدل در برگيرنده شبكه شبكه
صورت منظم  مكاني به يطيفي است. در مدل درشت، شبكه

 80درجه است كه به  5/10درجه و عرض  8مستطيلي با طول 
ي  شبكه در عرض تقسيم شده است. شبكه 105شبكه در طول و 

قطاع در نظر گرفته شده  18اي كامل با  صورت دايره اي به زاويه
كه به  ي كندتغيير م 1تا 08/0ي بسامدي از بسامد  است و شبكه

ي مكاني  قسمت تقسيم شده است. در مدل ريز، شبكه 20
درجه  5/0درجه و عرض  5/0صورت منظم مستطيلي با طول  به

شبكه در عرض تقسيم شده  50شبكه در طول و  50است كه به 
قطاع در نظر  18اي كامل با  صورت دايره اي به ي زاويه است. شبكه

كه  كند تغيير مي 1تا 08/0امد ي بسامدي از بس گرفته شده و شبكه
  قسمت تقسيم شده است. 20به 

  فيزيك مساله .5- 2

در حالت نسل سوم و رشد  SWANسازي مدل  در اين مدل
 KOMEN (SWAN Group, 2004)خطي موج طبق معادله 

كار برده شده است. ضرايب شكست موج بر اثر انتقال و  به
اصطكاك بستر براي تطبيق بيشتر با واقعيت فعال شده است. 

كه JONSWAP ي استهالك بستر گزينه  براي محاسبه
 ي عبارت نيمه تجربي مشتق شده از طيف دهنده نشان

JONSWAP  .است، فعال شده است  

  واسنجي .6- 2

رياضي، تعيين شرايطي است كه هدف از واسنجي يك مدل 
ها مدل قادر به شبيه سازي بهتر يك پديده فيزيكي باشد. كمك آن به

هاي  بعد از انجام واسنجي مدل، درستي عملكرد آن با مقايسه با داده
موجود و يا نتايج حاصل از يك نرم افزار معتبر ديگر ارزيابي 

مان بويه و هاي همز با داده SWANشود. در اينجا نتايج مدل  مي
گردد.  مقايسه مي (ISWM)سازي امواج درياهاي ايران  نتايج مدل
هاي موجود، اصطكاك بستر، ضريب شكست موج و  دقت داده

سفيدك راس موج مهمترين پارامترهاي واسنجي هستند. پارامتر 
آهنگ تغيير اتالف سفيدك راس موج  قابل تنظيم براي واسنجي،
در آب نسبتاً عميق قرار دارد،  ي انزلي است. از آنجا كه بويه

پارامترهاي فيزيكي ديگر مانند اصطكاك بستر و شكست ناشي از 
هاي موج ندارند. تحليل حساسيت نشان  عمق اثر زيادي بر مشخصه

دهد كه از ميان تمامي عوامل، تغيير ضريب سفيدك راس موج  مي
پيش  بيشترين تاثير را در بهبود نتايج مدل دارا است. اين ضريب در

است با تغيير ضريب سفيدك راس  e36 /2-5فرض مدل برابر با 
دست آمد. در اين تحقيق،  به e55/2-5موج بهترين ضريب برابر با 

اين  انجام شده است، با1 واسنجي براساس كم كردن مقدار اريبي
  حال به كاهش ضريب پراكندگي نيز دقت شده است.

  اجراي مدل .3

  ي واسنجي در درياي خزر دوره .1- 3

مبناي انتخاب دوره زماني واسنجي، داشتن اطالعات همزمان 
 6ي واسنجي يك دوره  بويه انزلي در آن دوره است. براي دوره

 26/6/2003روز  14تا ساعت  20/6/2003روز  0روزه از ساعت 
انتخاب شد. مدل در شروع اجرا، داده قبل از اولين داده را صفر 

شود)، كه با  كند (يعني سطح آب راكد در نظر گرفته مي يتلقي م
ي  سازي از يك روز قبل از بازه واقعيت همخواني ندارد. لذا مدل

  شود.  مذكور انجام مي
گيري  بر طبق ساعت جهاني اندازه ECMWFهاي  اگرچه داده
گيري شده  ي انزلي با ساعت محلي اندازه هاي بويه شده، اما داده

شود. بدين منظور  ه موجب اختالف در نتايج مياست. اين مسئل

——— 
1 Bias 
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شوند تا با يكديگر همزمان گردند.  ساعت شيفت داده مي 4ها  داده
هاي بويه يكي از نقاطي كه براي  براي مقايسه نتايج مدل با داده

  نحوه ي انزلي است. شود، محل بويه محاسبه به مدل داده مي
   .نشان داده شده است 1 نموداراجراي مدل در 

  
(بويه  بر حسب زمان براي دوره واسنجي در مدل درشت Hs نمودار :1 نمودار

  و نتيجه مدل)

دهد كه روند كلي ارتفاع شاخص  نشان مي 1 نموداراگرچه 
ها دست پايين  با بويه منطبق است، اما قله SWANحاصل از مدل 

اند. ارتفاع بلندترين قله در دوره واسنجي  گيري شده اندازه
 37/1متر است و در نتايج حاصل از مدل  6/1هاي بويه  داده

دليل دست پايين محاسبه نمودن  تواند به است. علت اين امر مي
هاي  گيري كردن داده و دست پايين اندازه SWANها در مدل  قله

باشد. همچنين با وجود تطابق روند ارتفاع موج  ECMWFباد 
شاخص در كل بازه در روز بيست و ششم، مدل روندي خالف 

دليل  تواند به دهد كه اين مي جهت اطالعات بويه را نشان مي
  گيري در اين روز باشد. اشتباه اندازه
سازي شده در  ارتفاع موج شاخص مدلنيز پراكندگي  2 نمودار

 SWANدهد. همچنين مدل  گيري شده را نشان مي مقابل اندازه
هاي بيشينه و كمينه دست باال  جز در ارتفاعارتفاع شاخص را به

  كند. گيري مي اندازه

  
ي واسنجي در مدل  پراكندگي بر حسب زمان براي دوره Hsنمودار  :2 نمودار
  )(بويه و نتيجه مدل درشت

ي  منظور محاسبه ميزان خطا در ارتفاع شاخص براي دوره به
) Rهاي خطا شامل اريبي و ضريب همبستگي ( واسنجي، شاخص

) محاسبه SI) و شاخص پراكندگي (MSEو خطاي مربع ميانگين (
  )1387سازي امواج درياهاي ايران، مدلشوند ( مي

m                                             (3)   
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 طوري كه: به

ixشده توسط بويهگيري  : پارامترهاي اندازه  
xميانگين داده بويه :  
iyپارامترهاي محاسبه شده مدل :  
yهاي محاسبه شده مدل :ميانگين داده  

متر  535/0مقدار متوسط ارتفاع شاخص در اين دوره برابر با 
آمده است، ميزان اريبي براي  1طور كه در جدول است. همان

متر است. پس از اجراي مدل در  029/0ارتفاع شاخص برابر با 
منظور تطابق  ي خطا به ي واسنجي، رسم نمودارها و محاسبه دوره

گردد. مقدار خطا  ي مدل واسنجي مي هاي بويه بيشتر مدل با داده
  آمده است. 1ي واسنجي در جدول  پس از دوره

  ي واسنجي  اي خطاي ارتفاع شاخص در دوره: پارامتره1جدول 
 مقادير خطا پس از واسنجي مقادير خطا پيش از واسنجي پارامترهاي خطا

Bias 029/0  024/0  
R 868/0  875/0  
MSE 043/0  040/0  
RMSE 207/0  201/0  
SI 891/40  741/39  

   

دوره تناوب اوجي است.  SWANهاي مدل  از ديگر خروجي
آمده  3نمودار پريود بر حسب زمان در دوره واسنجي در شكل 

دهد كه اگرچه روند كلي پريود حاصل  نشان مي 3 نموداراست. 
ها  دست آمده بويه تطابق دارد، اما قله از اجراي مدل با مقادير به
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 10اند. مقدار بيشينه پريود در بويه  گيري شده دست پايين اندازه
  ثانيه است. 3/6انيه و در محاسبات مدل ث

  
(بويه  بر حسب زمان براي دوره واسنجي در مدل درشت Tpنمودار  :3 نمودار

  و نتيجه مدل)

 08/4مقدار متوسط دوره تناوب اوجي پس از واسنجي برابر با 
 82/34مقدار پراكندگي برابر با  2ثانيه است. با توجه به جدول 
است. مقدار متوسط پريود پس از درصد است، كه قابل قبول 

نشان  2طور كه جدول  ثانيه است، همان 21/4واسنجي برابر با 
درصد  13/34دهد مقدار پراكندگي پس از واسنجي برابر با  مي

  است.
گيري شده است.  بنابراين مقدار پريود دست پايين اندازه

 براي مثال توضيحات مختلفي براي اين مساله وجود دارد.

der Westhuysen Van ) نشان دادند كه ) 2007و همكاران
 SWANتخمين دست پايين بودن پريود قله طيف توسط مدل 

) است (DIAكنش گسسته  دليل استفاده از تقريب برهم قسمتي به
  هاي چهارگانه است. كنش كه تقريبي از مجموعه برهم

  ي واسنجي  تناوب اوجي در دوره  پارامترهاي خطاي دوره :2 جدول
  مقادير خطا پس از واسنجي مقادير خطا پيش از واسنجي  پارامترهاي خطا

Bias 332/0 199/0
R 754/0 753/0
MSE 358/2 266/2
RMSE 536/1 505/1
SI 820/34 135/34

  سنجي   دوره درستي .2- 3

پس از واسنجي مدل، براي اطمينان از درستي نتايج در تمام 
سنجي در  زماني ديگر براي درستيدوره محاسبه شده، يك دوره 

  شود. نظر گرفته مي
اجرا  20/6/2003تا  15/6/2003مدل براي اجرا از تاريخ 

نمودار تغييرات ارتفاع شاخص بر حسب زمان در دوره  شود. مي
  نشان داده شده است. 4 نمودارسنجي در  درستي

سنجي نيز مانند  رفت در دوره درستي طور كه انتظار مي همان
هاي بويه برخوردار  ي خروجي مدل از تطابق خوبي با دادهواسنج
  است. 

  
سنجي پس از واسنجي  بر حسب زمان براي دوره درستي Hsنمودار  :4 نمودار

  (بويه و نتيجه مدل) در مدل درشت

 سنجي در جدول مقدار خطاي ارتفاع شاخص در دوره درستي
سنجي برابر  درستيي  آمده است. مقدار متوسط ارتفاع در دوره 3

دهد، مقدار  نشان مي 3طور كه جدول  متر است، همان 461/0با 
  متر است. 40/39پراكندگي نيز برابر با 

  سنجي  درستي  : پارامترهاي خطا ارتفاع در دوره3جدول 
 مقادير خطا پارامترهاي خطا

BIAS 017/0  
R 929/0  
MES 031/0  
RMES 175/0  
SI  396/39  

  اجراي مدل محلي در منطقه انزلي .3- 3

دست آوردن  پس از اجراي مدل در كل درياي خزر و به
شرايط مرزي حاصل از اجراي مدل در درياي خزر در مدل ريز 

دست  شود. مقادير خطاي به (انزلي) جاگذاري و مدل اجرا مي
آمده است. مقدار ميانگين ارتفاع  4آمده در اين مرحله در جدول 

متر و پس از واسنجي  53/0از واسنجي برابر با  موج شاخص قبل
شود اريبي بعد  طور كه مشاهده مي متر است. همان 50/0برابر با 

 متر و شاخص پراكندگي از 008/0متر به  023/0 از واسنجي از

  درصد كاهش يافته است. 4درصد به  63/43

  ز واسنجيهاي خطاي ارتفاع موج شاخص در مدل ريز، قبل و بعد ا شاخص :4 جدول
 مقادير خطا پس از واسنجي مقادير خطا قبل از واسنجي Hs براي پارامترهاي خطا

Bias 023/0  008/0  
R 846/0  929/0  
MES 049/0  031/0  
RMES 221/0  175/0  
SI 63/43  40 
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سنجي و اطمينان  پس از اجراي مدل در فاز واسنجي و درستي
روز  1ساعت  ماهه از 8، مدل در بازه SWANاز نتايج مدل 

اجرا شد. نتايج حاصل  31/8/2003روز  18تا ساعت  1/1/2003
دهد كه بيشترين  نشان مي 5 نمودار از اجرا به شرح زير است.

متر است.  05/0متر و كمترين مقدار آن  40/2ارتفاع موج شاخص
 2ماهه فقط  8بيشتر امواج ارتفاعي كمتر از ا متر دارند و در بازه 

عالوه، مقدار  متر رسيده است. به 2به بيش از بار ارتفاع موج 
  متر است. 381/0متوسط ارتفاع شاخص برابر با 

  
سري زماني ارتفاع موج شاخص محاسبه شده توسط مدل واسنجي  :5 نمودار

  شده براي مدل ريز

درجه و  250دهد كه جهت باد غالب  نشان مي 6 نمودار
  سمت جنوب غربي است. به

  
زماني جهت موج محاسبه شده توسط مدل واسنجي شده براي  سري :6 نمودار

  مدل ريز

متر بر ثانيه 68/14دهد كه بيشترين سرعت  نشان مي 7 نمودار
متر بر ثانيه است. مقدار متوسط سرعت  083/0و كمترين سرعت 

متر بر  8متر بر ثانيه است. بيشتر امواج سرعتي كمتر از  12/4باد 
متر  12بار سرعت باد به بيش از  3فقط  ماهه 8ثانيه دارند در بازه 

  بر ثانيه رسيده است.
ثانيه و  33/7دهد كه بيشترين پريود موج  نشان مي 8 نمودار

ثانيه است. مقدار متوسط پريود موج  12/1كمترين پريود موج 
ثانيه دارند  6ثانيه است. بيشتر امواج پريود موج كمتر از  94/2

ثانيه رسيده  6موج به بيش از بار پريود  3ماهه  8و در بازه 
  است.

  

  
سري زماني سرعت باد محاسبه شده توسط مدل واسنجي شده براي  :7 نمودار

  مدل ريز

  
هاي زماني پريود موج  محاسبه شده توسط مدل واسنجي شده  سري :8 نمودار

  براي مدل ريز

سازي امواج  با نتايج پروژه مدل SWANمقايسه نتايج مدل  .4
  )(ISWMدرياهاي ايران 

اي  طور كه گفته شد سازمان بنادر و دريانوردي، پروژه همان
) توسط ISWMسازي امواج درياهاي ايران ( تحت عنوان مدل

اداره كل مهندسي سواحل و بنادر در حوزه معاونت فني و 
نوس مهندسي آن سازمان تعريف نمود و پژوهشگاه ملي اقيا

همراه موسسه تحقيقات هيدروليك  شناسي و علوم جوي به
سازي شامل  دانمارك عهده دار انجام آن شدند. نتايج اين مدل

ارتفاع موج شاخص و پريود موج در دوره زماني اجراي 
شناسي و علوم جوي از پژوهشگاه ملي اقيانوس  SWANمدل

طور كه  مقايسه گرديد. همان SWANسازي  تهيه و با نتايج مدل
دهد، خروجي مدل انطباق بسيار خوبي با مدل  نشان مي 9 نمودار

ISWM .دارد  

  
با مدل  SWANهاي زماني ارتفاع موج شاخص براي مدل ريز  سري :9 نمودار

ISWM  
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ها در مدل  بيني شده بود، قله طور كه قبالً پيش ما همانا
SWAN بيني  با وجود واسنجي كردن قاصدك دست پايين پيش

اند. انطباق نتايج اين پژوهش با نتايج يك مدل ملي حاكي از  شده
مهمترين نتايج اين تحقيق دست آمده است.  دقت مناسب نتايج به

  عبارتند از:
روند كلي ارتفاع موج شاخص مدل با بويه كامالً مطابقت  )1

 كند. مي دست پايين محاسبه ميها را ك قله SWANدارد اما مدل 
ها هم  روند كلي پريود موج نيز با بويه مطابقت دارد، اما قله )2

 شوند. گيري مي تر از مقدار واقعي اندازه چنان پايين
شاخص  موج پس از انجام واسنجي مقدار خطاها در ارتفاع )3

متر كاهش يافته است و مقدار  024/0متر به  029/0براي اريبي از 
درصد كاهش يافته است. مقدار  7/39به  40كندگي از شاخص پرا

متر كاهش  199/0متر به 322/0اريبي در دوره تناوب اوجي نيز از 
 درصد كاهش يافت. 1/34به  8/34و شاخص پراكندگي از 

بيانگر تطابق بسيار مناسب نتايج ISWM مقايسه با مدل  )4
 دست آمده با اجراي مدل در سطح ملي است. به

 منابع

. اول جلد .ساحل مهندسي كتابهاي مجموعه .1377، .چگيني، و
  و آبخيزداري. آب تحقيقات شركت جهاد. موج هاي نظريه

هاي رياضي . مقايسه نتايج مدل1384سيادت موسوي، م.؛ بديعي، پ.، 
هاي با مدل wave watchIIIبيني موج در آب عميق پيش

  پارامتريك. پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.
. مهندسي سواحل هيدرديناميك سواحل. 1384عطايي آشتياني، ب.، 

  انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير. 
بيني امواج ناشي از باد در  هاي پيش . ارزيابي روش1383عظام، م.، 

هاي موجود و  هاي دور از ساحل بندر انزلي با استفاده از داده آب
شناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي ارائه روش مناسب. پايان نامه كار

  واحد تهران شمال.
سازي عددي امواج ناشي از باد در بندر . شبيه1389كوشا، س.، 

نامه كارشناسي ارشد. سوان. پايان لاميرآباد با استفاده از مد
دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم و 

  فنون دريايي.
بيني امواج . پيش1389شهيدي، ا.؛ چگيني، و.،  زاد، ب.؛ اعتمادكامران

.  SWANناشي از باد در منطقه عسلويه با استفاده از مدل عددي 
نامه چهارمين همايش ملي صنايع فرا ساحل تهران، دانشگاه پايان

  صنعتي شريف.
. جلد اول. درياي خزر. سازمان 1387سازي امواج درياهاي ايران.،  مدل

معاونت فني و مهندسي، اداره كل مهندسي بنادر و دريانوردي، 
  سواحل و بنادر.

هاي ساحلي محدوده سواحل يزداني، ل.؛ ترابي آزاد، م.، مدل جريان
نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي. آستارا تا بندر انزلي. پايان

  واحد تهران شمال. دانشكده علوم و فنون دريايي.
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  اداره بنادر كاركنان بندي عوامل مؤثر بر رضايت شغليبررسي و رتبه
  )(ره) بندر امام خميني دريانوردي و بنادر (مورد كاوي: اداره و دريانوردي

  3، حميدرضا تهمك*2، سبحان ايرانشاهي1جعفر سياره

استاديار دانشكده مهندسي دريا، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، استان سيستان و بلوچستان، چابهار، پست  - 1
  j.sayareh@cmu.ac.irالكترونيكي: 

ري، اداره بنادر و دريانوردي بندر شهيد رجايي، استان هرمزگان، بندرعباس، پست الكترونيكي: كارشناس امور بند - 2
sbn.iranshahi@gmail.com  

كارشناس ارشد بندر و كشتيراني، دانشكده مهندسي دريا، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار، استان سيستان و بلوچستان،  - 3
 hamidrezatahmak@gmail.comچابهار، پست الكترونيكي: 

  6/7/92تاريخ پذيرش:                                              نويسنده مسوول *                                      20/4/91 تاريخ دريافت:

  است.شناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1392 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
ها مختلفي بر رضايت شغلي اثر دارند كه اين عوامل در سازمانهاي انجام شده، عوامل بر اساس بسياري از پژوهش

بسته به اندازه، فرهنگ، نوع توليد و خدمات و ساير شرايط محيطي سازمان متفاوت هستند. تحقيق حاضر نيز با هدف 
اي با هبندي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اداره مركزي بندر امام خميني (ره) در گروه نمونبررسي و رتبه

طور كامل  برداري تصادفي اجرا گرديد كه البته صد نفر از كارمندان بهنفر از كاركنان به شيوه نمونه 140حجم 
پاسخگوي سواالت بودند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه كه پرسشنامه اول حاوي سؤاالت مربوط به مشخصات 

كاركنان است كه نتايج تحليلي حاصل از پرسشنامه  فردي و پرسشنامه دوم حاوي سؤاالت مربوط به رضايت شغلي
هاي فردي با رضايت شغلي و پرسشنامه دوم عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بندر امام اول رابطه ويژگي
 كند.دهد و جايگاه نيازها را در هرم مازلو مشخص ميترتيب اولويت نشان مي خميني (ره) را به

  .رضايت شغلي، انگيزش، بندر،كاركنان بندر امام خميني (ره) :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

شخصي توجه به عاليق و  يكي از اصول فهم روابط بين
هاي اشخاص است. براي مثال شايد بتوان كسي را به نگرش

توان او را وادار كرد انجام دادن كاري مجبور كرد ولي هرگز نمي
). 1389كه آن كار را از روي ميل و اراده انجام دهد (مشبكي، 

خيزد و انگيزش، نيرويي ميل براي خواستن از درون انسان بر مي
هاي دروني است كه سبب  رضايت باطني از كار و فعاليت

 سازمان هر كه نيست يدي). ترد1389شود (رابينز، شخصي مي
 آن عامل و نخستين است فرد به منحصر ارگانيسم يك خود
ها و . شركت)1381 حيدرعلي،(است  كاركنان به توجه و انسان

هاي صنعتي بايد به اين اصل مهم توجه داشته باشند كه سازمان
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اگر قصد رقابت با رقيبان كنوني خود را دارند ضروري است كه 
آن شركت و سازمان توانايي الزم را داشته در بسيج نيروهاي 

و  هاها نيازمند توجه به خواستهوري در سازمانبهرهباشند. 
 همسويي اين نيازها با اهداف سازماني است نيازهاي كاركنان و

. نيروي انساني با انگيزه براي انجام وظايف )1389، (مشبكي
 وري است و انگيزشترين عامل بهرهمحوله، خود اساسي

كاركنان نيز با افزايش سطح روحيه و رضايت شغلي كاركنان 
). بدون شك بزرگترين چالش امروز 1385آيد (دسلر، فراهم مي

ي انساني  هاي اقتصادي موفق جهان گردآوري سرمايه بنگاه
فرهيخته و خردورزي است كه بدون اغراض شخصي در پي 

  ).1380 كنند، باشند (زارع،تحول سازماني كه در آن كار مي

 . اهداف تحقيق2

  هدف اصلي -
 بندر كاركنان شغلي رضايت بر مؤثر عوامل بنديرتبه و بررسي

  )ره(خميني امام
  اهداف فرعي -

 سطح  ،هاي شخصي (سنويژگي بررسي رابطه بين
 هل)أوضعيت ت جنسيت و ،سابقه خدمت، تحصيالت
  ها رضايت شغلي آن و بندر امام خميني(ره) كاركنان

 ميزان حقوق دريافتي( ويژگي اقتصادي بررسي تأثير (
  هارضايت شغلي آنبر  بندر امام خميني(ره) كاركنان

  (وضعيت استخدامي)  بين ويژگي سازمانيبررسي رابطه
 ها رضايت شغلي آن و بندر امام خميني(ره) كاركنان

 هاي تحقيقفرضيه. 2-1

 سابقه  سطح تحصيالت و ،هاي شخصي (سنبين ويژگي
رضايت شغلي  و بندر امام خميني(ره) كاركنان خدمت)

  . ها رابطه معناداري وجود داردآن
 هل) أوضعيت ت (جنسيت و هاي شخصيبين ويژگي

ها رضايت شغلي آن و بندر امام خميني(ره) كاركنان
  دارد.  داري وجود تفاوت معنا

 بندر ) كاركنان ميزان حقوق دريافتي( بين ويژگي اقتصادي
ها رابطه معناداري رضايت شغلي آن و امام خميني(ره)

  دارد.  وجود

 بندر (وضعيت استخدامي) كاركنان  بين ويژگي سازماني
ها تفاوت معناداري رضايت شغلي آن و امام خميني(ره)

 دارد. وجود

 وضعيت گذشته و حال حاضر سازمان بندر امام خميني (ره). 2-2

 1307 سال در كشور سراسري آهن راه احداث با همزمان
 خليج غربي شمال در چوبي اسكله پست 2 شمسي، هجري
 پس شد و ساخته نام همين به و موسي خور انتهاي در فارس،

 به بعد سال سه و گشت موسوم شاپور بندر به چندي از
 1352 سال در .شد تبديل كاال خروج و ورود مركز مهمترين

 شهر( سربندر به ها اسكله كنار از نقطه، اين اهالي سكونت محل
 چه هر توسعه براي زمينه و يافت تغيير ))ره(خميني امام بندر
 شكوهمند انقالب پيروزي از پس گرديد. مهيا بندر بيشتر

 در و داد نام تغيير خميني(ره) بندر به بندر اين ايران، اسالمي
 نام) ره(خميني  امام بندر وزيران هيات تصويب با 1361 سال

نهاد (سازمان بنادر و دريانوردي  پايه را نو شروعي و گرفت
  .)1391بندر امام خميني، 

 11 در ميان بنادر ايران باامروزه ) ره(خميني امام بندر 
 تجاري مبادالت درصد 32 انجام با وميليون مترمربع مساحت 

مهمترين بنادر تجاري كشور  يكي از بزرگترين و كشور،
بندر امام (سازمان بنادر و دريانوردي  شودمحسوب مي
بنابراين بهبود عملكرد و كارايي اين  .)1391خميني(ره)، 

ي اقتصادي ايران دارد. اي در توسعهبخش نقش تعيين كننده
وري اين بندر ضروري است هر عاملي بهره افزايشلذا براي 

كار  هعملكرد اين سازمان را افزايش دهد ب كه بتواند كارايي و
-كارايي و بهره در ثرؤعوامل م نجا كه يكي ازآ گرفته شود. از

جهت بهبود در بنابراين  است،وري سازمان نيروي انساني 
لزوم توجه به ، وضعيت و استفاده بهينه از نيروي انساني

ريزي براساس اين برنامه ها وهاي شغلي آنديدگاه ها وخواسته
. با توجه به اينكه استاجتناب ناپذير  ها ضروري وخواسته

عنوان بخشي از فرايند ارزيابي نيازها براي  بهرضايت شغلي 
سهم بسزايي در  و ريزي بهسازي سازماني مطرح استبرنامه

 وضعيت تحقيقدر اين  دارد لذاوري نيروي انساني بهبود بهره
بررسي مورد  بندر امام خميني(ره) رضايت شغلي كاركنان اداره

  .گيردقرار مي
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 مفهوم و ماهيت رضايت شغلي. 2-3

افراد غالباً رضايت يا عدم رضايت خود را با توجه به تجربيات 
ها در خود از محيط اطراف و عواملي كه در تمام زندگيشان با آن

 George). 1389كنند (هرسي و بالنچارد،  اند بيان ميتعامل بوده
اي از احساسات و ) رضايت شغلي را مجموعه2008(ران همكاو 

اند. عوامل غلشان دارند تعريف كردهباورهايي كه مردم درباره ش
هاي توان به جنبه ي رضايت شغلي را مي كننده ساز و ايجاد زمينه

هاي سازماني، اجتماعي و (شامل شرايط و ويژگي بيروني
هاي شخصيتي، هاي دروني (شامل ويژگيفرهنگي) و جنبه

 Cheبندي كرد ( هاي هيجاني) دستهاحساسات عاطفي و حالت

Rose et al., 2006.(  
Arnold  رضايت شغلي را مجموعه 1982ران (همكاو (

تمايالت يا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند 
گوييم يك فرد رضايت دانند. در واقع زماني كه مياطالق مي

شغلي بااليي دارد، منظور اين است كه به ميزان زيادي شغل خود 
نمايد خود را ارضا ميرا دوست دارد و از آن طريق نيازهاي 

  ). 1379زاده، (حسيني
داند ) رضايت شغلي را نتيجه ادراك كاركنان مي1385مقيمي (

كه محتوا و زمينه شغل آن چيزي را كه براي افراد ارزشمند است 
هاي نكه درباره رضايت شغلي نظريهآفراهم مي آورد. با 

ها امي آنتوان گفت تمگوناگوني تدوين و ارائه شده است، اما مي
  دهند:رضايت شغلي را بر پايه سه محور زير قرار مي

  ) توقعات و انتظارات افراد در رابطه با واقعيت؛1
  ) ميزان برآورده شدن نيازهاي جسمي و رواني؛2
  ) سطح ابقاي ارزش هاي مهم3

 پيشينه تحقيق. 2-4

Frederick Taylor  از اولين كساني بود كه درباره رضايت
مندي شغلي كارگران تحقيقاتي انجام داد. وي معتقد بود كه عالقه

شود. او همچنين بيان نمود كارگران به پول باعث انگيزش آنان مي
كه بيشتر حاالت راضي كننده آنان زماني است كه كارگران با 

ي و دست آورند كه اين بهرور كوشش خود پول بيشتري به
رضايت كارگران را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد تيلور اگر به 
كارگران مزد و كار مناسب داده شود، به طور سريع و بدون 

  ).1390خستگي زياد وظايفشان را انجام خواهند داد (سعادت، 

متخصصان كارايي در كارخانه هاثورن (كمپاني  1924سال  در
برنامه تحقيقاتي براي مطالعه  در ايلينويز يك 1وسترن الكتريك)

اثرات روشنايي بر قدرت توليد طراحي كردند. در ابتداي كار در 
ريزي عامل چندان استثنايي كه موجب جلب توجه و اين برنامه

خورد. با وجود اين متخصصان چشم نمي عالقه غير عادي شود به
 كردند تا تركيب ايده الي از شرايط ها بود كوشش مي كارايي مدت

هاي انجام كار پيدا كنند كه موجب فيزيكي ساعت كار و روش
انگيزش كارگران براي توليد بيشتر گردد. ولي هنگامي كه اين 
مطالعات (بالغ بر يك دهه بعد) تكميل گرديد، جاي ترديد باقي 

عنوان مهمترين تحقيقي كه تا آن موقع در يك  نگذاشت كه به
به با محك زمان اعتبار كارخانه صنعتي انجام شده بود در تجر

خود را حفظ خواهد كرد. زيرا در كارخانه هاثورن كمپاني وسترن 
نضج و نيرو گرفت و يكي 2 الكتريك بود كه نهضت روابط انساني

ميو از دانشگاه هاروارد شهرت يافت. در  از اولين مدافعين آن التون
چندين پيمايش بزرگ مقياس روي رضايت  1930 طول دهه

ها كاوشگرانه بودند و اهدافشان گرفت. اين پيمايش شغلي انجام
دستيابي به متغيرهايي بود كه با رضايت شغلي ارتباط داشت. با 

ي پرسشي از  يافت محققان بيشتر از سواالت باز با جنبه اين ره
بخش است استفاده نمودند  اينكه چه چيزي براي كارگران رضايت

  ).1389(هرسي و بالنچارد، 
Uhrb rock كارمندان يك كارخانه هواپيماي  1934 سال رد

نفري كه  4000اي  صنعتي را مورد پژوهش قرار داد. وي نمونه
 متشكل بودند از كارگران، سركارگران و كارمندان دفتري را مورد
ها بررسي قرارداد و متوجه شد اختالف مهمي در نگرش آن

شغل نسبت به رضايتشان وجود دارد كه ناشي از سطح سازماني 
تري از كارمندان افراد است. سركارگران داراي نگرش مثبت

دفتري بودند و كارمندان دفتري نيز از كارگران نگرش مثبت تري 
  .)1389داشتند (هرسي و بالنچارد، 

تحقيقاتي  1935يكي ديگر از محققان به نام هاپاك در سال 
رد. درباره رضايت شغلي انجام داد و به نتايج مختلفي دست پيدا ك

اي و مديريتي نسبت به كارگران از  وي دريافت كه كارمندان حرفه
از عوامل  انديشيد كه برخي شغلشان بيشتر راضي بودند. هاپاك

دستمزد و ساعات كار باعث  كار، ، ماهيتعوامل اجتماعي نظير
  ). 1379(صافي،  شوندرضايت كاري مي

——— 
2 Hawthorne, Illinois, Plan of the Western Electric Co. 
2 Human Relation Movement 
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كوشش  1936نيز طي تحقيقاتي در سال  )Heresy( هرسي
ثر بر رضايت شغلي را مستند ؤت مونمود تا مهمترين عوامل متفا

از نظر كاري را  هغير مشاب هايي از كاركنان مشابه واو گروه نمايد.
تفاوت  مشي مورد بررسي قرار داد.براساس اهميت موضوع خط

وري يك فرد كه بهره استاين در اصلي بين افراد و ماشين آالت 
و نگرش وي نسبت به شركتي  به كارنوع احساس او  ي وسيله به

  ).1387دوبورد، ( شودكند تعيين ميكه براي آن كار مي
Demirta )2010 (مندي رضايت سطوح تعيين بررسي از پس 

 به توجه با كه رسيد نتيجه اين به تركيه ابتدايي مدارس معلمان
 است، متفاوت آنان رضايتمندي سطوح معلمان، سني متغيير

 درجه باالترين سال، 40 تا 36 سني گروه كه  طوري به
 ترين باال، پايين به سال 41 سني گروه و شغلي مندي رضايت
 سطح عالوه، به .دارند را شغلي مندي رضايت ي درجه

 كيفيت سطح با مثبتي ي رابطه معلمان شغلي مندي رضايت
 مندي رضايت سطح هرچه كه طوري به دارد، آموزاندانش آموزشي
 نيز آموزاندانش آموزشي كيفيت سطح باشد بيشتر معلمان شغلي
  .رودمي باالتر

Basak و Ghosh )2011( شغلي مندي رضايت بين ي رابطه 
 ميزان با را هندوستان كلكته در مختلف مدارس معلمان از گروهي
 مورد مرحله چند رگرسيون با كمك را مدارس بر نظارت و كنترل
 نتيجه اين به خود تحقيق در ها آن. دادند قرار تحليل تجزيه
 بر نظارت و كنترل ميزان متغير بين مستقيمي رابطه كه رسيدند
  .دارد وجود معلمان رضايتمندي سطح با مدارس

Altinoz تأثير ميزان خود تحقيق در) 2012( رانهمكا و 
 سطح و كار ي سابقه سن، تأهل، جنسيت، قبيل از عواملي

 سازمان يك در را باال ي رده و مياني ي رده مديران تحصيالت
 سازماني تعهدات و شغلي مندي رضايت بر آنكارا، در قضايي
 ميزان كه رسيدند نتيجه اين به ها آن. دادند قرار بررسي مورد

بيشتر  ها خانم در سازماني تعهدات و شغلي مندي رضايت
تحصيالت  سطح ها متوجه شدند هرچههمچنين آن است.
بيشتر  ها تعهدات آن و يترضا باشد ميزان باالتر مديران
   است.

كه  اشاره كرد همماين  ) در تحقيق خود به2007(كريمي 
خالقيت در امور بندري همزمان با آغاز ماشيني شدن امور اتفاق 

مهمي جهت استخدام كادر اداري و  عاملهم اكنون  و افتاده است
اگرچه  رود. شمار مي عمليات به جايگزين نمودن نيروي انساني و

ماشيني شدن امور باعث كاهش  اساس گزارشات دريافتي،بر 

اما بدون  گرديده است. ركيفيت كا انگيزه كاركنان و پايين آمدن
ع انساني و رسيدگي به امور كارمندان از تمام بشك حمايت از منا
  مهمتر است. جوانب ديگركاري

 . روش انجام تحقيق3

توضيح داليل  يا بيان و منظور ها بهداده عدديتجزيه و تحليل 
(هومن،  تحقيق كمي است ،هاي اجتماعيتغييرات در پديده

 ها وچون اين تحقيق از يك سو به توصيف ويژگي و )1381
 ميزان ارتباط ي ديگرسواز  پردازد ومشخصات كاركنان مي

نوع رابطه آنها  و دهدمتغيرهاي مستقل را با متغير وابسته نشان مي
 براي .همبستگي است -توصيفينوع  از، كندرا معين مي

 ي استفاده گرديده است.پيمايش يابي به اطالعات از روش دست
 نامه بوده است.  ها، استفاده از پرسشآوري دادهمبناي روش جمع

نامه رضايت شغلي  گيري رضايت شغلي از پرسشبراي اندازه
ترين  (يكي از رايج 1"مينه سوتا" نامه مارتين كه مشابه پرسش

) Dawis )1969و  Lofquistهايي است كه توسط  امهن پرسش
براي سنجش رضايت شغلي ساخته شده است) استفاده شده 

  است.
 اين روش عوامل تعيين كننده رضايت شغلي و در

و سپس توزيع محدوده طيف  شودمندي ذكر مي رضايت
 رايب شود.ريزي ميمندي براي هر كدام از عوامل طرح رضايت

 هاي مندي كه از سطح رضايت مثال سطوح مختلف رضايت
تا  1(هاي نمره و خيلي زياد با زياد ،متوسط ،كمكمشغلي خيلي 

براساس قرار  مندي رضايت بنابراين بندي شده است.درجه )5
  گردد.گرفتن در محدوده طيف تعيين مي

رضايت  ي كننده عوامل تعيين از فهرستياين مطالعه ابتدا  در
مندي با توجه به نظرات كارشناسان و همچنين  رضايت و شغلي

هر كدام از عوامل  و مروري بر ادبيات تحقيق مشخص گرديد
 كه ذكر گرديد در طيفي از خيلي كم تا خيلي زياد قرار گرفت.

مندي كاركنان بر اساس امتياز كسب شده (نگرش  ميزان رضايت
ميزان امتياز  ،كننده هر كدام از كاركنان نسبت به هر عامل تعيين

دست  هبندي امتيازات هر يك از عوامل بمعجاست و براساس 
  مندي قرار گرفتند. در طيف رضايت) آيدمي

——— 
1 Minnesota satisfaction Questionnaire 
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 گيري تحقيقابزار اندازه. 3-1

  :اي تحقيق شامل چند بخش استنامه ابزار پرسش
هاي مربوط به  نامه شامل پرسش پرسش : بخش اولبخش اول

اي دو گزينه هايصورت گويه گويه بههاي شخصي در پنج ويژگي
پرسش ويژگي اقتصادي در يك گويه چند ، ايو چند گزينه

اي يك گويه سه گزينه پرسش ويژگي سازماني نيز در، ايگزينه
  طراحي گرديد.
نامه شامل سواالت مربوط به  پرسش : بخش دومبخش دوم

ليكرت از طيف خيلي طيف كه در مقياس است رضايت شغلي 
اين بخش از متغيرها تعيين  خيلي زياد تنظيم شده است.كم تا 

استقالل ، امنيت شغلي، مندي همچون تنوع وظايف كننده رضايت
يك  سوال و 15در  غيره دستمزد و ،حقوق، رعايت عدالت، كاري

مندي  رضايت عوامل مؤثر برتهيه شده و  ،سوال در فضاي باز
با توجه به  دهدهن پاسخ كند.مي مشخص افراد مورد مطالعه را

بر حسب مفاد  5تا  1طيف خيلي كم تا خيلي زياد و با امتياز 
بر  اده است وها و شدت درجه آن به سواالت امتياز دگزينه

مندي  بندي براي تعيين ميزان رضايت، پنج درجهحسب قرارداد
  افراد تعيين شد.

  1روايي .3-2

 واقع به گيري اندازه ي وسيله كه است آن روايي از مقصود
 ي خصيصه نه و بگيرد اندازه را نظر مورد ي خصيصه بتواند

 روايي تحقيق اين در روايي مالك ).1381 هومن،(را  ديگري
 كه روايي انواع بندي دسته در روايي نوع اين .است محتوايي
   .دارد قرار شده بيان )1376( كرلينجر توسط

  2اعتبار .3-3

 اگر كه است آن گيري اندازه ي وسيله يك اعتبار از مقصود
 مشابه شرايط تحت ي وسيله همان با را سنجش مورد خصيصه
و  مشابه، دقيق حد چه تا حاصله بگيريم، نتايج اندازه دوباره
 اعتبار تعيين براي ).1381 هومن،( است اعتماد قابل

 براي .گرديد استفاده آلفاي كرونباخ فرمول روش از نامه پرسش
——— 
1 Validity 
2 Reliability 

 تكميل كاركنان توسط نامه پرسش 15نامه،  پرسش اعتبار تعيين
 دست به %80سواالت براي كرونباخ آلفاي ضريب كه گرديد
  .آمد

  آماري جمعيت. 3-4

 )ره( خميني امام بندر اداره كاركنان شامل كليه آماري جمعيت
 گيري، نفر است. طبق جدول نمونه 230خوزستان و برابر با استان
نامه  پرسش 140تعداد  .شد انتخاب ها آن ميان از نفري 140نمونه

طور  نفر از كاركنان به 100بين اين تعداد توزيع گرديد و تعداد 
  كامل پاسخگوي سواالت بودند.

  برداري نمونه . شيوه3-5

 از تحقيق و وسعت سازمان روش به توجه با حاضر تحقيق در
 روش اين براساس .شد استفاده ساده تصادفي برداري نمونه روش
 يكسان برداري نمونه مراحل همه در واحدها همه گزينش شانس
  .است

  اطالعات آوري جمع . روش3-6

 اين در اطالعات آوري جمع جهت مختلفي هاي روش از
 اي، كاوش كتابخانه روش از عبارتند كه گرديد استفاده مطالعه
 روش از تحقيق نظري بررسي اي. براينامه پرسش و ايرايانه
 اينترنت جهاني شبكه در ايرايانه جستجوي و ايكتابخانه مطالعه
 جامعه از تحقيق نظر مورد آمار و اطالعات آوري جمع و براي
  .شد استفاده نامه پرسش از كاركنان

 تحليــل و تجزيــه در اســتفاده مــورد آمــاري هــاي . روش3-7
  اطالعات

جهت تحليل برخي سئواالت   SPSSاز بسته نرم افزار آماري
 تحقيق اين در استفاده مورد آماري هاي استفاده گرديد. روش

 و آمار )معيار، واريانس ميانگين، انحراف( توصيفي آمار شامل
 )همبستگي تعيين، ضريب خطي ، ضريب رگريسين( استنباطي

  .است



  بنادر و دريانوردي...بندي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اداره ايرانشاهي و همكاران / بررسي و رتبه

98 

  هايافته. 3-8

  هاتحليل و استنباط آماري يافته. 1- 3-8

هاي حاصل از بخش اول با توجه به يافتهدر اين قسمت 
نامه رابطه بين متغيرهاي مورد نظر و رضايت شغلي  پرسش

  شود.بررسي مي

  هاي شخصي با متغير رضايت شغليرابطه ويژگي. 3-9

  هاي شخصي عبارتند از:طور كه گفته شد ويژگي همان
سنوات خدمت، سن، سطح تحصيالت، جنسيت و وضعيت 

  شود.كدام پرداخته مي هرتأهل كه به تحليل 

  رابطه بين سنوات خدمت كاركنان و رضايت شغلي. 3-10

بين متغير سابقه خدمت و متغير رضايت شغلي رابطه خطي  -
  ).1وجود دارد (جدول 

بين متغير سابقه خدمت و متغير رضايت شغلي كاركنان  -
  ).2 همبستگي منفي معناداري وجود دارد (جدول

تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي براي رضايت شغلي توسط  :1جدول 
  متغير سابقه خدمت 

F  منبع تغييرات  مجموع توان دوم  درجه آزادي  ميانگين توان دوم  
 )xتيمار (   89/133  1  89/133 72/10

 خطا   31/37 2-5=3  43/12 
 جمع   2/171 1-5=4   

 F  5= n 05/0=α 05/0، 1،3=1/10 مقدار بحراني

  ي كار و رضايت شغلي : رابطه متغير سابقه2جدول 
  ضريب همبستگي  ضريب تعيين  تعداد  متغير

  884/0  782/0  100  سابقه خدمت
     

  Fشود چون مقدارمشاهده مي 1 طور كه در جدول همان
دست آمده بيشتر از مقدار بحراني است لذا اين نتيجه حاصل  به
ي كاركنان  رضايت شغلي و سابقهاي خطي بين  شود كه رابطهمي

  وجود دارد.
با توجه به اينكه حداكثر مقدار ضريب تعيين و ضريب 

به  2دست آمده در جدول  است، و چون اعداد به 1 همبستگي

ي خدمت و  اي قوي بين سابقه نزديك هستند، پس رابطه 1عدد 
  رضايت شغلي وجود دارد. 

  رابطه بين سن كاركنان و رضايت شغلي. 3-11

اي خطي وجود  بين متغير سن و متغير رضايت شغلي رابطه -
 ).3دارد (جدول 

بين متغير سن و متغير رضايت شغلي كاركنان همبستگي  -
  ).4منفي معناداري وجود دارد (جدول 

: تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي براي رضايت شغلي توسط 3جدول 
  متغير سن 

F  منبع تغييرات  مجموع توان دوم  آزاديدرجه   ميانگين توان دوم  
  )xتيمار (       58/38  1  38/58 29/28

  خطا       67/2  2-4=2   335/1
  جمع       25/41  1-4=3   

  F  4= n  05/0= α 05/0، 1،3=1/10 مقدار بحراني

  رابطه متغير سن و رضايت شغلي :4جدول 
  ضريب همبستگي  ضريب تعيين  تعداد  متغير

  967/0  937/0  100  سن
        

است، پس بين رضايت  29/28<1/10چون  3در جدول 
  اي خطي وجود دارد. شغلي و سن كاركنان رابطه
است كه نشان از  937/0برابر با  4 ضريب تعيين در جدول

اي خطي و قوي بين سن و رضايت شغلي كاركنان  وجود رابطه
است، همچنين ضريب همبستگي حاصل شده بر منفي بودن اين 

  كند.داللت مي رابطه

  رابطه بين وضعيت تأهل كاركنان و رضايت شغلي. 3-12

وجود اختالف در انحراف استاندارد بين كاركنان مجرد و 
دهد كه بين متغير وضعيت تأهل نشان ميالف  5متأهل در جدول 

  ها تفاوت معناداري وجود دارد.كاركنان و رضايت شغلي آن

  تأهلالف: آماره توصيفي وضعيت  5جدول 
انحراف   ميانگين  تعداد  وضعيت تأهل  متغير

  استاندارد
خطاي استاندارد 

  ميانه

  رضايت
 2777/4 527/13 90/52  13  مجرد

 2451/1 267/10 13/51  87  متأهل
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  ب: تحليل رگرسيون براي متغير وابسته رضايت شغلي توسط وضعيت تأهل 5جدول 
 .F Sig  درجه آزادي  ضرايب استاندارد شده  متغير

Beta خطاي معيار  
 024/0 931/3  2 113/0 -233/0  وضعيت تأهل

            

) كمتر 025/0يا ( 2/∝ دست آمده از مقدار به Sigچون مقدار 
توان گفت وضعيت تأهل بر رضايت كاركنان است، لذا مي

  ب). 5تأثيرگذار است (جدول 

  رابطه بين جنسيت كاركنان و رضايت شغلي. 3-13

انحراف معيار در بين كاركنان مرد و زن الف  6در جدول 
شود كه جنسيت بر اختالف كمي دارد. پس اين نتيجه حاصل مي

  تأثير است.رضايت شغلي كاركنان بي

  الف: آماره توصيفي جنسيت  6 جدول

انحراف   ميانگين  تعداد  جنسيت  متغير
  استاندارد

خطاي استاندارد 
  ميانه

 313/1 5107/10 468/50  16  مرد  رضايت
 866/2 7253/10 428/55  84  زن

  ب: تحليل رگرسيون براي متغير وابسته رضايت شغلي توسط جنسيت 6 جدول
 .F Sig  درجه آزادي  ضرايب استاندارد شده  متغير

Beta خطاي معيار  
 055/0 013/3 2 113/0 197/0 جنسيت

        

از  Sig.شود مقدار ب مشاهده مي 6طور كه در جدول  همان بيشتر است. پس در اينجا، فرض وجود رابطه بين رضايت  2/∝
  شود.شغلي و جنسيت رد مي

  رابطه بين ميزان تحصيالت كاركنان و رضايت شغل. 3-14

كمتر است، پس  2/∝ از مقدار .Sigالف ميزان  7 در جدول
توان به اين نتيجه رسيد كه ميزان تحصيالت بر رضايت شغلي مي

  گذارد.تأثير مي

الف: تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي براي رضايت شغلي  7جدول 
 توسط متغير ميزان تحصيالت

هاي مجموع توان  رضايت
 درجه آزادي  دوم

هاي ميانگين توان
 .F Sig  دوم

Between Groups 554/1925 4 388/481 158/5 001/0 
Within Groups 395/6812 96 320/93   

Total 949/8737 99    

  ب: گزارش رضايت كاركنان نسبت به ميزان تحصيالت 7جدول
  تحصيل  ميانگين  انحراف استاندارد

  سيكل 53 0
  ديپلم  68/43  242/7
  فوق ديپلم 41/50 087/10
  ليسانس  52/54 90/10

  فوق ليسانس  60/60 505/4
  كل 359/51 652/10

      

دهد كه با ب نيز نشان مي 7 دست آمده در جدول اعداد به
افزايش سطح تحصيالت در بين كاركنان، ميزان رضايت شغلي نيز 

  شود.ها بيشتر ميدر آن

  رابطه بين ويژگي اقتصادي كاركنان و رضايت شغلي. 3-15

از مقدار بحراني بيشتر  8دست آمده در جدول  به F مقدار
است، لذا بين متغير ميزان حقوق دريافتي و متغير رضايت شغلي 

  دارد .  اي خطي وجود رابطه

: تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي براي رضايت شغلي توسط  8 جدول
  متغير ميزان حقوق 

F  درجه   ميانگين توان دوم
  آزادي

مجموع توان 
  منبع تغييرات  دوم

  )xتيمار (  44/5  1  44/5 72/24
  خطا  2-4=2  22/0   
  جمع  5  1-4=3   

  F 4= n  05/0= α 05/0، 1،3=1/10  مقدار بحراني
    

اي  نشان از رابطه 9دست آمده در جدول  ضريب تعيين به
  ضعيف بين متغير رضايت شغلي و ميزان حقوق دريافتي است.

  رابطه متغير ميزان حقوق دريافتي و رضايت شغلي  :9 جدول
  ضريب همبستگي  ضريب تعيين  تعداد  متغير
  320/0  103/0  100  حقوق

  رضايت شغلي متغيرسازماني با رابطه ويژگي . 3-16

دهد نشان ميالف  10اختالف پايين انحراف معيار در جدول 
ها تفاوت كه بين وضعيت استخدامي كاركنان و رضايت شغلي آن

  معناداري وجود ندارد.

 الف: گزارش رضايت كاركنان نسبت به وضعيت استخدامي 10جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  وضعيت استخدامي

  6928/9  44/53  قراردادي
  1811/11  27/56  پيماني
  4613/10  57/55  رسمي
  652/10  09/55  كل
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 2/∝ب بزرگتر از  10در جدول .Sig با توجه به اينكه مقدار 
شود كه وضعيت استخدامي تأثيري است، لذا اين نتيجه حاصل مي

  بر رضايت شغلي ندارد.

براي رضايت شغلي ب: تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي  10جدول 
  توسط متغير وضعيت استخدامي

هاي مجموع توان  رضايت
 درجه آزادي  دوم

هاي ميانگين توان
 .F Sig  دوم

Between Groups 324/885 2 662/442 228/4 028/0 

Within Groups 625/7852 98 702/104   

Total 949/8737 99    

       

نامه، عواملي  پرسشهاي حاصل از بخش دوم با توجه به يافته
كه در رضايت شغلي كاركنان بندر امام خميني (ره) مؤثر واقع 

طور كه مشاهده  نشان داده شده است. همان 1هستند در نمودار 
شود، عواملي چون روابط خوب با همكاران، شايستگي و با مي

صالحيت بودن سرپرست مستقيم و توجه به ميزان مؤثر بودن كار 
  ترتيب بيشترين امتياز را دارند. ام خميني(ره) بهپرسنل در بندر ام

  
ي كاركنان اداره بنادر و شغل تيرضا برعوامل مؤثر بندي : رتبه1 نمودار

  دريانوردي بندر امام خميني (ره)

  . وضعيت نيازهاي كاركنان در هرم سلسله نيازهاي مزلو3-16

روانشناسان سازماني بر اين باورند كه نظريه سلسله مراتب 
يازها در بررسي رضايت شغلي بسيار كارساز است، زيرا رضايت ن

فرد را با توجه به اين نكته كه شغل وي چگونه پاسخگوي 
ترين نيازها كه كامالً ارضا شده نيازهاي غالب است (اساسي

توان تعيين كرد. نظريه مزلو بر پايه سه مفروضه عمده است) مي

هاي برآورد نشده برانگيخته ) افراد تنها بر پايه نياز1قرار دارد: 
ترتيب اهميت از ساده به پيچيده  ) نيازهاي افراد به2شوند. مي

تواند باعث ) نيازهاي سطح باالتر زماني مي3شود. مرتب مي
تر برآورده شوند. برانگيخته شدن فرد شود تا نيازهاي سطح پايين

كاركنان ها وضعيت نيازهاي حال با توجه به نتايج حاصل از يافته
) 1388؛ الواني، 1389 نشان داده شده است (ساعتچي، 1 در شكل

نيازهاي اجتماعي و بعد از آن احترام بيشترين امتياز را از كه 
 اند. سوي كاركنان كسب كرده

  
اداره بنادر و دريانوردي بندر امام خميني  كاركنانهايزنيا وضعيت :1 شكل
  هرم سلسله نيازهاي مزلو در (ره)

  گيرينتيجه. 4

زيادي راجع به مبحث رضايت شغلي تحقيق كرده اند،  محققان
تيلور كه جز اولين كساني بود كه درباره رضايت يك از فردر

 همه .شغلي تحقيقاتي در اين مورد انجام داده تا محققين امروزي
بر اين موضوع تأكيد دارند كه كاركنان راضي در  اين محققان

- بهره كنند وسازمان به رشد و پيشرفت سازمان كمك فراواني مي
وري و كارايي كاركنان شاغل در سازمان وابسته به رضايت شغلي 

پيامدهاي ناشي از عدم  بر اين باورند كه و همچنينها است آن
أخير كاري تو  ها تشويش و غيبتنآ رضايت شغلي كه از جمله

بنابراين  .ها باشدتواند بحراني براي سازمانست مياو غيره 
عنوان اصلي اساسي در  اين موضوع مهم را بهمديران سازمان بايد 

  داشته باشند.در نظر  انداز سازمان يا شركتمشي و چشمخطي
نتايج  1هاي آماري پرسشنامه شماره  از تحليل و استنباط داده

  زير حاصل شد:
ي خدمت، رضايت شغلي افراد كاهش  ا افزايش سابقهب -

توان چنين استنتاج كرد افرادي كه است. بنابراين مي هيافت
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ي كاري بيشتري هستند از سازمان انتظارات  داراي سابقه
  بيشتري دارند. 

طلبند و افراد در سنين باالتر رضايت بيشتري از شغل خود مي - 
كه مراحل زندگي افراد  توان چنين برداشت نمودبه عبارتي مي

  گذارد.ها مينفوذ زيادي در زندگي كاري و ميزان رضايت آن
در رابطه با وضعيت تأهل و رضايت شغلي اين نتيجه  -

حاصل شد كه افراد متأهل رضايت كمتري نسبت به كار 
توان گفت كه عوامل بيرون از محيط كار خود دارند، لذا مي

است و عامل تأهل بر رضايت شغلي كاركنان تأثيرگذار 
  روي رضايت شغلي كاركنان مؤثر واقع است.

در حيطه جنسيت و رابطه آن با جنسيت بدين نتيجه  -
رسيديم كه بين جنسيت كاركنان و رضايت شغلي تفاوت 

  معناداري وجود ندارد.
در زمينه ميزان تحصيالت و رابطه آن با رضايت شغلي،  -

-خود راضي كاركناني كه تحصيالت باالتري دارند از شغل
توان چنين بررسي نمود كه اين سازمان تر هستند كه مي

  براي تحصيالت افراد ارزش بيشتري قائل است .
در پاسخ به سؤال ميزان حقوق دريافتي اين نتيجه حاصل شد  -

كه سطح حقوق و مزاياي كاركنان در حدي است كه افزايش 
ي يا كاهش ميزان آن بر رضايت افراد تأثيرگذار است. بررس

حاصل از اين يافته چنين است كه افزايش سطح حقوق تا 
  شود.مندي افراد مي حدودي باعث افزايش سطح رضايت

در سؤال نوع وضعيت استخدامي و رابطه آن با رضايت  -
اي شغلي چنين حاصل شد كه  عامل استخدامي به اندازه

  داري را در رضايت شغلي ايجاد كند. نيست كه تفاوت معنا
نامه دوم عوامل مؤثر در  هاي حاصل از پرسش طبق يافته

  ترتيب اولويت مشخص شدند كه عبارتند از: رضايت شغلي به
شايستگي و با صالحيت بودن  .2 روابط خوب با همكاران .1

بندر  اداره توجه به اينكه تا چه حد كارم در. 3 سرپرست مستقيم
 كار. 5 مهارت و تخصص در شغل. 4 امام خميني(ره) مؤثر است

ارتقا  امكان رشد و. 6م. كردن براي اينكه مورد احترام سازمان باش
شرايط . 8 سازمان مربوطه استخدام مادام العمر در .7 در سازمان

تنوع در . 10 لت در سازمانارعايت عد. 9 محيط فيزيكي سازمان
. 12 واگذاري اختيار انجام امور به كاركنان. 11 وظايف مربوط

 شركت در سمينارها براي ادامه تحصيل ودادن بورس به كاركنان 
زمان . 15 حقوق و دستمزد. 14 و...) (بن كاال پرداخت مزايا. 13

  .آزاد كافي بعد از اتمام كار

  پيشنهادات. 5

بندي عوامل مؤثر در  هاي حاصل از اولويتبا توجه به يافته
ها در هرم سلسله مندي كاركنان و وضعيت نيازهاي آن رضايت

  موارد زير مورد توجه قرار گيرد: در شود  و پيشنهاد مينيازهاي مزل
سرپرستان بايد عملكرد خوب را ارج نهند، به كاركنان خود  -

توجه شخصي نشان دهند، امكان دريافت بازخور را فراهم سازند 
صالحيت  و به عقايد كاركنان خود گوش دهند و شايستگي و با

  د نشان دهند.عنوان يك سرپرست در كار از خو بودن را به
صورت فرايندي مستمر، روزمره و  بازخورد و ارزيابي بايد به -

وابسته به رفتار درآيد، نه آنكه تنها سالي يك بار يا دوبار انجام گيرد 
  شود نداشته باشد.و ربطي به رفتارهايي كه به ارزيابي منجر مي

ها شود با ويژگي تخصصي آن كاري كه به افراد واگذار مي -
  داشته باشد. تناسب

توانند انجام دهند قدرداني كنند. از افراد به خاطر آنچه مي -
عنوان افراد بالغ و كامل رفتار شود و هنگام  عالوه با كاركنان به به

دقت مورد توجه قرار گيرد كه هر  ها اين مطلب بهگيري تصميم
  ها تا چه حد ممكن است بر افراد اثر گذارد.يك از تصميم

مطلوب و مورد نظر براي تمام كاركنان در يك سطح قرار ي  ارتقا - 
هاي الزم  ي كاركنان آموزش داشته باشد و مديران براي ارزشيابي و ارتقا

  را ببينند و تنها اطالعات مربوط به كار براي ارتقا در نظر گرفته شود.
اي كه متضمن مزاياي سازمان بايد با فراهم آوردن برنامه -

هاي بازنشستگي)  ه درماني و بيمه عمر و طرحجانبي (مانند: بيم
  . است يك امنيت كاري را براي كاركنان خود فراهم آورد

  . ي كيفيت زندگي كاري كاركنان تالش شود در جهت ارتقا -
سازمان مديران را ملزم به انجام اقدامات يكسان براي تمامي  -

  كاركنان كند.
تا ميزاني از  تنوع متوسط شغلي براي كاركنان ايجاد شود -

هايي براي يادگيري در مسئوليت، وظايف جالب و نيز فرصت
  وجود آيد.  كاركنان به

هاي حاصل از پاسخ برخي از كاركنان به با توجه به يافته
  شود:آزاد پرسشنامه پيشنهاد مي تسواال
تقسيم كار بين كارمندان واقع در سطح كاري يكسان با  -

  م شود.طور منصفانه انجا عدالت و به
با توجه به شرايط نامطلوب اقليمي بندر امام خميني (ره)،  -

شرايطي را براي كاركنان ايجاد كنند تا كاركنان مجبور به ترك 
  سازمان نشوند.
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غير مادي، مدير سازمان بايد  هايدر كل با توجه اهميت پاداش - 
ق و منظور تشوي از اثرهاي اين پاداش بر افراد آگاهي داشته باشد و به

  هاي مادي نيز استفاده كند.هايي غير از انگيزهترغيب كاركنان از انگيزه
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