
 

 

 

 

 

 
 

Study of factors influencing job satisfaction on 
employees with different educational levels in osvah 

pharmaceutical company 
 

  
 
  

 
 Abstract  
 
The purpose of this research is studying  the factors affecting on employees job satisfaction 
with different educational levels in Osvah Pharmaceutical Company. The data gathered 
from likert questionnaires was distributed among 210 employees and 136 samples were 
collected. Data was analyzed using the software spss21. The results showed that there are 
differences between the five factors of job satisfaction including :( supervisor role ، working 
conditions ، compensation ، promotion ، colleagues) among the four groups of staff. The 
results showed that Employees with Diploma Degree have The lowest satisfaction from 
working conditions, compensation and promotion. employees with a bachelor's degree 
degree have The lowest satisfaction from colleagues  and Employees with a master's degree 
have The lowest satisfaction from supervisor. The following recommendations were offered 
to improve employee job satisfaction. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Factors effecting Job Satisfaction, Component of job 
satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  کارکنان با تحصیالت مختلف یشغل تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس

 اُسوه( ی: شرکت داروساز ی) مطالعه مورد

 

 2 یمیعبدالخالق رح، 1محمد مهدی مظفری

 قزوین ،ایران)ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه باستادیار ، دانشکده علوم اجتماعی،  1

 بین المللی امام خمینی )ره(قزوین،ایراندانشگاه  علوم اجتماعی،دانشکده ،ارشد یکارشناس یدانشجو 2

 
 

 چکیده            

اُسوه  یزدر شرکت داروسابا تحصیالت مختلف  کارکنان  یشغل تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس قیتحق نیهدف از انجام ا

نفر کارمند شرکت  210 نیاستفاده شده است که ب کرتیداده ها از پرسشنامه طرح ل یباشد. جهت گرد آور یتهران م

فرضیات تحقیق با استفاده از شد. لیتحل spss21آن که با نرم افزار  یوداده ها عددجمع آوری شد136وتعداد  شد عیتوز

رتبه ، نقش  یشامل )ارتقا یشغل تیپنج مؤلفه رضا نیها نشان داد که ب هافتی جینتا آزمون کروسکال والیس تحلیل شد.

نتایج تحقیق  تفاوت وجود دارد. درکارکنان با تحصیالت مختلفونقش همکاران (  ای، حقوق ومزا یکار طیسرپرست ، شرا

رضایت را دارند وکارکنان  نشان داد که کارکنان دارای تحصیالت دیپلم ار شرایط کاری، حقوق ومزایا وارتقاءرتبه کمترین

با تحصیالت کارشناسی ارشد ازسرپرستان وکارکنان با تحصیالت کارشناسی از همکاران خود کمترین میزان رضایت را 

درکل کارکنان سازمان از شرایط کاری وحقوق ومزایا کمترین رضایت را  نشان داد قیتحق جینتا نیهمچنداشتند . 

 کارکنان ارائه شده است . یشغل تیرضا تیبهبود وضع یبرا ییشنهادهای.در ادامه پداشتند 

 .یشغل تیرضا ی، مؤلفه ها یشغل تی، عوامل مؤثر بر رضا یشغل تیرضا :کلیدی هایهژوا      

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 مقدمه             

طه آن می توان به اهداف خود یکی از مهمترین ویژگی های هر سازمان موفق ، داشتن نیروی انسانی کارآمد است که به واس    

دست یابد . درواقع ، می توان ادعا نمود که سرمایه اصلی هر سازمان ، نیروی انسانی شاغل در آن است . امروزه با توجه به 

پیشرفتهای همه جانبه در بخشهای مختلف سازمانی ، تأکید بسیار زیادی بر توجه به جنبه های مختلف نیروی انسانی اعم از 

وغیر فیزیکی شده است تا بتواند نتایج آن را جهت افزایش رضایت شغلی وبیشینه نمودن میزان بهره وری فردی وسازمانی  فیزیکی

 به کار گیرند. 

هنگامی که کارکنان به سازمان می پیوندند ، مجموعه ای از خواسته ها ، نیازها وآرزوها وآموخته های گذشته را که بر روی هم 

ی آفرینند ، با خود به همراه می آورند ، خشنودی از شغل نمایانگر همخوانی توقعات انسانی با مزایایی است که انتظارات شغلی را م

کار فراهم می کند . به بیان دیگر رضایت شغلی مجموعه ای از احساسهای سازکار وناسازگار است که کارکنان باآن احساسها به کار 

 ( . 1390خود می نگرند)ربیعی 

ی ، بر بسیاری از متغیرهای سازمانی ، تأثیر می گذارد . مطالعه های متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از رضایت شغل

عوامل مهم افزایش بهره وری ، دلسوزی کارکنان  نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار وافزایش کمیت وکیفیت 

، ایجاد ارتباطات صحیح ، باال بردن روحیه ، عشق وعالقه به کار است.رضایت شغلی کار ، برقراری روابط خوب وانسانی در محل کار 

باال ، نشانه نمایان سازمانی است که به خوبی مدیریت می شود وبه طور بنیادی پیامدی است که از مدیریت رفتاری کارساز 

 (.  1392سرچشمه می گیرد ) خرازی وهمکاران 

 

 مبانی نظری پژوهش

را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش  نیروی انسانی

کنند تا در عرصه رقابت ازسایر رقیبان عقب  دارد، امروزه سازمانها هزینه های باالیی جهت جذب ونگهداری منابع انسانی صرف می

ازمانها و شرکتها درجهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود اهمیت ویژه نمانند .درعصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین س

مند باشد ولی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد   آوری بوده و از بهترین امکانات بهره  ای یافته است. سازمانها اگر دارای بهترین فن

تند بر محیط اثرگذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل کنند. هرچه این برخوردار نباشد و ازتوانایی آنان بهره الزم را نگیرند، قادر نیس

بر این شناخت خصوصیات   سرمایه ازکیفیت مطلوبتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقای سازمان بیشتر خواهد بود. بنا

های  ی سازمانی یکی از دل مشغولی ن سرمایهتر ای عوامل موثر بر کارایی آنان جهت به کارگیری هرچه مطلوب  نیروی انسانی و

ها بوده و هست. یکی از عوامل بسیار مهم که باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی ،  رهبران و مدیران تمامی سازمان

رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و (.1388است )خسروی  1گردد، رضایت شغلی همچنین موفقیت شغلی می

کند ، رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است  نه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است ، فراهم میزمی

کند. ازنظر  که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سالمت فیزیکی وروانی افراد می

 شود. کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب وبقای کارکنان می سازمانی، سطح باالی رضایت شغلی منعکس

 

                                                           
2- job satisfaction 

 



 

 

 

پس یکی از چالشهای فعلی و آینده مدیران منابع انسانی سازمانها این است که چگونه با امکانات موجود، کارکنان را درحد  

 (.1391مطلوبی از رضایت شغلی نگه دارند )صیادی و همکاران 

شود  ه از شغل خود راضی نیستند ممکن است در نظر داشته باشند که سازمان را ترک کنند و این مساله منجر میکارکنانی ک     

به جایگزینی کارکنان که هزینه های قابل توجهی را برای سازمان به بار می آورد. هزینه های مرتبط با جایگزینی کارکنان می تواند 

های درک رضایت شغلی و تفاوتهای موجود میان درک رضایت شغلی میان  . اگر پیچیدگیباعث تنگناهای مالی در هر سازمانی شود 

تری اداره کنند.  گروههای سنی مختلف در سازمان شناسایی و بیان شود، سازمانها می توانند نیروی کارخود را به طور موثر و کارآمد

کوشیم عوامل موثر بررضایت شغلی کارکنان درمیان گروه  ما می بنابراین با توجه به جنبه های گسترده رضایت شغلی ، در این راستا

را در شرکت داروسازی اُسوه با استفاده از روشهای آماری مورد برسی قرار دهیم و راهکارهای الزم را در این باره بیان  سنی مختلف

 کنیم . 

خود دارند .وقتی یک شخص می  رضایت شغلی عبارتست از حدی از احساسات ونگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل

گوید دارای رضایت شغلی باالیی است ، این بدان مفهوم است که او واقعاٌ شغلش را دوست دارد ، احساسات خوبی درباره کارش دارد 

وبرای شغلش ارزش زیادی قائل است . رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا وزمینه شغل آن چیزی را که برای 

د ارزشمند است ، فراهم می کند .رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزشیابی شغلی یا تجربه کارمن

 ( .1385فرد است .این حالت احساسی مثبت ، کمک زیادی به سالمت فیزیکی وروانی افراد می کند )مقیمی 

سازکار یا نا سازگار یا به عبارتی خوشایند یا نا خوشایند  گیت دیویس ونیو استورم رضایت شغلی را مجموعه ای از احساسهای

می دانند که کارکنان با آن احساسات به کار خود می نگرند . وقتی کارکنان به سازمانی می پیوندند ، مجموعه ای از خواسته ها ، 

از همسویی توقعات انسان با پاداشهایی نیازها ، آرزوها  ، وتجربه های گذشته را با خود به همراه می آورند ورضایت شغلی نشانی 

 ( .1377 2است که کار برای او فراهم می کند )دیویس ونیو استورم 

رضایت شغلی عبارت است از یک احساس عاطفی مطلوب ومثبت که ناشی از ارزیابی تجربیات شغلی فرد می باشد )چانگ 

 (.2012وهمکاران 

 

 پژوهش پیشینه

رسی بین ماهیت شغل ورضایت شغلی چهار گروه کاری )سرپرستان ، مهندسین ، کارگران (به بر1387نصرآبادی وهمکاران)

ومدیران میانی ( شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخته اند .روش تحقیق آنان از نوع توصیفی وهمبستگی بود .برای ارزیابی ماهیت 

ی واندازه گیری رضایت شغلی استفاده کردند .نتایج شغل از پرسشنامه بیکر واز پرسشنامه هنجار یابی شده مینه سوتا برای ارزیاب

تحقیق آنان نشان داد که بین ارزش کار ، خود استقاللی ، فرصتهای شغلی ، امکانات شغلی وچالشهای شغلی با رضایت شغلی چهار 

 ( وجود داشت .05/0گروه کار ی رابطه معنادار ومثبت )در سطح 

ه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان فاوای نزاسا پرداختند .آنان ( ب1390فروهی بورزنجانی وهمکاران )     

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را در چهار گروه عوامل فردی ، سازمانی ، محیط کار وماهیت کار دسته بندی کردند .آنان رضایت 

ار ، رضایت از حقوق ودستمزد ورضایت از شرایط سازمانی شغلی را از چهار جنبه رضایت از همکاران ومدیران ، رضایت از ارزش ک

 (،ماهیت کار 53/2(،عوامل فردی )74/2مورد بررسی قراردادند .یافته های آنان نشان داد که درهر چهار گروه عوامل محیط کار )

                                                           
2 -Keith Davis and newstrom 



 

 

 
 
 
ج تحقیق آنان نشان داد که درنمره (به ترتیب بر رضایت شغلی فاوای نزاجا اثر می گذارد.همچنین نتای20/2(وعوامل سازمانی )53/2)

 %(وکمترین سهم را مؤلفه رضایت از شرایط سازمانی دارد.206رضایت شغلی کارکنان بیشترین سهم را مؤلفه رضایت از مدیران )

 
( در مقاله ای به بررسی تفاوتهای فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی ورضایت شغلی  2013وهمکاران ) 3هافمنز

ند ، آنها دریافتند که دو نوع از افراد هر یک با رابطه های رضایت وپاداش شغلی مختلف متمایز می شوند . برای نوع اول ، پرداخت

رضایت شغلی به رضایتمندی از پاداش مالی وروانی مربوط است ، عالوه بر این تفاوت بین فردی در مورد امنیت مالی  ارزش کاری 

نشان می دهد تفاوت در ارزش کاری ممکن است  بر مبنای تفاوتهای بین فردی در رابطه  ونه شناخت مشخص شد که این امر

رضایتمندی از پاداش نهفته باشد . همچنین افراد نوع یک ودو از لحاظ قصد ترک خدمت وتعهد سازمانی موثر متفاوت هستند که 

 نتایج مهم سازمانی مربوط می شود .این امر نشان می دهد تفاوتها در رابطه رضایتمندی از پاداش همچنین به 

 

 یشغل تیعوامل موثر بر رضا

 درخصوص عوامل سازنده ومؤثر بر رضایت شغلی دسته بندی هایی انجام گرفته که در زیر به برخی از موارد اشاره می گردد. 

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را در چهاردسته قرار می دهند : 4جورج وجونز

 شخصیت صفات شخصیتی  .1

 رزش ها ا .2

 موقعیت کار وشغل  .3

 تأثیر اجتماعی  .4

                                                           
3 -Hafmans 
4 - George & Jones 



 

 

 
 (عوامل اساسی مؤثر بر میزان وسطح رضایت شغلی ازدیدگاه جورج وجونز1شکل)

 
 
 
 

 کورمن نیز عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را به دو دسته تقسیم می کند :

 عوامل محیطی : مثل سطح شغل ، رهبری ، دستمزد و فرصت های ترفیع  .1

 (. 7تا  5، 1387سن ، سطح تحصیالت و جنسیت ) دیوانداری وهمکاران ، عوامل شغلی : مثل  .2

 

 طرز تلقی کارکنان درمورد رضایت شغلی 

هرزبرگ معتقد است که طرز تلقی افراد نسبت به شغل خود سبب موفقیت یا عدم موفقیت آنان درمورد شغل می شود . وی 

ماهیت کار ، مسئولیت پذیری ، رشد وترقی با رضایت شغلی افراد نشان داد که عوامل ذاتی پیشرفت ، شناخت ، کسب شهرت ، 

ارتباط دارند . رضایت شغلی مجموعه ای از طرز تلقی های سازگار است که کارکنان با آن طرز تلقی به کارخود می نگرند . هنگامی 

ات گذشته که روی هم انتظارهای شغلی را که کارکنان به سازمانی می پیوندند ،مجموعه ای از خواسته ها ، نیازها ، آرزوها وتجربی

می آفرینند با خود به همراه می آورند . رضایت شغلی یعنی همراست بودن انتظارات شغلی با امکاناتی که مشاغل برای آنها فراهم 

 می سازد. 

 بعد عبارتند از : اگرافراد پنج بعد اساسی را درشغل خود مشاهده نمایند ، نسبت به آن احساس رضایت می کنند .این پنج 

 

  تعداد مهارتهای الزم در آن شغل 

  نوع مهارتهای که درشغل مربوط به کار گرفته می شود 

  اهمیت داشتن شغل 



 

 

  استقالل وآزادی عمل 

  امکان بازخورد واطالع یافتن از نتیجه فهالیتها 

 

معرف خود ،کاروعملش را موجب رضایت شغلی ، وابستگی شغلی ) به درجه یا میزانی اطالق می شودکه شخص شغلش را 

سربلندی و کسب حیثیت واعتبارش می داند ( وتعهد سازمانی ) به درجه یا میزانی اطالق می شود که شخص سازمانی را معرف 

 خود می داند واز اینکه عضو آن سازمان باشد افتخار می کند ( پدید می آورد. 

 شغلی عبارتند از :  عوامل تشکیل دهنده طرز تلقی کارکنان نسبت به رضایت

 
  .رضایت از نوع کار 

  .تمایل افراد به تغییر شکل 

 . فراهم بودن زمینه ابتکارات ونوآوری در شغل 

  .رضایت از نوع کاالیی که تولید می شود 

 . رضایت از کیفیت کاالیی که ساخته می شود 

 . تعلق خاطر به سازمان 

 ( 1387د پشتی ومحمود زاده ، حظور به موقع و سعی در افزایش تولید ) رهنمای رو. 

 
 
 
 
 

 

 فرضیه های تحقیق

 رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از ارتقاء رتبه در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی  فرضیه اول :

 متفاوت است .( ارشد ودکتری

 دیپلم ، کارشناسی ،  اد با تحصیالت ): رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش سرپرست درافر فرضیه دوم

 متفاوت است .( کارشناسی ارشد ودکتری

 دیپلم ، کارشناسی ،  : رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از شرایط کاری درافراد با تحصیالت ) فرضیه سوم

 متفاوت است .(کارشناسی ارشد ودکتری

 دیپلم ، کارشناسی ،  ز نقش همکاران درافراد با تحصیالت ): رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها افرضیه چهارم

 متفاوت است .(کارشناسی ارشد ودکتری



 

 

 دیپلم ، کارشناسی ،  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از حقوق و مزایا درافراد با تحصیالت ) : فرضیه پنجم

 متفاوت است .(کارشناسی ارشد ودکتری

 روش تحقیق 

پژوهش کاربردی به هرگونه عمل وفعالیت سازمان یافته اطالق می شود  دف یک پژوهش کاربردی است.پژوهش حاضر ازنظر ه

گیرد که در نهایت یک  که براساس یک روش یا نظریه بنیادی به منظور تولید مواد یا شناخت وتحلیل فرایندها وپدیده ها صورت می

راه حلی را نشان می دهد که درحال حاضر می تواند توسط  مشکل یا مسأله یا معضل موجودی را توضیح می دهد واحیاناً

دستگاههای مرتبط به کارگرفته شود.اما از نظر نوع تحقیق با توجه به اینکه دراین پژوهش به دنبال مطالعه متغیرها و بررسی رابطه 

در .تحلیلی محسوب می شود -یپژوهش ما ازنوع توصیف هستیم، با تحصیالت مختلفمتغیرها واثرات آن بر رضایت شغلی کارکنان 

استفاده شده است .  یوکتابخانه ا یدانیاطالعات از هر دوروش م یدر گردآور قیتحق یژگیوو تیحاضر با توجه به ماه قیتحق

 ینامه ها ومقاالت ( وبخش انیها ، کتابخانه ها وپا تی) مراجعه به سا یبا استفاده از مطالعه کتابخانه ا قیاز اطالعات تحق یبخش

 ینمونه آمار انیپرسشنامه مربوط ،پرسشنامه مذکور م هیپس از ته یدانیشده است .در روش م یآور ردگ یدانیبا مطالعه م گرید

در این تحقیق دونوع متغیرمستقل ووابسته درنظر گرفته  ها استفاده شد. هیآزمون فرض یمنتخب پخش شد واز اطالعات حاصل برا

متغیر رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته ومؤلفه های رضایت شغلی ) نقش سرپرست ،  شده است. از این رو در این پژوهش

شرایط کاری ، حقوق ومزایا ، همکاران ، ارتقاء رتبه ( به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .دراین پژوهش جامعه  مورد 

پرسنل می باشند وتعداد نمونه آماری هم با استفاده از  نفر 210می باشد که شامل  داروسازی اسوهبررسی کلیه کارکنان شرکت 

 نفر تعیین گردید.  136فرمول کوکران تعداد 

 

 بررسی نرمال بودن توضیع داده ها 
 
 
 
 
 

 – کولموگروف) آزمون برای انتخاب آزمون آماری مناسب با استفاده از دراین قسمت به بررسی توضیع نرمال بودن داده ها

 یم .می پرداز (اسمیرنف

 

 تحقیق متغیرهای بودن نرمال بررسی برای( اسمیرنف – کولموگروف) آزمون( 1) جدول

 نقش همکاران حقوق ومزایا شرایط کاری نقش سرپرست ارتقاءرتبه 

 136 136 136 136 136 تعداد

 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0  آماره

سطح 

 داری معنی

025/0 010/0 045/0 049/0 004/0 

 



 

 

ها دارای توزیع نرمال  گیریم که داده باشد، نتیجه می می 05/0داری متغیرها، همگی کمتر از  اینکه سطح معنیبا توجه به 

باشند. در صورتی که یک متغیر نرمال باشد ما می توانیم از آزمونهای پارامتری استفاده نماییم ودر صورتی که متغیر ها نرمال  نمی

تری را نداریم وباید برای آزمودن متغیرها از آزمونهای ناپارامتری استفاده نماییم )صفری نباشد مجوز استفاده از آزمونهای پارام

اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که هر پنج متغیر ارتقاءرتبه ، نقش سرپرست ، شرایط کاری ،  -(. با استفاده از آزمون کولمگروف1390

 این متغیر ها از روشهای نا پارامتری استفاده می نماییم . نقش همکاران وحقوق و مزایا نرمال نمی باشند . پس برای آزمودن

 

 آزمون فرضیه ها

 F آزمون پارامتری غیر متناظر آزمون این.  کنیم می استفاده والیس کروسکال آزمون از تحقیق های فرضیه آزمون بررسی برای

 والیس کروسکال در گیری اندازه مقیاس.  شدبا 2 از بیشتر گروهها تعداد که شود می برده کار به موقعیF آزمون وهمچون است

 کارایی. رود می کار به(  ای فاصله) ویا ای رتبه دونمونه از بیش های میانگین مقایسه برای آزمون این.  باشد ترتیبی حداقل باید

 . استF آزمون درصد95 آزمون این

 

 فرضیه یک :

  افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از ارتقای رتبه در

                                     H0:                            .                                                                             متفاوت نیست.  (ودکتری

 ارتقای رتبه در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از

 H1:                                                                                                           . متفاوت است  (ودکتری

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای بررسی متغیر ارتقاءرتبه2جدول )

  ارتقاءرتبه وضعیت

 H1 638/35 Che-squareتایید 

 H1 3 dfتایید 

 H1 016/0 Asymp-sigتایید 

 

 

 

 

مورد تأیید قرار می گیرد یعنی رابطه   H1است پس فرض  05/0می باشد و کوچکتر از  016/0جدول مقدار    sigچون مقدار 

متفاوت (  رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از ارتقای رتبه در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری

 است  .

 
 

 

 



 

 

 ( نتیجه آزمون کروسکال  والیس برای مشخص کردن رتبه گروهها3جدول )

 متغیر گروههای تحصیلی تعداد میانگین رتبه ها  رتبه

4 

3 

2 

1 

06/56 

32/70 

38/77 

81/82 

38 

45 

44 

9 

136 

 دیپلم 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 جمع 

 

 

 ارتقاء رتبه

 

 را اول رتبه( 81/82) رتبه میانگین بیشترین داشتن با دکتری تحصیالت با کارکنان است شده مشخص جدول در که طور همان

 به وکارشناسی ارشد کارشناسی تحصیالت با کارکنان وبقیه ندا داده اختصاص خود به رتبه ارتقاء متغیر از خود رضایت میزان ازنظر

 رتبه در( 06/56) رتبه کمترین میانگین با دیپلم تحصیالت با کارکنان همچنین و گیرند می قرار وسوم دوم های رتبه در ترتیب

 . گیرند می قرار آخر

 

 فرضیه دو:

 اد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش سرپرست در افر

                                                                                                                          :H0  متفاوت نیست . (ودکتری

 ا تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش سرپرست در افراد ب

                                                                                                                        :H1     متفاوت است . (ودکتری

       
 پرست( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای بررسی متغیرنقش سر4جدول )

  نقش سرپرست وضعیت

 H1 897/5 Che-squareتایید 

 H1 3 dfتایید 

 H1 019/0 Asymp-sigتایید 

 

 

 

 

 



 

 

یعنی رابطه  مورد تأیید قرار می گیرد  H1است پس فرض  05/0از  کوچکترمی باشد و 019/0جدول    sigچون مقدار 

متفاوت  (صیالت )دیپلم ،کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتریدر افراد با تحرضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش سرپرست 

 .است 

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای مشخص کردن رتبه گروهها5جدول )

 متغیر تحصیلی  گروههای  تعداد میانگین رتبه ها  رتبه

3 

2 

4 

1 

28/52 

15/65 

16/47 

25/71 

32 

50 

46 

8 

136 

 دیپلم 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 جمع 

 

 

 نقش سرپرست

 

رتبه اول را  (25/71)با داشتن بیشترین میانگین رتبهدکتری  همان طور که در جدول مشخص شده است کارکنان با تحصیالت

به ترتیب کارشناسی ودیپلم  به خود اختصاص داده اند وبقیه کارکنان با تحصیالت متغیر نقش سرپرستازنظر میزان رضایت خود از 

( در 16/47کارشناسی ارشد با میانگین کمترین رتبه        ) وم وسوم قرار می گیرند و همچنین کارکنان با تحصیالتدر رتبه های د

 رتبه آخر قرار می گیرند .

 فرضیه سه :

 ارشد کارشناسی ، کارشناسی ، دیپلم) تحصیالت با افراد در کاری شرایط از آنها درک و کارکنان شغلی رضایت رابطه 

     H0.                                                                                                       : نیست اوتمتف( ودکتری

 ارشد کارشناسی ، کارشناسی ، دیپلم) تحصیالت با افراد در کاری شرایط از آنها درک و کارکنان شغلی رضایت رابطه 

   H1:                                                                                              .            است متفاوت( ودکتری

                                          
 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای بررسی متغیرشرایط کاری6جدول )

  شرایط کاری وضعیت

 H1 320/6 Che-squareتایید 

 H1 3 dfتایید 

 H1 017/0 Asymp-sigتایید 

  

 



 

 

 

 

یعنی رابطه  مورد تأیید قرار می گیرد  H1است پس فرض  05/0تر  از کمی باشد وکوچ 017/0جدول مقدار    sigچون مقدار 

تفاوت م(  رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از شرایط کاری در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری

 است .

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای مشخص کردن رتبه گروهها7جدول )

 متغیر گروههای تحصیلی تعداد میانگین رتبه ها  رتبه

4 

3 

1 

2 

98/40 

39/68 

60/86 

69/84 

40 

41 

 45 

10 

136 

 دیپلم 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 جمع

 

 

 شرایط کاری

  

 (60/86) با داشتن بیشترین میانگین رتبه کارشناسی ارشدده است کارکنان با تحصیالت همان طور که در جدول مشخص ش

دکتری  وبقیه کارکنان با تحصیالت به خود اختصاص داده اندشرایط کاری رتبه اول را ازنظر میزان رضایت خود از متغیر 

با تحصیالت دیپلم با میانگین کمترین رتبه  و همچنین کارکنان به ترتیب در رتبه های دوم وسوم قرار می گیرندوکارشناسی 

 ( در رتبه آخر قرار می گیرند .98/40)

 
 فرضیه چهار:

  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش همکاران در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد

                                                                                                                      :H0متفاوت نیست . (ودکتری

  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از نقش همکاران در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد

                                                                                                                               :H1متفاوت است .( ودکتری

 

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای بررسی متغیرنقش همکاران8جدول )

  نقش همکاران وضعیت 

 H1 174/7 Che-squareتایید 

 H1 3 dfتایید 

 H1 036/0 Asymp-sigتایید 



 

 

 

 

یعنی رابطه رضایت  مورد تأیید قرار می گیرد  H1است پس فرض  05/0 کوچکترازمی باشد و 036/0ل جدو   sigچون مقدار 

 . است متفاوت (  شغلی کارکنان و درک آنها از نقش همکاران در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری

 ه گروهها( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای مشخص کردن رتب9جدول )

 متغیر تحصیلیگروههای  تعداد میانگین رتبه ها  رتبه

3 

4 

1 

2 

89/61 

18/52 

24/71 

69/65 

46 

45 

36 

9 

136 

 دیپلم 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 جمع

 

 

 نقش همکاران

 

( 24/71به)با داشتن بیشترین میانگین رت کارشناسی ارشدهمان طور که در جدول مشخص شده است کارکنان با تحصیالت 

ودیپلم  دکتریبه خود اختصاص داده اند وبقیه کارکنان با تحصیالت  نقش همکارانرتبه اول را ازنظر میزان رضایت خود از متغیر 

( در 18/52)  به ترتیب در رتبه های دوم وسوم قرار می گیرند و همچنین کارکنان با تحصیالت کارشناسی با میانگین کمترین رتبه

 می گیرند رتبه آخر قرار 

 فرضیه پنجم :

  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از حقوق و مزایا در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد

                                                                                                                   :H0 متفاوت نیست .  (ودکتری

  رابطه رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از حقوق و مزایا در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد

                                                                                                                            :H1 متفاوت است . (ودکتری

        

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای بررسی متغیر حقوق ومزایا10جدول ) 

  حقوق و مزایا وضعیت 

 H1 676/50 Che-squareتایید 

 H1 3 dfتایید 

 H1 021/0 Asymp-sigتایید 



 

 

یعنی رابطه  ر می گیردمورد تأیید قرا  H1است پس فرض  05/0می باشد وکوچکتر از  021/0جدول    sigچون مقدار 

متفاوت (  رضایت شغلی کارکنان و درک آنها از حقوق و مزایا در افراد با تحصیالت )دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری

 است .

 

 

 

 ( نتیجه آزمون کروسکال والیس برای مشخص کردن رتبه گروهها11جدول )

 رمتغی تحصیلیگروههای  تعداد میانگین رتبه ها  رتبه

4 

2 

3 

1 

19/39 

26/89 

13/65 

88/93 

41 

36 

51 

8 

136 

 دیپلم 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد

 دکتری

 جمع

 

 

 حقوق و مزایا

 

(رتبه اول را 88/93همان طور که در جدول مشخص شده است کارکنان با تحصیالت دکتری با داشتن بیشترین میانگین رتبه )

کارشناسی وکارشناسی ارشد  بقیه کارکنان با تحصیالت به خود اختصاص داده اند و احقوق ومزایازنظر میزان رضایت خود از متغیر 

( در رتبه آخر قرار 19/39دیپلم با میانگین رتبه )  به ترتیب در رتبه های دوم وسوم قرار می گیرند و همچنین کارکنان با تحصیالت

  می گیرند .

 ده از روش فریدمن در سازمان رتبه بندی میزان رضایت کارکنان از متغیرها با استفا

در پژوهش حاضر از روش فرید من که از آزمونهای نا پارامتری می باشد برای رتبه بندی بین متغیرهای مستقل تحقیق می 

که  پردازیم .در تفسیر نتایج آزمون فریدمن ، برای اینکه پی ببریم آیا تفاوت در میانگین معنی دار است یا خیر ، باید از نتایج جدولی

باشد تفاوت میانگین معنی دار است  05/0کوچکتر از  (sig)با عنوان آزمون آماری ذکر شده استفاده کنیم ، اگر سطح معنی داری 

باشد تفاوت میانگین ها معنی دار نیست . در صورتیکه تفاوت میانگین ها معنی دار باشد  05/0. واگر سطح معنی داری بزرگتر از 

 . عنا پیدا خواهد کردرتبه بندی عوامل نیز م

 ( آزمون آماری متغیرها )فریدمن (12جدول )

 تعداد 
Chi-square 

 درجه آزادی 

 سطح معنی داری 

136 

077/333 

4 

000/0 

 



 

 

 

 ( رتبه بندی متغیر ها با استفاده از آزمون) فریدمن (13جدول )

 میانگین رتبه عوامل

 نقش سرپرست

 شرایط کاری

 نقش همکاران

 ارتقاء رتبه

 ومزایا حقوق

51/3 

64/2 

60/4 

96/2 

29/1 

 

 

 

است ، بنابر  05/0می باشد وکوچکتر از  000/0( سطح معنی داری برابر 15همان طور که مشاهده می کنیم در جدول شماره) 

نقش  این تفاوت بین میانگین ها معنی دار است .رتبه بندی معنی پیدا می کند .در بین عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان عوامل

در رتبه اول وبقیه متغیر ها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند وهمچنین متغیر حقوق  60/4همکاران با میانگین رتبه 

 در رتبه آخر قرار می گیرد.رتبه بندی این عوامل به صورت زیر می باشد . 29/1ومزایا با میانگین رتبه 

 نقش همکاران   -1

 نقش سرپرست  -2

 ارتقاء رتبه  -3

 ایط کاری شر -4

 حقوق ومزایا -5      

 

 نتیجه گیری 

در این بخش با توجه به موضوع وهدف تحقیق تالش شده اشت نتایج به دست آمده از داده های تحقیق مورد بحث وبررسی 

دهنده قرارگیرد. همان طور که نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد تمامی فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که نشان 

این بود که مؤلفه های رضایت شغلی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر متفاوتی دارد . همچنین نتایج این آزمون درباره فرضیه اول 

نشان داد که کارکنان با تحصیالت دکتری رتبه اول را ازنظر میزان رضایت خود از ارتقاء رتبه به خود اختصاص داده اند وبقیه 

ارشناسی ارشد، کارشناسی و دیپلم به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند . نتایج فرضیه دوم تحقیق کارکنان با تحصیالت ک

نشان داد که کارکنان با تحصیالت دکتری رتبه اول را ازنظرمیزان رضایت خود از نقش سرپرست دارا می باشند ودیگر کارکنان با 

وم وسوم وکارکنان با تحصیالت کارشناسی ارشد در رتبه آخر قرار می گیرند . تحصیالت کارشناسی ودیپلم به ترتیب در رتبه های د



 

 

نتایج فرضیه سوم هم بیانگر این بود که کارکنان با تحصیالت کارشناسی ارشد دارای رتبه اول  ازنظرمیزان رضایت خود از شرایط 

ه ترتیب در رتبه های دوم وسوم وکارکنان با کاری به خود اختصاص دادند وبقیه کارکنان با تحصیالت دکتری وکارشناسی در ب

تحصیالت دیپلم رتبه آخر را به خود اختصاص دادند . نتایج فرضیه چهارم هم نشان دادکه کارکنان با تحصیالت کارشناسی ارشد 

سوم وکارکنان با رتبه اول را از نقش همکاران به خود اختصاص دادند وبقیه کارکنان با تحصیالت دکتری ودیپلم در رتبه های دوم و

تحصیالت کارشناسی هم در رتبه آخر قرار گرفتند . فرضیه پنجم هم نشان دهنده این واقعیت بود که کارکنان با تحصیالت دکتری 

رتبه اول را از حقوق ومزایا داشتند ودیگر کارکنان با تحصیالت کارشناسی وکارشناسی ارشد در رتبه های دوم وسوم وکارکنان با 

پلم در رتبه آخر قرار داشتند . همچنین نتایج رتبه بندی با استفاده از آزمون فرید من در سازمان مورد مطالعه بیانگر تحصیالت دی

 این واقعیت بود که کارکنان از همکاران خود بیشترین میزان رضایت و از حقوق ومزایا کمترین میزان رضایت داشتند.

 

 

 

 

 پیشنهادها

همان طور که نتایج تحقیق نشان داد .ج پژوهش پیشنهادهایی برای مدیران شرکت ارائه شده استدر این قسمت با توجه به نتای

کارکنان با تحصیالت دیپلم از ارتقای رتبه ، شرایط کاری و حقوق ومزایا رضایت نداشتند و مدیران شرکت باید اهمیت بیشتری به 

درا بر اساس عملکرد کارکنان وبه دور از تبعیض انجام دهند. شرایط این رده از کارکنان بدهند  در مورد ارتقای رتبه کارکنان خو

محیط کار با رضایت شغلی رابطه دارد ،غفلت از ویژگی ها وشرایط فیزیکی محیطی که کار در آن انجام می شود باعث از بین رفتن 

متناسب است، بهتر می توانند فعالیت  نشاط وشادمانی پرسنل خواهد شد. کارکنان درمحیطی که به لحاظ فیزیکی برای عملکردآنان

به مدیران شرکت توصیه می شود که در بهبود شرایط حقوق و مزایای کارکنان سیستم حقوق  های کاری خود را انجام دهند.

عیض وبر ومزایای کارکنان مورد بازنگری قرارگیرد . پاداشهای مالی وغیر مالی به طور منصفانه وبر مبنای عملکرد واقعی به دور از تب

اساس مقررات وقوانین توزیع گردد. همچنین پیشنهاد می شود که شرکت برای افزایش تحصیالت کارکنان خود اقدامات الزم را 

انجام دهند. نتایج نشان داد که کارکنان با تحصیالت کارشناسی از همکاران خود کمترین رضایت را دارند وبه شرکت توصیه می 

 کاران شرکت می تواند با ارائه تسهیالت رفاهی وتفریحی مثل بلیط استخر سینما وغیره برای باالبردنشود که برای ارتقای نقش هم

 صمیمیت وهمکاری بین کارکنان خود اقدام کند.
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