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 وري كاركنانبررسي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره

 (مپنا بويلر)مطالعه موردي: شركت 

 فرزاد محمدی

 المللی امام خمینی )ره( قزویندانشگاه بین MBAدانشجوی کارشناسی ارشد رشته 

 محمد مهدی مظفری

 ینالمللی امام خمینی )ره( قزوعضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین

اد و آثار این رضایت در روحیه آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افر :چکیده

اگر کسی به شغل خود عالقه مند باشد، خالقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد  باشد.ها و بازدهی کارشان میآن

عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و  رب. و افسردگی نخواهد شدشد و هرگز دچار خستگی و 

وری و تاثیر آن بر بهرهعدم رضایت شغلی کارکنان  زمینه رضایت شغلی و درشود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود وردگی میسرخ

لفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها های مختهای زیادی صورت گرفته است. نظریهتاکنون پژوهشکارکنان 

در این پژوهش تالش شده است تا تاثیر  .اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانسترا جزء  صورت گرفته است وشاید بتوان تیلور

شده از بررسی ادبیات مدل تلخیص  رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان شرکت مپنا بویلر بررسی شود و به این منظور

، مورد آزمون قرار spssو نرم افزار آزمون همبستگی  موضوع با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله 

 فرضیه ها مورد تأیید واقع شده اند. ،با توجه به هدف و گرفته است

 ن، مپنابویلر، کارکناوریبهره ،شغلی رضایت کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزشدر : بیان مساله

عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش 

ی به دست آماده باشنداال و خالقیت و ابتکار میی بیزانی است که به جریان تولید گذاشته است. چرا که کارکنانی که دارای روحیهاز م

ی شغلی خود زمینه وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتی می توانند فرآیند بهبود و بهرهآوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحت

سازد، زیرا کسی که شغلش میشغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم  ی، نارضایتگفت تر است و شاید بتوانوری کمساز بهره

 (.1731و عزیزی،  )مهدوی.ندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیستیرا دوست ندارد و احساس خوشا

کم تواند عاملی در جود دارد که عدم توجه به آنها میمشکالت خاصی ودر هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی  اهمیت موضوع:

امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می توجه به آن زمینه ساز موفقیت در وری سیستم و یا بهرهکردن 

به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش کتابها و  دادن عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت یتواند در صدر آنها، جمله

نشان از توجه  مقاالت که در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی که در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه

مـدیران را  کند وها عمل میاندر سازم اصلی آوری اطالعاتیک ابزار جمع به عنوان بـررسی رضایت شغلی،و اهمیت مسأله است. 

بندی های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند و ثانیا مسایل و مشکالت را اولویتا گروهیها یـن طـریق اوال بخشا سازد تا ازقادر می

 ووضع مطلوب ع موجودوسیله بتوانند موجب بهبود شکاف بین وضکارکنان را شناسایی نماید تا بدین کرده و ثالثا ادراکات و انتظارات

 .دنوش

مپنا بویلر وری کارکنان شرکت بررسی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره هدفدر تحقیق پیش رو  های پژوهش:اهداف و فرضیه

 ند:باشبه صورت ذیل می های فرعی تحقیقو فرضیه باشد و فرضیه اصلیمی

  فرضیه اصلی

 .ارتباط معناداری وجود داردمپنا بویلر  شرکت وری و رضایت شغلی کارکنانرهبین به
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 فرضیات فرعی

 وری کارکنان شرکت مپنا بویلر ارتباط معناداری وجود دارد. بین امنیت شغلی و بهره -

 کارکنان شرکت مپنا بویلر ارتباط معناداری وجود دارد.وری بین میزان پرداخت و بهره -

 یلر ارتباط معناداری وجود دارد.کارکنان شرکت مپنا بووری بین فرصت ارتقا و بهره -

 

 ادبیات تحقیق مبانی و 

کند و مـدیران را قادر ها عمل میدر سازمان اصلی آوری اطالعاتیک ابزار جمع به عنوان بـررسی رضایت شغلی،: رضایت شغلی

بندی کرده و یا مسایل و مشکالت را اولویتهای کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند و ثانها با گروهسازد تا ازا یـن طـریق اوال بخشمی

  وسیله بتوانند موجب بهبود شکاف بین وضع موجود و شود.کارکنان را شناسایی نماید تا بدین ثالثا ادراکات و انتظارات

عاملی است نارضایتی شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در عدم موفقیت شغلی به حساب می آید. اما رضایت شغلی : دیدگاه های نظری 

کارکنان  گردد، هر مدیر یا کارفرما به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی درارآیی و نیز احساس رضایت فردی میکه باعث افزایش ک

باشد، تا با ایجاد رضایت، بهره وری واحد تولیدی یا سازمان خود را افزایش دهد، در این باره دانشمندان سازمان یا مؤسسه خود می

 آنها اشاره می شود.  نظر دو تن از دی ابراز کرده اند که بهنظرات متعد

عی شغل را داند و عواملی از قبیل شرایط محیط کار، درآمد و ارزش اجتماضایت شغلی را مفهومی چند بعدی میر :Happockهاپاك 

 باط دارد. داند، به نظر وی رضایت شغلی با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتدر رضایت شغلی موثر می

انسان   های ویژه ای کهیگردد. خشنودث تداوم همکاری فرد در سازمان میعقیده دارد که رضایت شغلی باع: Barnardچستر بارناد 

های برخاسته از این های خود را به یاری یک سازمان روانه سازد و از سودهای مثبتی که در برابر زیانرا بر می انگیزد تا کوشش

های مثبت آن گذارد، زیاد و فراوان باشد بهرهشود، هرگاه بارهایی که انسان بر دوش انسان میگیرد، ناشی میه میسرچشم همکاری

د و فرد نسبت به سازمان متعهد وری افزایش یابشود که بهرهس به طور کلی رضایت شغلی باعث مینیز باید فراوان و نیرومند باشد، پ

د تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد و از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به گردد سالمت فیزیکی و ذهنی فرمی

سرعت آموزش ببیند، تأکید بیش از حد بر روی مسائل روانی و یکسونگری به مسئله باعث غافل ماندن زوایای دیگر می شود، چرا که 
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د، ولیکن به لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی میلی به تغییر شغل ممکن است فرد در عین اینکه از لحاظ روانی شغل را مطلوب ندان

 خویش نداشته باشد.

رضایت شغلی، نظریه پردازان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند که اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود که رایج ترین طبقه  یدرباره 

ترتیب  سلسله مراتبی برای نیازها قائل بوده و معتقد است که نیازها به همانبندی نیازهای انسان متعلق به )آبراهام مازلو( می باشد. او 

شود. او )مازلو( نیازهای مراتب اول، دوم را نیازهای فرد می خواند. و مرتبه و نیازهای سوم کند ظاهر میتقدم و تأخری که عنوان می

 و چهارم و پنجم را نیازهای بلندمرتبه می خواند.

-یازهای اولیه غیر مکتسب مربوط مینیازهای جسمانی، اساسی ترین سطح سلسله مراتب نیازها، بطور اعم به ن: هاسلسله مراتب نیاز

 . ده و دیگر عامل محرکه نخواهد بودشود، نیازهای گرسنگی، تشنگی، خواب و نیازهای اساسی ارضاء ش

ی تأکید می کرد، کل ارگانیسم ممکن است به یک ارگانیسم نیازهای امنیتی، سطح دوم نیازهاست. )مازلو( برای امنیت عاطفی و جسمان

کند که نیازهای امنیتی ارضا شده دیگر عامل ه در خصوص نیازهای جسمانی صدق میامنیت طلب تبدیل شود، در نتیجه نظیر آنچ

 انگیزشی نخواهد بود. 

 ازهای محبت و تعلق معادل دانست.نی نیازهای اجتماعی سطح سوم و یا حد وسط نیازها را با اندکی مسامعه می توان با

نیاز احترام )عزت نفس(، نیازهای برتر انسان را نشان می دهد. نیاز به قدرت، دستاورد و پایگاه اجتماعی را می توان بخشی از این 

 سطح دانست. 

ت، کسانیکه به مرحله خودیابی سج کلیه نیازهای پایین تر، حد وسط و باالتر انسان اوخودشکوفایی )خودیابی( این سطح معرف انیاز 

د، خودیابی با مفهوم خود ارتباط نزدیک دارد، نرسانبالقوه های خود را به بالفعل می گردند و کلیهرسند به تحقیق خویشتن نائل میمی

 در واقع خودیابی محرك انسان در انتقال ادراك خود به واقعیت است. 

توسعه یافته  شکل گرفته و« رضایت شغلی»وگاه متناقضی درباره تعریف ی متعدد هادیدگاهها ومفهوم سازی: مفهوم رضایت شغلی

عوامل وشرایطی که فقدان آنها موجب عدم برخی صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را دارای دوبعد دانسته اند. یک گروه  است.

کند که آنها بروز عدم رضایت جلوگیری می زقوی نمی شود بلکه  فقط ا شدید و رضایت می گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه

برداشت  نامند. به رغم هرزبرگ این عوامل عبارتند از: طرزتلقی ورحفظ وضع موجود یا عوامل بقاء میمؤثر درا عوامل بهداشتی یا 

 منزلت، سطح حقوق و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و های سازمان، ماهیت واداره امور، خط مشیکارکنان، شیوه 
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زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندی  مرئوسان وقابل دوجانبه، سرپرستان و روابط مت دستمزد، استقرار

موجودیت آن را به مخاطره اندازد. ازاین رو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین  عدم رضایت سازد که سازمان را ترك نموده و را دچار

 ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و حفظ بهداشت وسالمت سازمان الزم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر درو

 ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می کند. شود میرضایت افراد 

هم موجب حصول نتیجه  دارد که درکنار فرد بستگی به عوامل متعددی در« رضایت شغلی»ایجاد : عوامل مؤثربر رضایت شغلی

دهد. عواملی ازقبیل: میزان درآمد،  زمره اشخاص ناراضی ازشغل خویش قرار را در فرد ،عاملیک  چه بسا نبود شوند ومطلوب می

فیزیکی کار،  نقش، شرایط واعتبار سازمانی، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در ههجایگاه اجتماعی آن، وج ماهیت کار و نفس و

 های شخصیتی  فرد، ارزیابی عملکرد، تناسب، انعطاف، نوآوری ورتباط با همکاران، توجه به ویژگیا فرهنگ سازمانی و و ساختار

 . داریمتعدادی ازآنها  رمروری گذرا بجا رویکردها و... که دراین

داشتن  رود. با درنظرمی هم ترین عوامل تأثیرگذار به شمارهای شغلی ازماین عامل تقریبا برای همه گروه: میزان درآمد ویا دستمزد

رسد این عامل برای شد. به نظرمی توان متصورهای متنوعی را میها نسبت به پول، حالتبه تبع آن تفاوت دردیدگاه تفاوت فردی و

درمواردی دیده شده خورداراست. اهمیت بیشتری بر خود رضایت به دست آورند از های دیگری درکارتوانند ازراهکسانی که نمی

 کنند. تراقدام میهای با منزلتی پایینشغل خود حتی با شغل است که بسیاری به دلیل کمی حقوق با تغییر

عاملی که بتواند خطرات محیط  هر شود ومی بودن تعبیر خطر مشاغل به معنای فارغ ازبیانی کلی، مفهوم ایمنی در  در: ایمنی شغلی

این رو مواردی مانند  دهد. ازبرساند، رضایت شغلی را افزایش مییا به حداقل  و ببرد سمی، روحی وروانی( را ازبیناعم ازجکار )

-ازی و... با خدشهپارتی ب و ازسویی مواردی چون تبعیض و روندمی امنیت عاطفی تضمین کننده ایمنی شغلی به شمار نظم، انصاف و

 نهایتا نارضایتی شغلی را به وجود آورد.  تواند احساس نا ایمنی ونمودن شرایط مطمئن سازمانی، می دار

فرهنگی که بر سرنوشت آنان اثر مشارکت یعنی دخالت و درگیر شدن مردم در فراگردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و : مشارکت

ها دخالت و شرکت میگیریتصمیم مدیریت مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند گذارد.می

و ابتکارات ، نظرات خواهد از اندیشه هادهند تأکید این شیوه مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می

بخشد. بهبود می ه کارکنان را نیزها در حل مشکالت و مسائل سازمان استفاده کند. البته نظام مشارکتی با افزایش رضایتمندی، انگیزآن

بزرگترین پشتوانه جهت اعمال مدیریت مشارکتی، تعهد، ایمان و اعتقاد مدیران سازمان ها است. تا زمانی که مدیریت سازمان اعتقاد 
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های متفاوتی برای عملی کردن مدیریت مشارکتی نیزممکا یت مشارکتی تحقق پیدا نخواهد کرد.به مشارکت کارکنان نداشته باشد مدیر

، ان است. نظام یا سیستم پیشنهاداتترین تکنیک برای مشارکت کارکنان استقرار نظام پیشنهادات در یک سازمدارد که عمده وجود

جویی و حل مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست. یابی، چارههای کارکنان برای مسئله توان از فکر و اندیشهتکنیکی است که می

ها ، ابتکارات و توانند پیشنهادات، ایدهترین سطح آن میعالی ترین رده سازمانی تا پایینرکنان از پیشنهادات کلیه کا بر اساس نظام

های انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته جود در روند کاری و یا بهبود روشهای مونظرات خود را برای رفع نارسایی

 گردد. آن راه چاره نیز ارائه می نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در

مکتب فیزیوکراسی)حکومت طبیعت(  دان طرفدارله فرانسوا کنه ریاضیدان واقتصادوری برای نخستین بار به وسیواژه بهره: وریبهره

 1887ال داند. درسفزایش بهره وری دربخش کشاورزی میدولت را منوط به ا هر برده شد. وی با طرح جدول اقتصادی، اقتدار بکار

 1111فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی دراوایل سالهای  وری را دانش وفرانسوی دیگری به نام لیتره بهره

ها و تعیین زمان استاندارد، افزایش کارآیی، درباره تقسیم کار، بهبود روش فرانک ولیلیان گیلبریث به منظور و فردریک ونیسلو، تیلور

مثال  پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور را انجام دادند. کارایی به عنوان نسبتی اززمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از مطالعاتی

شود که واحد تولید کند، گفته می 16ل وی واحد محصول را داشته باشیم اما درعم 111تولید  ساعت کار انتظار 8 فردی در اگر از

 است.  %16کارایی او 

سازمان همکاری اقتصادی اروپا، به طوررسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره وری حاصل کسری است که  1151سال در

وری سرمایه، مواد ی آید. بدین لحاظ می توان ازبهرهیا ارزش یکی ازعوامل تولید به دست م یا ارزش محصول برمقدار ازتقسیم مقدار

بهره وری عبارت است ازنسبت ستاده به  وری را چنین تعریف کرده است:بین المللی کار بهره کرد. سازمان صحبت نیروی کار اولیه و

 سرمایه، نیروی کار ومدیریت.  یعنی یکی ازعوامل تولید

وری دارد، مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهرهبراساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایتمندی افراد از: وریرضایت شغلی و بهره

وری بهره بهره وری اشاره شود. انسان محور این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در تبیین بهتر برای

ها ازابعاد مختلف، اختصاص دهند، پرورش انسان به آموزش و هرمأموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را است. کلیه سازمانها با

آموزش شرح وظایف، آموزش فکر، خودآموزی  مقررات و قوانین و -تخصصی شغلی و-ی رفتاریهامواردی همچون آموزش

عمق  ودیگرآموزی، آموزش خانواده به ترتیب تقویت کارگروهی، تسلط برشغل، شناخت داخل وخارج سازمان، شناخت حدود و
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سازمان را درپی خواهد  نواده های شاغلین وسازمان یادگیرنده، تفاهم فیمابین خا وظایف، نوآوری، پیدایش وتوسعه اصل فرد و

درکل به ارتقای آن درسازمان خواهد  داشت، که درآخر به ایجاد واستقرار، پرورش وگسترش، کاربردی شدن واستمرار بهره وری و

 فهوم رضایت شغلی م دو زمان مناسب که دربرگیرنده هرانطباق فرد مناسب با شغل مناسب در  انجامید. بنابراین، رویکرد منظم ومستمر

با درنظرداشتن موضوع راهبری  شد و مطالبی که ذکرر تعمق د تأمل و رود. بامی به شمار راهکار باشد بهترین گزینه ووری میهرهب و

پیروزی یا شکست  یقینا درد این خو مهم مدیران است و و نقش انکارناپذیر وهدایت منسجم سازمان به سوی اهداف، که یادآور

  .باشدمی ها به شدت موثربرنامه

از و  است بررسی شده در واحد پزشکی شهر تهران وری کارکنان شاغلرابطه بین رضایت شغلی و بهره در تحقیقی: پیشینه تحقیق

همبستگی استفاده شده است.  -لحاظ تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی

-نادار در بین رضایت شغلی با بهرهاز تحقیق نشان می دهد ضرایب همبستگی مشاهده شده نشان دهنده رابطه مثبت و مع اصلنتایج ح

با . در نتیجه یابدوری آنها افزایش می، میزان بهرهدتوان گفت با افزایش رضایت شغلی افراباشد. در نتیجه میوری نیروی انسانی می

وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی که در حد باالیی قرار دارد یزی مناسب سطح رضایت شغلی و بهرهرهبکارگیری استراتژی و برنام

 (.1711رزقی، )موسوی ورا حفظ نموده و در جهت باالتر بردن آن اقدامات اساسی تری انجام گیرد

ی )شرایط کاری، حقوق، ارتقا، ماهیت کار، جنبه از رضایت شغل 6که  1«سیاهة رضایت کارمند»وسیله ( به2114و همکاران )« توگیا»

های یزان رضایت شغلی در میان کتابداران دانشگاهی کشور یونان پرداختند. یافتهگیرد به بررسی مبرمی سرپرستی، و سازماندهی( را در

ترین میزان رضایت را از پژوهش آنان نشان داد که این کتابداران بیشترین رضایت را از ماهیت کار، سرپرستی، و شرایط کاری، و کم

 اند. حقوق و شرایط ارتقا داشته

ابداران شاغل در معاونت خدمات فنی، خدمات عمومی، و پژوهش کتابخانة ملی جمهوری ( میزان رضایت شغلی کت1781« )کهن»

اسالمی ایران که تحصیالت دانشگاهی داشتند، را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج حاصل از پژوهش وی نشان داد میزان رضایت کتابداران 

رضایت در بقیة پارامترها از جمله امکانات  ،متوسط بوده استمشی مدیریت، بیش از حد ها و خطاز روابط انسانی موجود و سیاست

 تر از حد متوسط بوده است. رفاهی، آموزشی و ارتقا، امنیت شغلی، و پایگاه اجتماعی، کم

                                        
1ESI = Employee Satisfaction Inventory 
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های های تابعة دانشگاهبررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه»( نیز در تحقیقی با عنوان 1738« )محمدزاده»

های مورد مطالعه پرداخت. نتایج حاصل از نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه 112به سنجش میزان رضایت شغلی تهران لوم پزشکی ع

ها نشان داد که عوامل مختلف شغلی از جمله عالقه به رشتة کتابداری و کار در کتابخانه، روابط صمیمی و دوستانه با تحلیل داده

وة پرداخت مزایا و پاداش، امنیت شغلی، و امکانات رفاهی، بر رضایت شغلی کتابداران تأثیر داشته است. همکاران و مسئولین، نح

همچنین، نتایج نشان داد که با افزایش میزان حقوق دریافتی، همچنین امیدواری و اطمینان افراد از آیندة شغلی خود، میزان رضایت 

 کند.شغلی آنان افزایش پیدا می

 یقمتغیرهای تحق

سنجد و بر دیگر متغیرها ی از دگرگونی و تغییر آنها را میمتغیرهایی هستند که محقق از طریق ایجاد متغیر در آنها اثر ناش :متغیر مستقل

های مشارکت کارکنان، روابط باشد که شامل مولفهستقل در این پژوهش رضایت شغلی میکه متغیر م )همان منبع( گذارد.اثر می

 باشد.دی، سطح تحصیالت و وضعیت تاهل میپرداخت و وضعیت اقتصادوستانه، سطح 

های دیگر به خصوص متغیر مستقل شود متاثر از متغیرت متغیر مستقل به آنها سنجیده میمتغیرهایی هستند که اثرا : متغیر وابسته )تابع(

 باشد.ارکنان میوری کبهرهکه متغیر وابسته در این پژوهش  ( 51وص 1738)دانشوری ،خلیلی شوندمی

لی است که برای رسیدن به هدفی روش تحقیق به دو واژه روش به معنای در پیش گرفتن راهی و یا معین کردن مراح: روش تحقیق 

ها را دنبال کرد. دکارت در این ارتباط روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید باید با نظمی خاص آنمی

ک موضوع یافتن حقایق مربوط به یبرای  اند که چگونگی جستجوا مجموعه مقررات و قواعدی دانستهتحقیق به روش علمی ر .پیمود

که در نتیجه  گونه تحقیق را عملی منظم حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان این در جایی دیگر آن را دهد.یرا نشان م

در این پژوهش روش تحقیق هم به  .اندآمد تعریف کرده ج در موضوع تحقیق بدست خواهدواالت مندرئی برای سیآن پاسخ ها

وری رضایت شغلی و پرسشنامه بهره آوری اطالعات از طریق پرسشنامهع. جمباشدمی ایصورت میدانی و هم به صورت کتابخانه

 شده است. که به طور مستقیم توسط پاسخگویان تکمیل گردیده است انجام نیروی انسانی

د حوزه کاری خود را از پیش در انجام هر تحقیقی مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات است زیرا محقق بای: آماری جامعه

های مورد نیاز برای بررسی و تجزیه و تحلیل بپردازد. جامعه آماری این تحقیق آوری اطالعات و دادهد آن به گردتا بتواند در موربداند 

 می باشد. 1715کنان شرکت مپنا بویلر در بهار شامل کار
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وری اطالعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه آنجا که در تحقیق به طور غالب جمعاز آ: گیریحجم نمونه و روش نمونه

 معه آماری است.بسیار مشکل و هزینه بر است و توانایی انجام تحقیق روی کل جامعه وجود ندارد، محقق ناگزیر گزینش نمونه از جا

نفر از کارکنان تولید  84گیری به صورت تصادفی بوده است و از میان جامعه آماری به صورت تصادفی در این تحقیق روش نمونه

 .اندگرفتهشرکت مپنا بویلر انتخاب شده اند که مورد پژوهش قرار 

ی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را ویژگ تواندگیری موردنظر میمقصود این است که آیا ابزار اندازه: روایی

گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را دهد که ابزار اندازهوال پاسخ میئبه این س گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم رواییاندازه

از آن جهت اهمیت  شد. موضوع رواییگیری باتواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازهنظر کارشناسان و خبرگان می سنجد.می

 (1781)هومن، تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد.های نامتناسب میگیریدارد که اندازه

دهد. به عبارت گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میپایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه: یپایای

گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم ار اندازهدیگر، اگر ابز

+ است. ضریب پایایی 1کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده میباشد. برای اندازه

شود و در صورت واقعا به ندرت دیده می "پایایی کامل"ک معرف پایایی کامل است. ی یاییصفر معرف عدم پایایی و ضریب پا

 (1781د.)هومن،مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کر

 یا پرسشنامه و همچنین پایائی شده استتایید  این پژوهش ( روایی سازه پرسشنامه1711در پایان نامه شهسواری ): روایی و پایایی

 به (1صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد تقابلی

باشد  نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای

 می باشد. 35/1شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی می بیشتر پرسشنامه اعتماد قابلیت

در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای : هاروش تجزیه و تحلیل داده

 آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است.
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 هایافته

 دهد:ها را نشان میسن شرکت کننده 1جدول 

 

 میزان سن-1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سئوال شماره دو

25-21 1 11 

71-25 18 21 

75-71 23 72 

41-75 25 71 

 6 5 41و باالتر 

 111 84 جمع کل

 

 (1سال است.)شکل  41-75 بوط به گروه مر %6  کمترین و باالتر و 41،  75-71سنی  مربوط به گروه %72بیشترین سطح 
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 نمودار سن-1شکل 

 

 

 دهد:ها را نشان میوضعیت تاهل شرکت کننده 2جدول 
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 وضعیت تأهل-2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سئوال شماره سه

 83 37 متأهل

 17 11 مجرد

 111 84 جمع

 

 (2)شکل ابقی متأهل هستند. م %83از پاسخگویان مجردند و  %17در پاسخ به این سئوال در خصوص وضعیت تأهل 
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 وضعیت تاهل نمودار-2شکل 

 

 دهد:ها را نشان میمیزان تحصیالت شرکت کننده 7جدول 

 میزان تحصیالت-7جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سئوال شماره چهار

 2 2 دکترا

 6 5 فوق لیسانس

 23 27 لیسانس

 48 41 فوق دیپلم و دیپلم
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 13 14 کمتر از دیپلم

 111 84 جمع

 

دارای مدرك فوق لیسانس  %6از پاسخگویان دارای مدرك دکترا هستند،  %2در پاسخ به این سئوال در رابطه با سطح تحصیالت 

 (7)شکل نیز دارای مدرك کمتر از دیپلم هستند.  %13فوق دیپلم و دیپلم دارند و  %48لیسانس دارند،  %23هستند، 
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 میزان تحصیالتنمودار -7شکل 

 دهد:ها را نشان میوضعیت مسکن شرکت کننده 4 جدول

 

 مسکن وضعیت-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سئوال شماره پنج

 71 25 استیجاری/رهن

 56 43 شخصی و آپارتمانی

 6 5 شخصی ویالیی

 1 1 سازمانی

 8 3 سایر موارد

 111 84 جمع
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دارای مسکن شخصی آپارتمانی  %56ن استیجاری یا رهنی هستند، از پاسخگویان دارای مسک %71در پاسخ به این سئوال حدود 

 (4شکل  نیز سایر موارد.) %8الیی دارند و نیز مسکن شخصی وی %6باشند و می

 

30

56

6

0

8

0

10

20

30

40

50

60

استيجاري / رهن ارتماني شخصي و آپ شخصي وياليي سازماني ساير موارد

 

  وضعیت مسکن -4شکل 

 

 درصد پاسخگویی به سواالت فرضیه اول:-5جدول 

 اری وجود دارد؟وری کارکنان در محل کار خود ارتباط معنادبین مشارکت کارکنان و بهره

 5-جدول

سئواالت 

 مرتبط

 با فرضیه

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

5 25 71 43 56 5 6 1 1 3 8 84 111 

6 18 21 27 23 71 76 11 12 7 4 84 111 

3 13 21 17 15 75 42 1 11 11 12 84 111 

 111 252 8 21 12 11 28 31 77 87 24 61 جمع
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 شوند.ه صورت زیر بررسی می)یک( ب )صفر( و موافق در ادامه، فرضیات با لم پیرسون و فرضیات رد

 شوند.صفر و مقابل به صورت زیر بیان میهای فرض

 ها نرمال است.فرضیه صفر: توزیع داده

 مال نیست.ها نرفرضیه یک: توزیع داده

 آزمون نرمالیتی-6جدول 

 سطح معنی داری (K-Sآماره ) هاشاخص

 وری کارکنانبهره
410/1 522/4 

 امنیت شغلی
111/1 111/4 

 میزان پرداخت
480/1 140/4 

 فرصت ارتقا
115/4 141/4 

 

 5ها از خطای %لیتی برای تمام شاخصی آزمون نرماتوان گفت چون سطوح معنی دار، می6با توجه به نتایج آزمون نرمالیتی در جدول 

توان باشد و میهای تحقیق، نرمال مینی است که توزیع مشاهدات در شاخصشود و این بدان معلذا فرض صفر رد نمی بیشتر است 

 های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ارتباطات بین متغیرها را مورد سنجش قرار داد.از روش

 

 فرضیه های تحقیق( آمار استنباطی )آزمون

 ها،فرضیه رد ای قبول به توجه با تا شده سعی و است گرفته قرار آماری استنباط تحلیل مورد تحقیق هایفرضیه آزمون قسمت این در

در این بخش از آزمون همبستگی پیرسون و سطح معنی داری به منظور بررسی فروض  .بیابیم تحقیق هایسؤال برای مناسب پاسخی

 تفاده شده است. پژوهش اس
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 وری کارکنان شرکت مپنا بویلر ارتباط معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و بهرهی اصلی: فرضیه

 .دنشوفر و مقابل به صورت زیر نوشته میهای صفرضیه

OH  : وری کارکنان هو بهررضایت شغلی عدم همبستگی 

1H :جود داردرابطه و وری کارکنان شرکتبین رضایت شغلی و بهره . 

 

 .اشدبمندرج می 3نتایج در جدول . داری همبستگی پیرسون استفاده شددر بررسی فرضیه اصلی پژوهش از آزمون معنی

 وری کارکنانن همبستگی بین رضایت شغلی و بهرهزموآ-3جدول 

 وری کارکنانبهره معیار آماری متغیر مستقل

 رضایت شغلی
 231/1 ضریب همبستگی پیرسون

 112/1 (p) عنی داری سطح م

از  وری کارکنان ن همبستگی بین رضایت شغلی و بهرهدهد با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمونشان می 3نتایج مندرج در جدول 

-هو بهررضایت شغلی گردد و این بدان معنی است که بین شود و فرض مقابل تأیید می. لذا فرض صفر رد میکمتر است 5%خطای 

 . رابطه معنادار وجود داردرکنان وری کا

 . وری کارکنان رابطه وجود داردبین امنیت شغلی و بهره :ی فرعی اولفرضیه

 وری کارکنانآزمون همبستگی امنیت شغلی و بهره- 8جدول 

 بهره وری کارکنان معیار آماری متغیر مستقل

 امنیت شغلی
 764/1 ضریب همبستگی پیرسون

 114/1 (p) سطح معنی داری 
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دهد با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون همبستگی بین امنیت شغلی و بهره وری کارکنان از نشان می 8نتایج مندرج در جدول 

وری بین امنیت شغلی و بهرهگردد و این بدان معنی است که شود و فرض مقابل تأیید می. لذا فرض صفر رد میکمتر است 5%خطای 

 . وجود دارد رابطه مستقیم کارکنان

 . رابطه وجود داردپرداخت و بهره وری کارکنان  بین میزان: ی فرعی دومفرضیه

 

 

 وری کارکنان همبستگی بین میزان پرداخت و بهره آزمون-1جدول 

 بهره وری کارکنان معیار آماری متغیر مستقل

 میزان پرداخت
 741/1 ضریب همبستگی پیرسون

 118/1 (p) سطح معنی داری 

 

از وری کارکنان همبستگی بین میزان پرداخت و بهرهدهد با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون نشان می 1تایج مندرج در جدول ن

-میزان پرداخت و بهرهگردد و این بدان معنی است که بین شود و فرض مقابل تأیید میلذا فرض صفر رد می .کمتر است %5خطای 

 . وجود داردرابطه معنادار  وری کارکنان

 .وری کارکنان رابطه وجود داردبین فرصت ارتقا و بهره: ی فرعی سومفرضیه

 وری کارکنانن همبستگی بین فرصت ارتقا و بهرهموآز-11جدول 

 بهره وری کارکنان معیار آماری متغیر مستقل
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 سازگاری
 275/1 ضریب همبستگی پیرسون

 117/1 (p) سطح معنی داری 

 

از وری کارکنان بهرهدهد با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون همبستگی بین فرصت ارتقا و نشان می 11جدول  نتایج مندرج در

گردد و این بدان معنی است که بین فرصت ارتقا و بهره وری میشود و فرض مقابل تأیید میاست. لذا فرض صفر رد کمتر  5%خطای 

 . داردرابطه وجود  کارکنان

 

 گیریبحث و نتیجه

 رابطه معنادار وجود دارد. مپنا بویلروری کارکنان شرکت بین رضایت شغلی و بهره :پژوهش صلیا نتیجه فرضیه

ن با توجه به اینکه سطح معنی دار آزمو توان نتیجه گرفت کهمیاین فرضیه و سطح معناداری از تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به 

د. لذا فرض صفر رد می شود و فرض مقابل تائید می گرد .کمتر است 5ی کارکنان از خطای %ورهمبستگی بین رضایت شغلی و بهره

شرکت می در واقع یافته ها نشان می دهد که بدین معنا است که بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شرکت رابطه وجود دارد. 

 .داشته باشد  بهره ورییش تأثیر مستقیم بر روند افزاتواند با باال بردن رضایت شغلی کارکنان 

 رابطه معنادار وجود دارد. مپنا بویلروری کارکنان شرکت بین امنیت شغلی و بهره :پژوهشفرعی اول  فرضیه

ی آزمون داربا توجه به اینکه سطح معنی توان نتیجه گرفت کهمیاین فرضیه و سطح معناداری های مربوط به از تجزیه و تحلیل یافته

در واقع دد. گرشود و فرض مقابل تائید می. لذا فرض صفر رد میکمتر است 5وری کارکنان از خطای %نیت و بهرههمبستگی بین ام

 .داشته باشد  وریبهرهتأثیر مستقیم بر روند افزایش تواند با باال بردن امنیت شغلی کارکنان شرکت میدهد که یافته ها نشان می

 رابطه معنادار وجود دارد. مپنا بویلروری کارکنان شرکت اخت و بهرهبین میزان پرد :پژوهشفرعی دوم  فرضیه

دار آزمون با توجه به اینکه سطح معنی توان نتیجه گرفت کهمیاین فرضیه و سطح معناداری های مربوط به از تجزیه و تحلیل یافته

د. گردشود و فرض مقابل تائید میصفر رد می. لذا فرض کمتر است 5وری کارکنان از خطای %ت و بهرههمبستگی بین میزان پرداخ
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داشته  وریبهرهتأثیر مستقیم بر روند افزایش تواند با باال بردن میزان پرداخت کارکنان شرکت میدهد که ها نشان میدر واقع یافته

 .باشد

 وجود دارد.رابطه معنادار  مپنا بویلروری کارکنان شرکت و بهرهبین فرصت ارتقا : پژوهشفرعی سوم  فرضیه

ن دار آزموبا توجه به اینکه سطح معنی توان نتیجه گرفت کهمیاین فرضیه و سطح معناداری های مربوط به از تجزیه و تحلیل یافته

در دد. گرشود و فرض مقابل تائید میمیلذا فرض صفر رد  .کمتر است 5وری کارکنان از خطای %همبستگی بین فرصت ارتقا و بهره

 وریبهرهتأثیر مستقیم بر روند افزایش تواند با باال بردن فرصت پیشرفت و ارتقای کارکنان شرکت میدهد که ها نشان میواقع یافته

 .داشته باشد

 

 : شودمیارائه  وریمپنا بویلر و در افزایش بهرهکارکنان شرکت رضایت شغلی  افزایشرای ب پیشنهادات زیر: پیشنهادات

 و مزایای کارکنانحقوق  افزایشنان از طریق باال بردن سطح درآمد کارک -1

 هدفمند به کارکنان  هایایجاد انگیزه از طریق دادن پاداش -2

 باال بردن امنیت شغلی از طریق قردادهای حداقل یکساله و پرهیز از قردادهای با زمان کمتر از یکسال -7

 کارکنان  یشغل و منظم هدفمندامکان ارتقاء فراهم کردن  -4
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