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 بسمه تعالی

 

 عملکرد شغليو شغلي  رضایت ،مدیران شغلي ي انگیزه رابطه میان بررسي

 مدیران شرکت هاي کوچک و متوسط صنایع غذایي استان فارس( )مطالعه موردي:
 

 چکیده

شغللی   مملرغر   ، رضغای  مغدیران شغللی ي انگیزه رابطه میان بررسی هدف اصلی از انجام این تحقیق

ر ش  از جمغ  و ري ومیغزه اي ر ش   از نظغر يکاربر  پژ هش هاي حاضر  ر زمرهتحقیق اس .  شللی

 ایغن پغژ هش  ر  ا ه هغا جمغ  و ري اصغلی ابزار .می باشد   پیمایشی میدانی کتابخانه اي، تحقیق هاي

مدیران شغرک  هغاي کک غ    متکسغ  جامعه وماري پژ هش حاضر . می باشدهاي استاندار   پرسشنامه

با منای  به محد  ی  زمانی انجغام پغژ هش از جامعغه اس  که  1384صنای  غذایی استان فارس  ر سال 

 ايگیري تصا فی طبقغهبه  لیل  جک  جامعه ناهمگن از ر ش نمکنه   مکر  پژ هش نمکنه گیري بعمل ومد

بین انگیغزه شغللی   رضغای  شغللی  ر بغین   اش  کهتحقیق حرای  از ون استفا ه شد. تحلیل فرضیات 

 95 اطمینغانمدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان فارس رابطه معنغی  اري  ر سغط  

 رصد(. همچنین بین انگیزه شللی   مملرر  شللی  ر بین مدیران شغرک   13 رصد  جک   ار  )به میزان 

 رصد  جک   ار   95 اطمینانفارس رابطه معنی  اري  ر سط  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان 

 رصد(. ضمنا مجمکمه متلیرهاي انگیزه شللی   رضای  شللی مدیران شرک  هاي کک غ   20)به میزان 

میزان تببین  2R مقدار   متکس  صنای  غذایی استان فارس تبیین کننده مملرر  شللی هستند که با تکجه به

 اس .  رصد  4/8کنندگی ون 

شغرک  هغاي کک غ    متکسغ   ،مغدیران ،شللی، مملرر  شغللی شللی، رضای  انگیزه کلمات کلیدي:

 استان فارس ،صنای  غذایی،
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مقدمه.1  

ها مجمکمه اي از مکامل انسانی، ترنکلکژي، فنی، ساختاري، فرهنگی    یگر مناصر محیطی هستند  سازمان

  مشترک  ر تعاملند. بد ن ش  با تکجه به اینره این که  ر راستاي تحقق هدفهاي از پیش تعیین شده 

ها   مناب  افرا  الزاماً بر هم انطباق نداشته، شیکه مکاجهه مدیران  ر ایجا  تعا ل، کاهش تعارض    هدف

هر سازمان  مناب  انسانیاستفا ه بهینه از تکانایی هاي بالقکه افرا    مناصر حائز اهمی  اس .  ر این راستا 

جزء سازمان محسکب می شکند که تکجه به خکاس    تأمین نیازهاي مکر  نظر ونها غیرقابل  مهمترین

 هرسازمان اصلی نها هاي   مکامل از یری منکان به انسانی (. مناب 1391اجتناب اس )صالحی   همراران،

زایش اف   انسانی نیر ي تکسعه   رشد.  ار  ون سازمان ستا ه هاي کمی    کیفی   ر بسزایی نقش

ا لکی   ی  میال ي 90  هه از مدیران براي سطکح سازمان تمام  ر کار نیر ي  انش   خالقی  مهارت،

(. لذا نظر به  نین مهمی بحث   1392اس  )بر بار،  نین نیز اکنکن   می شده محسکب استراتژی 

کارکنان جز   غدمه هاي  بررسی  ر ارتباط با جنبه هاي ر ان شناختی افرا  سازمان امم از مدیران  

محققان  ر سالیان اخیر بک ه اس    مطرح شدن رشته اي بنام ر ان شناسی صنعتی تحقیقاتی مکر  نظر 

 انگیزش ارتقاي    ري بهره بحثاز طرف  یگر  (.1386خک  گکیاي این مهم اس . )شررکن   همراران، 

 برخکر ار خاصی اهمی  از که اس  امر ز مدیریتی مباحث جمله از ونها، شللی رضای    کارکنان  ر

 نهای   ر   ها سازمان  ر کار انجام  مامل   زمینه مهمترین امر ز، مدیری  ملم  یدگاه از انگیزش .اس 

 کارمندان خالقی    ها تکانایی   استعدا ها شرکفاشدن جه   ر که مدیرانی .ر   می شمار به  ري بهره

متلیر  3رابطه بین پژ هش  ر این لذا   .(1391ترن )زارمی متین، مکفق مدیران سایر با مقایسه  ر ککشند می

مهم ر ان شناختی سازمانی یعنی انگیزش شللی، رضای  شللی   مملرر  شللی  ر بین مدیران شرک  

 هاي مکر  مطالعه، مکر  مداقه   بررسی قرار می گیر    لذا می تکان هدف اصلی تحقیق پیش ر  را بررسی
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شللی   مملرر  شللی منکان نمک . بدنه تحقیق حاضر نیز  ، رضای  مدیران شللی ي انگیزه میان رابطه

ت تحقیق، مکا    ر ش ابدین صکرت طرح ریزي شده اس : بیان مساله، پیشینه پژ هش، اهداف   فرضی

 تحقیق.تحقیق، یافته هاي پژ هش، جم  بندي   نتیجه گیري، پیشنها ات تحقیقات وتی   محد  ی  هاي 

 

 بیان مساله . 2

 نیر ي ضعیف مملرر  امر زي هاي سازمان اساسی مشرالت از یریمحققان مختلف تاکید  ارند که 

 می بجا سازمان کارکنان   رهبري بر بارزي منفی اثرات ضعیف مملرر . اس  ها سازمان  ر مکجک  انسانی

 کارکنان ضعیف مملرر  که اس  بدیهی. اس  ناخکشایند کارکنان براي هم   رهبري براي هم که گذار 

 فراهم نیز سازمان  اثربخشی ونان کارایی مکجبات افزایش   شده تصحی  باید مشاهده صکرت  ر سازمان

    انند می انسانی رفتارهاي محصکل را شللی مملرر  ر انشناسان(.1378)الکانی   معمارزا ه، گر  

)فرس     ارند تاثیر اقتصا ي تکسعه   رشد نهای   ر   افرا  مملرر   ر نیازها،   ها انگیزه معتقدند

مشرل مملرر  شللی کارکنان    رف . بطکرکلی براي (1390،همراران   ابکالقاسمی از نقل، 2001فاي،

مدیران سازمان ها تاکنکن تحقیقات مختلفی انجام شده اس    متلیرهاي مختلفی با ون سنجیده شده اس . 

به تمایل ونان به حضکر منظم برسرکار، سخترکشی، انعطاف  شللی افرا   ر سازمان مملرر از طرف  یگر 

برانگیخته، حضکري منظم تر  افرا پذیري   انجام  ظایف الزم بستگی  ار . شکاهد نشان می  هند که 

 .(1386شررکن   همراران ، ارند، ککشاترند،  اراي انعطاف پذیري بیشتري هستند   خکشنک تر می باشند)

می  مطالعه انگیزش  ر سازمان به  نبال ون اس  که نشان  هد  را برخی از کارکنان بیشتر از  یگران کار

ترند   بعضی  نین نیستند. رایی رفتار   پیش بینی مل  رفتار کارکنان مکضکع   کنند   سخ  ککش 

تار   مملرر  کارکنان بحث انگیزش اس . اهمی  ون  ر رفتارسازمانی به این  لیل اس  که انگیزش  ر رف

ها به  نبال کارکنانی هستند که بتکانند  ر مشاغل   ر  اق  سازمان. (1390تجلی می یابد)زارمی متین،
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بنابراین، کارکنان  ر  . ري سازمانی را افزایش می  هد، بهرهخکیش خکب ممل کنند. مملرر  خکب

تکانایی الزم   انگیزش کافی باشند)شررکن   صکرتی می تکانند مملرر ي باال  اشته باشند که  اراي 

همچنین متلیر مهم  یگر که احتماال می تکاند بر مملرر  تاثیر گذار باشد، رضای  شللی  (.1386همراران،

 . ارند خک  شلل از که افرا  اس  خکشایندي   مثب  ، مطلکب احساس شللی رضای اس . 

ویا بین انگیزش شللی، رضای   :سکال اس  که نیا یبررسمحقق به  نبال  لذا نظر به مطالب فکق الذکر

مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی شللی   مملرر  شللی  ر مکر  مطالعه تحقیق حاضر)

 استان فارس( رابطه معنی  ار  جک   ار ؟

 

  پژوهش ي . پیشینه3

 واکاوي و تدقیق در مفاهیم تحقیق .1.3

 خاصی  امی  ار . هاي رفتار به را که فر  اس   ر نی نیر یی حال  انگیزش: شللی ي الف( انگیزه

   ره طکل  ر تدا م   جدی  تالش   با  ار، جه  صکرت به را ، رفتاري فر  که شک  می بامث انگیزش

اس   احکالی   ا ضاع   شرای  مکامل، شللی، انگیزش از . منظکر(1390 هد)امیدي، انجام خاص زمانی ي

 اششللی هايبا مکقعی  ارتباط  ر مطلکب شرل به فر  رفتار تدا م   جه   ا ن برانگیختن، مکجب که

 به  ا ن کار، سر سامان ی   ا ن انجام به نسب  فر  مالقه   میل  هنده نشان شللی گر  . انگیزشمی

 از ونها با کر ن رقاب    گرفتن سبق  از  یگران مکان ، بر ومدن فائق خک ، اجتمامی   معنکي ما ي، محی 

 (.1390همراران،   بناب وخکندي)کارهاس  انجام  ا ن بهتر براي زیا  ککشش طریق

 نسب  افرا  که مثب  هاي نگرش   احساسات از حدي از اس  مبارت شللی : رضای شللی ب( رضای 

 مفهکم بدان این ، اس  باالیی شللی رضای   اراي گکید ي  شخص ی  که هنگامی .  ارند شلل خک  به
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 ارزشی بسیار شللش براي    ار  کارش  ربارة خکبی احساسات  ار ،   س  ا ر شللش  اقعاً  ا  که اس 

 ي  اسطة به که اس  افرا  نگرش ي زمینة ترین مهم از یری شللی (. رضای 1385اس  )مقیمی، قائل

 بیان می  ار  که رضای   يف  یگر یر. یا  ر تعاس  برخکر ار باال اهمیتی از ، که  ار  زیا ي اثرات

 شلل تجربیات یا شلل خک  ارزیابی راه از فر  هر که بخشی لذت یا مثب  احساسات از اس  مبارت شللی

 می یابد.  س  بدان خک 

 از نامکفق کارکنان از مکفق کارکنان ون پایه بر که اس  سازه ترکیبی ی  شللی مملرر  :ج( مملرر  شللی

(.  ر تعریف 1390)ابکالقاسمی   همراران، هستند شناسایی قابل هاي مشخص مالک از اي مجمکمه طریق

 اس ، مکلفه    نظري شامل لحاظ به شللی مملرر ( بیان می  ارند که 1385 یگر زارمی متن   جندقی )

 مملرر    م مکلفه   کند منعرس می را شللی الزامات   نیازمندیها که اس  اي  ظیفه مملرر  ا ل مکلفه

  اق ،  ر .گیر  می بر  ر را حمای  تیمی   کار نظیر نامشخص   نشده تعریف فعالیتهاي که اس  اي زمینه

 از بخشی رسمی به صکرت شک  که می گفته شلل به مربکط هاي فعالی  از  سته ون به اي زمینه مملرر 

 .شکند نمی تلقی  ظیفه یا شلل

 

  و بازنگري تحقیقات مشابه ي. بررس3.3

بررسی ارتباط طراحی شلل، مملرر    رضای  شللی (  ر تحقیقی با منکان 1393 هار  لی   همراران )

(   ر یرر  مرانیری، ر یرر  %3.8ر یرر  انگیزشی، کمترین ر یرر  ) ارند که  ، بیان می ر کارکنان بان 

لی  اشته اند. بک ه اس    اکثری  شعب  ضعی  متکسطی از لحاظ رضای  شل (  ر شعب%74.7غالب )

همچنین بین طراحی شلل )ر یرر  انگیزشی   ر یرر  ا راکی(   رضای  شللی همبستگی مثب  معنی 

 اري  جک   ار . به مال ه نتایج نشان  ا ند که بین طراحی شلل )ر یرر  انگیزشی(   رضای  شللی با 

ه گیري تحقیق نشان می  هد همچنین نتیج (.p=0.05مملرر  نیز همبستگی مثب  معنی  اري  جک   ار  )
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با تکجه به نقش طراحی شلل  ر رضای  شللی   مملرر  کارکنان، می تکان اظهار  اش  که طراحی که 

مجد  شلل به سم  ر یرر  انگیزشی   تکجه به اصکل ارگکنکمی  ر محی  کار می تکاند  ر باز هی   

 بهره  ري سازمان نقش مکثري ایفا نماید.

انگیزش شللی، رضای  شللی   مملرر  (  ر تحقیق خک  با منکان بررسی رابطه 1392امرایی   انصاري )

نتایج بدس  ومده از تحقیق نشان  ا  که بین متلیرهاي انگیزش شللی   مملرر  ،  شللی  ر کارمندان بان 

ی  شللی   مملرر  همچنین بین متلیرهاي رضا r =0/680شللی رابطه معنا ار   مستقیمی  جک   ار  

مال ه بر این، ترکیبی از انگیزش شللی   رضای   r =0/779شللی رابطه معنا ار   مستقیمی  جک   ار  

 نماید. شللی، به صکرت قابل تکجهی مملرر  شللی را  ر کارمندان بان  پیش بینی می

بررسی رابطه بین مملرر  شللی   رضای  شللی  ر بین (  ر تحقیقی با منکان 1391  همراران ) قره بیگلک

نتایج حاصل از وزمکن فرضیات بیانگر  جک  بیان می  ارند که  ،برق منطقه اي استان گیالنکارکنان شرک  

رابطه مثب  بین رضای  شللی   مملرر  شللی  ر بین کارکنان برق منطقه اي استان گیالن می باشد. این 

کاربر ي   به لحاظ ر ش انجام تحقیق ، از نکع تحقیقات تکصیفی/تحلیلی می باشد. تحقیق به لحاظ هدف 

 .براي جم  و ري  ا ه هاي این تحقیق از پرسشنامه استاندار  ککک استفا ه شده اس 

 ستا ي کارشناسان شللی مملرر  بر مکثر مکامل بررسی منکان با پژ هشی (  ر 1387)امیدي   سجا ي

   ستا ي کارشناسان شللی مملرر  بین  اري معنی رابطه که رسیدند نتیجه این به بدنی تربی  سازمان

 با تحقیق متلیرهاي ارتباط بررسی  ر .اس  ومکزشی مکامل   خدم  سابقه شللی، انگیزش شللی، رضای 

 کننده بینی پیش مامل مهمترین شده، گذرانده هاي   ره مطابق  متلیر که شد  ا ه نشان شللی مملرر 

 .اس  بدنی تربی  سازمان ستا ي کارشناسان شللی مملرر 
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   شللی استرس با شللی انگیزه بین ارتباط بررسی منکان با پژ هشی  ر( 2011) 1کاککس   تریکالس

  لی  ار   جک  شللی استرس   شللی انگیزه بین منفی ي رابطه که رسیدند نتیجه این به شللی مملرر 

 . ار   جک  شللی مملرر    شللی انگیزه بین مثبتی رابطه

 رابطه که رسیدبه این نتیجه  مملرر  با شللی نگرش بین ملی منکان رابطه با تحقیقی  ر (2008) 2ریرتا

. اس  گذار تاثیر شللی مملرر   ر نگرش    ار   جک  شللی مملرر    شللی نگرش بین  اري معنی

  ار  شده تثبی  شخصی    ها نگرش ها، ارزش مانند مکاملی با فر  که بگکییم تکانیم می سا ه، بسیار

 شلل از ونچه ونها، انگیزش سط  بر)ا راک( کارشان محی  از کارمندان تفسیر  گکنگی .شک  می سازمان

 تا کر یم اضافه الگک به را تکانایی ما البته .گذار  می تاثیر کار  ر شان شخصی رفتار بر   گیر  می یا 

 تلییر را متلیر این نیز یا گیري زمان طکل  ر البته .پذیر  می تأثیر مهارتها   استعدا ها از فر ي رفتار  ریابیم

 . ا  خکاهد

 با کارکنان مملرر  افزایش راهرارهاي مملرر ؛   انگیزش بین منکان ارتباط با پژ هشی  ر( 2008)3استال 

 مملرر    مکامل انگیزشی بین  اري معنی   قکي ارتباط که رسید نتیجه این به انگیزشی مکامل بر تاکید

 هاي مکلفه   شخصیتی هاي  یژگی که اس  ون از حاکی تجربی پیشینه مر ر مجمکع،  ر . ار   جک  افرا 

 که اس  ون از حاکی تجربی   نظري پیشینه . ار  ونان کارایی   مملرر  بر مثبتی تاثیر کارکنان انگیزشی

 ون  ر مختلفی مکامل که شک  می محسکب پیچیده متلیرهاي از سازمانها  ر کارکنان شللی مملرر 

 .کر  بندي جم  شللی   سازمانی فر ي، مکامل حیطه  ر تکان می بیشتر را مکامل این که اس  تاثیرگذار

 

 فرضیات تحقیقو  اهداف. 4

                                                           
1 Kakkos and Trivellas 
2 Riketta 
3 Stella 
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 ر بین بر مملرر  شللی  مدیرانشللی    رضای   تأثیر انگیزش شللی بررسی" تحقیق این اصلی هدف

اهداف فرمی  ،مبتنی بر این هدف  .اس  مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان فارس

 مبارتند از:

 ر بین مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  بررسی رابطه میان انگیزش شللی   مملرر  شللی 

 غذایی استان فارس

هاي کک     متکس  صنای  غذایی   ر بین مدیران شرک بررسی رابطه رضای  شللی   مملرر  شللی 

 استان فارس

 ر بین مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای    رضای  شللی رابطه میان انگیزه شللی بررسی 

 غذایی استان فارس

 

 همچنین فرضیات تحقیق به شرح زیر مطرح می شکند:

  رضای  شللی ونان  سمدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان فاربین انگیزه شللی .1

 .رابطه معنی  اري  جک   ار 

 شللی ي انگیزه   مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان فارس شللی رضای . بین 2

 تفا تی معنی  ار  جک   ار . پایین   باال ي انگیزه تفری  به ونان

  مملرر  شللی ونان  استان فارسمدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی بین انگیزه شللی  .3

 .رابطه معنی  اري  جک   ار 

شللی  ي انگیزه   مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی استان فارس شللی بین مملرر  .4

 تفا تی معنی  ار  جک   ار . پایین   باال ي انگیزه تفری  به ونان

 شللی رابطه معنی  اري  جک   ار .انگیزه شللی مدیران   رضای  شللی با مملرر  بین  .3
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روش تحقیق. مواد و 5  

 تحقیق.روش 1.5

ر ش پیمایشی جه  گر  و ري اطالمات استفا ه    از می باشداین پژ هش از نظر هدف، از نکع کاربر ي 

ابزار هاي میدانی از .براي جم  و ري  ا هشده اس ، لذا ون را می تکان  ر زمره تحقیق هاي میدانی قرار  ا 

 که شرح ون  ر قسم  بعد ذکر شده اس . پرسشنامه استفا ه شده اس 

 

 . ابزار تحقیق2.5

مطالعات کتابخانه اي جه  غنی سازي مبغانی  ابزارهاي جم  و ري اطالمات  ر پژ هش حاضر مبارتند از

 هاي تحقیق که نکما پرسشنامه هاي استاندار  به شرح زیر هستند: پرسشنامهنظري تحقیق   

حبیبغی  تکسغ  که اي پرسشنامه از ، شللی انگیزش گیري اندازه : جه  .پرسشنامه انگیزش شللی مدیران1

سغکال اسغ     ر طیغف  30( تهیه   تنظیم شده اس  استفا ه می شک . این پرسشغنامه مشغتمل بغر 1377)

چغکن )حبیبغی ی   امتبار این پرسشنامه  ر تحقیقات متعغد ي همیلیررت طراحی   تد ین شده اس . پایا

 امالم کر اس ( به تایید رسیده اس . 93/0که پایایی ون را  1377

   کندال ، اسمی  پرسشنامه رضای  شللی مکر  استفا ه  ر این تحقیق تکس  . پرسشنامه رضای  شللی:2

 الزم کارایی از ها پرسش زیا ي به مل  که بک ه پرسش 72 ابتدا ابزار اس . این شده طراحی هالین

بعد  5کاهش  ا ند. این ابزار  پرسش 30 به را ها پرسش محققان تعدا  1987نبک    لذا  ر سال  برخکر ار

را مکر  بررسی قرار می  هد: ماهی  کار، سرپرس ،همراران،ارتقا   پر اخ . این تحقیق نیز براساس طیف 

  رنجبر  73/0شللی را  رضای  پرسشنامه پایایی ، 1384 سال  ر لیررت نمره گذاري شده اس . ثامنی

 امالم کر ه اند. 86/0( 1384)
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 ر این تحقیق از پرسشنامه مملرر  شللی پاترسکن استفا ه شده اس . این  :4. پرسشنامه مملرر  شللی3

سکال اس    بر مبناي طیف لیررت نمره گذاري شده اس    از جمله پرسشنامه  16پرسشنامه مشتمل بر 

 هاي پرکاربر  می باشد که ر ایی   پایایی ون  ر تحقیقات متعد  به تایید رسیده اس .

 

 یق، نمونه آماري و روش نمونه گیري. جامعه آماري تحق3.5

مشتمل بر مدیران شرک  هاي کک      تحقیق این وماري جامعه جامعه وماري پژ هش حاضر شامل

نفر  126اس  که براساس مستندات مکجک  تعدا  ونها  1394فارس  ر سال متکس  صنای  غذایی استان 

 اس    به شرح جد ل زیر اس :

 

 وماري تحقیقمحاسبه جامعه :  1جدول 

 تعداد مدیران هدف تعداد مدیران انتخابي هاي فعالتعداد شرکت هابندي شرکتگروه

 (1×18)  نفر 1 18 خیلی کک  

 (2×36)  نفر 2 36 کک  

 (12×3) نفر 3 12 متکس 

  نفر                                126مجموع       

پژ هش از جامعه مکر  پژ هش نمکنه گیري بعمل ومد، ضمن همچنین با منای  به محد  ی  زمانی انجام 

 اي استفا ه شده اس . گیري تصا فی طبقهاینره به  لیل  جک  جامعه ناهمگن،  ر این تحقیق از ر ش نمکنه

x

x

ZNe

ZN

n








.)1(

..

2

2

2

2

2


  

789.96.196.11251.1.

789.96.196.1126




 =89/2 

e  َ1/0 رصد یا  10شک  که  ر این تحقیق معا ل  رصد انتخاب می 10یا کمتر از  10= مقدار خطا )معمکال 

  ر نظر گرفته شد( 

                                                           
4 Job Performance Questionnaire Paterson 
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استفا ه شد که پس از محاسبه مد   30 ر فرمکل باال براي تعیین  اریانس تقریبی، از نمکنه اي ا لیه با حجم 

خکاهد بک . بنابراین تعدا  نمکنه  789/0معیار تقریبی حا ث گر ید   با جذرگیري از ون انحراف  622/0

 نفر تعیین شد. 89مکر  نیاز براي این تحقیق 

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها .4.5

نرمال بک ن  )با فرض پیرسکن همبستگی وماري هاي بررسی   تحلیل فرضیات تحقیق از ر شبه منظکر 

کلیه تحلیل هاي تحقیق  ر همچنین  متلیره استفا ه شده اس .  ند رگرسیکن   t،وزمکن  تکزی   ا ه ها( 

  رصد انجام شده اس . 95سط  اطمینان 

 

یافته هاي پژوهش .6  

  ر این بخش به بررسی   تحلیل فرضیات تحقیق پر اخته می شک .

فرضیه ا ل تحقیق بدین شرح مطرح شد که: بین انگیزه شللی مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  

   رضای  شللی ونان رابطه معنی  اري  جک   ار . غذایی استان فارس

براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسکن استفا ه شد که نتیجه بدس  ومده به شرح جد ل زیر 

 اس :

 : نتایج تحلیل فرضیه ا ل تحقیق1جد ل 

 سط  معنا اري ضریب همبستگی متلیرها

 02/0 35/0 انگیزه شللی

 شللی رضای 

 رصد با هم همبسته هستند   میزان  95نتایج جد ل فکق بیان می کند که متلیرهاي فکق  ر سط  اطمینان 

 رصد اس . بنابراین نتیجه می گیریم که  ر سط   13به تکان    )ضریب تعیین( یعنی تقریبا  35/0ون نیز 
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   متکس  صنای  غذایی استان فارسمدیران شرک  هاي کک      رصد بین انگیزه شللی  95اطمینان 

 رضای  شللی ونان رابطه معنی  اري  جک   ار .

 

مدیران شرک  هاي کک     متکس   شللی رضای بین فرضیه   م تحقیق بدین شرح مطرح شد که: 

تفا تی معنی  ار  جک   پایین   باال ي انگیزه تفری  به ونان شللی ي انگیزه   صنای  غذایی استان فارس

  ار .

 تفا ت میانگین ها به شرح جد ل زیر استفا ه شده اس : tبراي بررسی این فرضیه از وزمکن 

 : نتایج تحلیل فرضیه   م تحقیق2جد ل 

 سط  معنا اري tمقدار   رجه وزا ي شاخص انگیزه

 03/0 56/1 87 انگیزه پایین

 انگیزه باال

با تکجه به نتایج بدس  ومده از جد ل فکق مشخص می شک  که با تکجه به معنی  ار  بک ن )کک رتر بک ن 

مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای   شللی رضای (، لذا فرضیه تحقیق یعنی بین 05/0از  03/0

 ار ،  ر  معنی  ار  جک تفا تی  پایین   باال ي انگیزه تفری  به ونان شللی ي انگیزه   غذایی استان فارس

  رصد مکر  تایید اس . 95سط  اطمینان 

 

مدیران شرک  هاي کک     متکس  بین انگیزه شللی  فرضیه سکم تحقیق بدین شرح مطرح شد که:

   مملرر  شللی ونان رابطه معنی  اري  جک   ار . صنای  غذایی استان فارس

استفا ه شد که نتیجه بدس  ومده به شرح جد ل زیر براي بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسکن 

 اس :
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 : نتایج تحلیل فرضیه سکم تحقیق3جد ل 

 سط  معنا اري ضریب همبستگی متلیرها

 000/0 45/0 مدیرانانگیزه شللی 

 مملرر  شللی

 رصد با هم همبسته هستند   میزان  95نتایج جد ل فکق بیان می کند که متلیرهاي فکق  ر سط  اطمینان 

 رصد اس . بنابراین نتیجه می گیریم که  ر سط  اطمینان  20به تکان    )ضریب تعیین( یعنی  45/0ون نیز 

  مملرر   تان فارسمدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی اس رصد بین انگیزه شللی  95

 شللی ونان رابطه معنی  اري  جک   ار .

 

مدیران شرک  هاي کک     متکس   شللی بین مملرر فرضیه  هارم تحقیق بدین شرح مطرح شد که: 

تفا تی معنی  ار  جک   پایین   باال ي انگیزه تفری  به شللی ونان ي انگیزه   صنای  غذایی استان فارس

  ار .

 تفا ت میانگین ها به شرح جد ل زیر استفا ه شده اس : tبراي بررسی این فرضیه از وزمکن 

 : نتایج تحلیل فرضیه  هارم تحقیق4جد ل 

 سط  معنا اري tمقدار   رجه وزا ي شاخص انگیزه

 02/0 38/1 87 انگیزه پایین

 انگیزه باال

با تکجه به نتایج بدس  ومده از جد ل فکق مشخص می شک  که با تکجه به معنی  ار  بک ن )کک رتر بک ن 

مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای   شللی بین مملرر (، لذا فرضیه تحقیق یعنی 05/0از  02/0

،  ر معنی  ار  جک   ار تفا تی  پایین   باال ي انگیزه تفری  به شللی ونان ي انگیزه   غذایی استان فارس

  رصد مکر  تایید اس . 95سط  اطمینان 
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بین انگیزه شللی مدیران   رضای  شللی با مملرر  شللی  فرضیه پنجم تحقیق بدین شرح مطرح شد که

 رابطه معنی  اري  جک   ار .

 این که تعیین منظکر به ابتدا  ر شده اس  که استفا ه متلیره  ند رگرسیکن از فرضیه این بررسی براي

)انگیزش شللی مدیران   رضای  شللی(  ه قدر می تکانند متلیر مالک )مملرر   بین پیش متلیرهاي

شللی( را پیش بینی کنند، از ضریب تعیین   تحلیل  اریانس استفا ه شده اس  که نتیجه ون  ر جد ل زیر 

 ومده اس : 

 رگرسیکن وماري هاي مشخصه    اریانس تحلیل جد ل: 5جد ل 
R 2R  ومارهF سط  معنا اري  رجه وزا ي 

29/0 084/0 33/1 2 003/0 

 95بدس  ومده  ر سط  اطمینان  Fبا تکجه به نتیجه بدس  ومده از جد ل فکق مشخص می شک  که وماره 

 رصد معنی  ار اس  بنابراین می تکان نتیجه گرف  که مجمکمه متلیرهاي پیش بین )انگیزش شللی 

میزان  2Rمدیران   رضای  شللی( می تکانند متلیر مالک )مملرر  شللی( را پیش بینی کنند که با تکجه به 

 سط  معنا اري   بتا ضرایب  دار  ندان باالیی نیس  ه البته مق رصد اس  ک 4/8تنها تببین کنندگی ون 

 . اس  امر این بیانگر زیر جد ل  ر شده گزارش

 ها ون معنا اري سط  معا له رگرسیکنی  ي بتا ضرایب :6جد ل 

 سط  معنا اري Tوماره  بتا B متلیرهاي پیش بین

 001/0 78/1 17/0 06/0 انگیزه شللی مدیران 

 001/0 59/1 22/0 077/0 رضای  شللی

 رصد  95همانگکنه که نتایج جد ل فکق نشان می  هد مقدار بتاي متلیرهاي پیش بین  ر سط  اطمینان  

معنا ار هستند   لذا می تکان منکان کر  که متلیرهاي انگیزه شللی مدیران   رضای  شللی تبیین کننده 

 متلیر مالک )مملرر  شللی( هستند.
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 جمع بندي و نتیجه گیري.7

 می تکان منکان  اش  که : با تکجه به یافته هاي تحقیق  ر بخش قبل

مدیران شرک  هاي کک غ    متکسغ  صغنای  غغذایی اسغتان بین انگیزه شللی   رضای  شللی  ر بین .1

باالتر اس  رضای  شللی بیشتري  ارنغد.  شللی ي انگیزه  افرا ي که   جک   ار رابطه معنی  اري  فارس

همسکسغ     (1393 هغار  لی   همرغاران )  (1392با تحقیقغات امرایغی   انصغاري )یافته بدس  ومده 

 مطابق   ار . 

مدیران شرک  هاي کک     متکسغ  صغنای  غغذایی اسغتان بین انگیزه شللی   مملرر  شللی  ر بین .2

بیشغتري باالتري  ارنغد، مملرغر  شغللی  شللی ي انگیزه  افرا ي که  رابطه معنی  اري  جک   ار  فارس

   اسغتی ، برگسغتر م، ،(2008اسغتال )   (2011کاککس   تریکالس )  ارند. یافته بدس  ومده با تحقیقات

  همسکس    مطابق   ار . (2010کاکاس )

. انگیزه شللی   رضای  شللی مدیران شرک  هاي کک     متکس  صنای  غذایی اسغتان فغارس تبیغین 3

(، امرایی   انصاري 1393یافته بدس  ومده با تحقیقات  هار  لی   همراران ) کننده مملرر  شللی هستند

  ( همسکس    مطابق   ار .2011(، کاککس   تریکالس )1392)

مطابق با نتیجه هاي فکق الذکر پیشنها  می شک  که سازمان شهرک هاي صنعتی استان تکجهات بیشتري بغه 

 افغرا  کغارگیر  ر ان شناسغان   ارس  اشته   نسغب  بغه بغهمسایل انگیزشی مدیران صنای  فعال استان ف

 غرا کغه   ر این خصکص   برگزاري   ره هاي ومکزشی مکر  نیاز  ر این زمینه مبغا رت  رز . متخصص

نتایج این تحقیق تاثیرات مثب  انگیزش شللی مدیران بر رضای  شللی   مملرر  شللی را نشان می  هغد. 

( مغی تکانغد 5،2003ز بنا بر تحقیقات متعد  )همچکن کراسغمن   ابغکذاکیهمچنین تجربه رضای  شللی نی

                                                           
5 Crossman & Abou-Zaki 
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که تکجه به این مهم نیز بایسغتی   بهبک  مملرر  شللی   بهره  ري    کیفی  شللی را به همراه  اشته باشد

  ستکر کار مدیران قرار گیر .

براي تحقیقات وتی پیشنها  می شک  که اثر متلیرهاي تعدیل کنندگی همچکن جنسی ، تحصیالت، همچنین 

  .....  ر رابطه متلیرهاي تحقیق مکر  بحث   بررسی قرار گیر .، جک سازمانی سابقه کار 

 

 محدودیت هاي تحقیق. 8

انجغام پذیرفتغه اسغ . لغذا نتغایج هاي کک     متکس  استان فغارس شرک  پژ هش حاضر  ر محد  ه 

بنابراین براي بس  نتایج ون بایستی با احتیاط ممغل حاصل از پژ هش فق   ر شرک  یا شده امتبار  ار    

انجام گرفته اس  لذا بس  نتایج حاصل از ون  ر سایر  94با تکجه به اینره پژ هش  ر سال همچنین  نمک .

 نیازمند پژ هشات مجزاي  یگري اس . نمی باشد  بازه هاي زمانی قابل استنا  

 

 فهرست منابع

 جه  گیغري شخصی، ابترار رابطه (، بررسی1390) ما ل زاهد، محمد سر ش؛ مرا ي، مباس؛ ابکالقاسمی،

ر ان   ر پغژ هش    انغش ،تکلیغدي مراکغز کارکنغان شغللی مملرر  با سازمانی اجتمامی سرمایه   مذهبی

 .86-94(،1)12شناسی کاربر ي، 

، بررسی رابطه بین انگیزش شللی، رضای  شللی   مملرر  1392امرائی. محمد   محمدرضا جابرانصاري، 

شللی،   مین همایش ملی بررسی راهرارهاي ارتقاء مباحث مدیری ، حسابداري   مهندسی صغنای   ر 

 .انشگاه وزا  اسالمی  احد گچسارانسازمانها، گچساران،  

ماهنامه اجتمامی، اقتصا ي، ملمغی سازمان با ر یرر ي از تئکري معرکس، انگیزش  ر( 1390امیدي، حامد)

 .98-87،ص 135  فرهنگی، شماره 

( بررسی 1390پکرمقدم، مهدي)وخکندي بناب، حبیب اله؛ مکسکي شجامی، زهرا؛ پیرخائفی، ملیرضا؛ مهدي

استان وذربایجان شغرقی  ر رابطه بین منب  کنترل مدیران با انگیزش شللی کارکنان  انشگاه وزا  اسالمی 

 .52-33، ص17، فراسکي مدیری ، سال پنجم، شماره89-88سال
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 ري کارکنغان شغرک  گغاز ( تبیین مکامل اثرگذار بغر بهغره1390بر بار، غالم رضا؛ کنجرا منفر ، امیررضا)

نی  ر استان یز    ارائه راه کارهاي الزم)ر یرر فازي(، فصلنامه ملمی پژ هشی مغدیری    منغاب  انسغا

 .104-75،ص16صنع  نف ، سال  هارم، شماره

( مکامل مؤثر بر بهره  ري نیر ي انسانی با استفا ه از ترنیرهاي تصمیم گیري  نغد 1392بر بار، غالمرضا)

، 16معیاره)مطالعغغه مغغکر ي: کارکنغغان بیمارسغغتان شغغهید صغغد قی یغغز (، مغغدیری  سغغالم ، شغغماره

 .83-70،ص5  ره

 ، تهران: وگه،  اپ   م.دیری  رفتار سازمانی پیشرفتهم( 1390زارمی متین، حسن)

ون بغا  ارتبغاط بررسغی   سازمانی شهر ندي مکامل (، شناخ 1385) غالمرضا جندقی، حسن؛ متین، زارمی

 .36-31،12 شماره مدیری ، فرهنگ مجله مملرر ،

بررسغی ( ، 1393) سلطانیان ملیرضا .گل محمدي رستم *.حمیدي یداله .معتمدزا ه مجید . هار  لی سمیه

 .3،شماره 4،  رهی کاربهداش    ایمن ،ارتباط طراحی شلل، مملرر    رضای  شللی  ر کارکنان بان 

( طراحی   وزمک ن الگغکیی از 1386شررکن، حسین؛ ارشدي، نسرین؛ شهنی ییالق، منیجه؛ حقیقی، جمال)

منطقغه اهغکاز،  -پیشایندها   پیامدهاي مهم انگیزش شللی  ر کارکنان شرک  ملی مناطق نفتخیز جنکب

-1،ص1 ره سکم، سال پانز هم، شمارهمجله ملکم تربیتی   ر ان شناسی  انشگاه شهید  مران اهکاز،  

32. 

( مکامل مؤثر بر افزایش بهره  ري نیر ي 1391صالحی، سیدرسکل؛ حسین پکر، محمد؛ برک ، غالمحسین)

 .95-87انسانی  ر شهر اري اهکاز، فصلنامه مطالعات مدیری  شهري، سال  هارم، شماره   از هم،ص

بررسی رابطه بین مملرر   ،( 1391) بیدختی،مباس،بهمنی،ملی،،حسین،شا ي  یزجی،بهنام،طالب  قره بیگلک

، ا لغین همغایش ملغی شللی   رضای  شللی  ر بین کارکنغان شغرک  بغرق منطقغه اي اسغتان گغیالن

 حسابداري مدیری    مهندسی صنای   ر سازمان ها،تهران.

 .ترمه :تهران .پژ هشی ر یرر هاي مدیری    سازمان. (1385)محمد سید ، مقیمی
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