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 چکیده
بررسی رابطه انگیزش شغلی با رضاات    حاضر هدف پژوهش

 بود. جامعاه مماارپ پاژوهش شاامل کلیاه       شغلی کارکنان هتل
نفار   233تعاداد  تهران باه   شهردر هتل پنج ستاره تک کارکنان 
بود کاه باه راور      اتن جامعه از نفر 571پژوهش  نمونهبود. 

سانشش  استفاده باراپ   مورد ابزار تصادفی ساده انتخاب شدند.
رضات  شاغلی ییناز و    هاپ پرسشنامه شامل متغیرهاپ پژوهش

باراپ   باشاد.  مای  اساتین  باراون  دپ و انگیزش شغلی مراساتیرز 
ماورد  ضارت  همستاتگی پیرساون    هااپ پاژوهش    تحلیل داده

 بین انگیزش شغلی نشان دادپژوهش نتاتج  استفاده قرار گرف .
   وجود دارد.دار  رابطه معنی رضات  شغلیو 
 

 رضات  شغلی، انگیزش شغلی :کلیدواژگان

  

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 

relationship between work motivation and job 

satisfaction in hotel's employees. The statistical 

population of the research includes all employees of 

one five-star hotel in Tehran. From This population 

175 employees were selected by simple random 

sampling method. The instrumemt used for research 

variables were Leins Job Satisfaction, and Arresters 

and De Brown Stein Job Motivation Questionnaires. 

Pearson correlation coefficient was used for data 

analysis. The result showded there is a positive and 

significant relationship between work motivation and 

job satisfaction.  

 
Keywords: work motivation, job satisfaction 
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 مقدمه
 کارمماد و متخصاا اسا .    یانتاان یاروپ  نگرو استفاده بهیناه از   امروزه پیشرف  جوامع در

و  ها منمشکال   گرفتن نیازها و نظر در ومنابع انتانی  ترت مد توجه به اتن منسع عظیم در زمینه

ساازمانی   و پیشارف  هار   یا  موفق در ثرؤماز عوامل  ها سازمانافراد مناس  در  استقرارهمچنین 

 باه  هاا  ساازمان منسع باراپ   تنتر ارزشمن جا که منابع انتانی با  از(. Mirsepassi, 2007) باشد یم

فردپ  وافرپ برخوردار باشد، زترا هر ی اهماز  ها منیذا طسیعی اس  که توجه به  متند یمحتاب 

 کاافی  یزهانگ ،مطلوب در راستاپ تحقق اهداف سازمانی باتد ومناس   در سازمان براپ ارائه رفتار

و اهاداف   ها مرمانن احتمال تحقق ناو کیفی  کار م کارکنانبنابراتن توجه به انگیزش  .داشته باشد

 یزشای انگتوجه به نیروهااپ   و کارانگیزه الزم براپ انشام  کردن  فراهم. دهد یمسازمان را افزاتش 

(. Rabin, 1999) اسا   هاا  ساازمان وظاتف  ترتن یچیدهپ حال  ینع در و تنتر مهمکارکنان ازجمله 

، متعهادتر، عملکارد   تار  یزهانگ با، تر یراضبتتگی به کارکنانش دارد. با کارکنان  ها سازمانموفقی  

 خادما   یفیا  کدر افازاتش   انگیزه و متعهاد،  . کارکنان بابود خواهدثرتر ؤکارممدتر وم ها سازمان

سطحی که باه اداره اماور کارکناان خاود      (. امروزه مدتران در هرSingh, 2009) دارد زتادپ تأثیر

عملکرد عمومی ساازمان   شان برات و روحیا  ها یقهسلکار دارند که  و ، با همکارانی سرپردازند یم

ندارناد،  براپ انشام وظاتف خود  اپ یزهانگو  دهند ینماتن میان افرادپ که دل به کار  دارد. درتأثیر 

باا   ، زتارا انگیازه افاراد متاتقیما     مورناد  یما دترت  وارد ما  پها برنامهبیشترتن مسی  را به اهداف و 

(. تکی از مشکال  عمده Roberts, Jones, & Lynn, 2004) عملکرد منان ارتساط دارد اثربخشی و

پاتین و درنهاتا ،  سازمانی، انگیزه  کارپ، عدم دیستتگی و غرور کمکارکنان،  تیجا جابه، ها سازمان

 (.Ansari, Shaemi Barzoki, & Safari, 2010ترک سازمان توسط کارکنان اس  )

نظار ساازمانی انگیازه عساار       اس . از وحرک  تاتیپوواژه انگیزش درارطالح به معناپ 

در دنیاپ پیشارفته   .گردد یمدر متیر پیشسرد و اهداف سازمانی  حرک  نیروهاتی سس اس  از 

تحقاق   گاذار در تأثیرسرماته و تکی از عوامال   تنتر عمدهسازمانی نیروپ انتانی  امروز، در هر

(. براپ رسیدن باه اتان اهاداف باتاد     DeAngelo, 2016) شود یمسازمان محتوب  اهداف هر

اتن که تک  .رممدمین نیازهاپ ضرورپ او بأجه  ت عوامل انگیزاننده را در انتان شناخ  و در

 تاوان  یما و با تغییار کادامین عامال     شوند یممدتر بداند که کارکنانش با چه عواملی برانگیخته 
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 & ,Chandler, Chonya, Mtei, Reyburn) اسا  مهام   نیروپ کار با انگیزش باال داش  بتیار

Whitty, 2009)و اس  که موج  بارانگیختن، جها  دادن    ی. منظور از انگیزش شغلی، عوامل

 Akhoundi) گاردد  یما  اش یشاغل  هااپ  ی موقعتداوم رفتار فرد به شکل مطلوب در ارتساط با 

Bonab, Mousavi Shojaei, Pirkhaefi, & Mehdi Pourmoghaddam, 2011  انگیازش در .)

 ,Gharehkhani) اسا   یساازمان  اهاداف  باه رسایدن   پبارا معنااپ تماتال فارد     بهکار  یطمح

Koozechian, & Ehsani, 2010شکتا    ثر در موفقیا  و مؤترتن عامل  (. انگیزش شغلی مهم

اساا    اسا . بار   وقا  و هزتناه  رفتن  من موج  به هدر و غفل  از شود یمتلقی  ها سازمان

کارکناان  به انگیازش   ها موفقی  سازماندررد  08نتاتج تک مطایعه در رابطه با انگیزش شغلی 

 (. انگیازش Sadeghifar, Fazeli, Keramatmanesh, Tolideh, & Mousavi, 2014) گاردد  یما  بار 

. کارکنان ممکن اس  قادر باشد یمکارپ  هاپ یطمحتمامی  عملکرد در هعمدکننده  شغلی تعیین

مشاکل   تماتل به انشام دادن کار نداشته باشند، سازمان دچار به انشام دادن کارپ باشند، اما اگر

، دیتاوزپ  پور بهاره عوامال مهام افازاتش     رضاات  شاغلی از   (.Latham, 2011شاد )  خواهد

کیفیا  کاار،    افزاتش کمی  و به محیط کار و دیستتگی منان کارکنان نتس  به سازمان، تعلق و

 بردن روحیه، عشق و محل کار، اتشاد ارتساطا  رحیح، باال انتانی در برقرارپ روابط خوب و

 .(Hooman, 2002) اس  عالقه به کار

، بیشاتر هماراه باا رضااتتمندپ بیاان      شاود  یما در مطایعا  گوناگون که بحث انگیزه بیاان  

رضاات  شاغلی از    به هم نزدتاک هتاتند.   که اتن دو مقویه بتیار و می توان درتاف  گردد یم

، حارال  سا  ا  تنمفار  ارزش اتشاان بر چه حد محیط شغلی تا که شغل و اتن ادراک کارکنان از

 (.Hassani, 2014 Zare Khafari &) گیارد    مای أانگیزش کارکنان نشا  واقع از که در شود یم

هر چاه   رضات  شغلی بودند. بینی یشپبراپ  دارپ یمعن کننده بینی یشپ شغلی یزشانگ پها یفهؤم

 (.Derry & Iverson, 1998) شود یم کمتر کار ازغیس  شود  کارپ بیشتر هاپ یزهانگ

فرد نیز افازاتش   بودن مویدو  ی خالق افزاتش میزان رضات  شغلی، باکه  اند دادهنشان  ها یبررس

 یمهما  کننده بینی یشپ یزشانگ(. Derry & Iverson, 1998) شود یمکارپ بیشتر  هاپ یزهانگ و تابد یم

رضات  شغلی عاملی اس  که باعث افازاتش کاارمتی و    (.Lamborn, 1991) اس  یشغل ت رضا از

رضاات    (. 2004Hosseini& , Norouzi ,AliabadiBakhshi ,) گردد یمنیز احتا  رضات  فردپ 

مثس  افراد نتس  به شغل خاود هنگاامی کاه تاک شاخا       پها نگرششغلی عسار  اس  از 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chonya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chonya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reyburn%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitty%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328607
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://journals.ut.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D300632%26_au%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%2B%2B%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586%25DB%258C&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhGjcdPqjOEQp8BB_gcRXkHiGQdZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://journals.ut.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D300635%26_au%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586%2B%2B%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B9%2B%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgQQyzLjNkd6z1C5c9hMRjcJQkOIw
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داراپ رضات  شغلی باالتی اس ، اتن بدان مفهوم اس  که او واقعا شغلش را دوس   گوتد یم

 ,Muqeemiقائل اس  ) باالتیکارش دارد و براپ شغلش ارزشی  هدرباردارد، احتاسا  خوبی 

اپ نداشته باشاند   و عالقه شغلشان تعهدرورتی که افراد نتس  به  توجه داش  در (. باتد2001

 (.Mottaz, 1988) تابد احتمال ترک سازمان افزاتش می و خواهند بوداز انگیزه پاتینی برخوردار 

مثس  باین انگیازش    دار و معنی رابطهدهنده  اتن زمینه تحقیقا  زتادپ انشام گرفته که نشان در

 در Mehmet, Iskendar and Iskender( 2009)جملاه   باشاد از  مای  رضاات  شاغلی  و  شاغلی 

و تعهاد ساازمانی معلماان درتافتناد کاه       شاغلی   ت رضاانگیزش بر تأثیرپژوهشی تح  عنوان 

رضاات  شاغلی   ، انگیزش باال  و گذارد یممثس   انگیزش بر تعهد سازمانی و رضات  شغلی اثر

 Schuler, Sheldon and(2010) .باه دنساال دارد  رضات  شغلی پااتین را   ،انگیزش پاتین باال و

Frohlich  درتافتناد کاه انگیازه     رضات  شاغلی و  عنوان رابطه بین انگیزه کارپ پژوهشی با در

 کارپ اثر مثستی روپ رضات  شغلی دارد.

رابطه با متغیرهااپ   پژوهشی در یشینهپگرفتن  نظر توجه به اهمی  موضوع انگیزش و در با

پژوهشی انشام پژوهش حاضار  ء عنوان خال کارکنان هتل به ارتساط با تحقیق، فقدان پژوهش در

شغلی کارکناان   رضات شغلی با  انگیزشبررسی رابطه  حاضرپژوهش هدف  .کند یمتوجیه  را

 باشد. می هتل در تهران

 

 فرضیه پژوهش

 شغلی در کارکنان هتل رابطه مثس  وجود دارد. رضات  شغلی و انگیزشبین 

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 کاه در  اس حیث روش، توریفی وهمستتگی  نظر هدف، کاربردپ و از حاضر از پژوهش

ه یا ن پژوهش شاامل کل تا جامعه ممارپ در رسون استفاده شد.ی  همستتگی پتمن از مزمون ضر

توجاه باه جادول     باا  بود کهنفر  238 ها من باشد که تعداد تهران می کارکنان هتل استقالل شهر

 ر به رور  تصادفی انتخاب شدند.نف 571مورگان حشم نمونه 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609001986#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609001986#!
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 ابزار پژوهش

پاژوهش باراپ سانشش انگیازش شاغلی از پرسشانامه       اتن  در :شغلیپرسشنامه انگیزش 

 (cited in Noor Rahmani, 2013 Arresters and De Brown Stein ,1998) 5انگیازش شاغلی  

. سنشد یمکللند  مک نظرتهتوجه به  با ابعاد انگیزش را و ها تژگیوپرسشنامه استفاده شد. اتن 

 4ییکار   طیاف   راور   باه پرسشانامه   پگاذار  نمره. باشد یم ماده 51شامل  اتن پرسشنامه

« مخاایفم  کاامال  »و « مخاایفم »، «موافقم»، «موافقم کامال »هاپ  که براپ گزتنه باشد یماپ  درجه

 پاتاااتی اتاان پرسشاانامه در نظاار گرفتااه شااده اساا .    5، 3، 2، 4هاااپ  ترتیاا  نمااره  بااه

(2017)Hossieni and Afkhami   محاسسه گردتده اس   05/8بر اسا  روش میفاپ کرونساخ

شود. در پژوهش حاضر پاتااتی باا اساتفاده از ایفااپ کرونسااخ       که پاتاتی مطلوب ارزتابی می

 مده اس .مبه دس   08/8

شده اسا .   تهیه Linz( 2003)توسط  3پرسشنامه رضات  شغلی :پرسشنامه رضایت شغلی

 طراحی من بررسی وارزتابی میازان رضاات  شاغلی در    از هدف گوته دارد و 52اتن پرسشنامه 

باشاد   اپ می درجه 1رور  طیف ییکر   گذارپ پرسشنامه به باشد. نمره ها می کارکنان سازمان

ترتیا    باه « مخاایفم  کاامال  »و « مخایفم»، «نظر بی» ،«موافقم»، «موافقم کامال »هاپ  که براپ گزتنه

 پاژوهش  در نظر گرفته شده اس . پاتاتی پرسشنامه رضات  شغلی در 5 و 3،  2، 4، 1هاپ  نمره

(2014)Asghari and Hosseini ، 01/8 در پاژوهش حاضار باا اساتفاده از روش     دس  ممد به .

 محاسسه شد. 03/8میفاپ کرونساخ پاتاتی 

 

 ها یافته
 اتا  هاا  پرسشانامه دررد  1سا  تن تعداد تقرتنفر بود که از ا 571نمونه مدنظر  اتن پژوهش در

ن پا  از  تل حاذف شادند. بناابرا   یا ان تحلتا ل نسودند یذا از جریا قابل تحلتنشد  برگش  داده

، باشند یمق را شامل ین تحقتنفر از کارکنان که نمونه ممارپ ا 517براپ  ها پرسشنامه پمور جمع

فی یدر دو بخش، در بخش نخت  ممار تور SPSSافزار  دس  ممده با استفاده از نرم به پها داده

                                                           
1-  Job Motivation Questionnaire  

2-  Job Satisfaction Questionnaire 
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  تضار از  هاا  یهفرضا انحراف استاندارد و بخش دوم باراپ مزماودن    و  نیانگیرها شامل میمتغ

 استفاده شد. رسونیهمستتگی پ

میاانگین متغیار    و 2132/20  شاغلی برابار   تر رضاین متغیانگی، م5ج جدول تبر اسا  نتا

 اس . 7211/45انگیزش شغلی 

 
 آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی. 6جدول 
 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 44383/0 2132/20 رضات  شغلی
 33838/7 7211/45 انگیزش شغلی

 

 داری وجود دارد. شغلی در کارکنان هتل رابطه معنی رضایتشغلی و  انگیزشن یه: بیفرض

  تن دو از ضار تن ایر و بررسی رابطه بیمتغه فوق با توجه به وجود دو یبراپ بررسی فرض

 ممده اس . 3 ج در جدولترسون استفاده شد که نتایهمستتگی پ

 
 ماتریس ضریب همبستگی میان متغیرهای تحقیق .2 جدول

 انگیزش شغلی 

 رضایت شغلی
 تعداد داری سطح معنی پیرسون

**117/8 888/8 517 
85/8**p< 

 

باشد. یذا  یم > p 85/8و   = 117/8rرسون برابر با یپ ی  همستتگت، ضر3با توجه به جدول 

شاه رابطاه مثسا  و    یشده و در نت  توان گف  که فرض رفر رد یم دررد 33نان ی  اطمتبا ضر

 ر وجود دارد.ین دو متغیب پدار یمعن

 

 گیری نتیجه بحث و
اساتقالل  شغلی در کارکنان هتل  رضات شغلی و  انگیزشاتن پژوهش با هدف تعیین رابطه بین 

زش شاغلی  یا ر انگین دو متغیب دارپ معنیرابطه مثس  و  که نشان داد ها تافتهدر تهران رور  گرف . 
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، Park, Lee, and Kabst، (2004) Linz (2008) نتاتج تحقیقا  که با وجود داردو رضات  شغلی 

(2009) Karsli and Iskender، (1995)Herzberg, Mausner, Snyderman ، (2002 )Tzeng 

 ناهمخوان اس .   Saatchi, Ghasemi and Namazi( 2008همخوان و با پژوهش )

رضاات  شاغلی    باا  شاغلی گف  انگیزه  توان یمدر تسیین فرضیه حارل  هاپ تافتهاسا   بر

 (.Mehmet et al., 2009) شاود  مای  که انگیزش باال رضات  شغلی باال را منشار  طورپ به ارتساط دارد

 و غفلا  از  شود یمتلقی  ها سازمانشکت   موفقی  و در ثرؤترتن عامل م انگیزش شغلی مهم

 (. در دنیاپ پیشرفته اماروز، در Sadeghifar et al., 2014رفتن منابع انتانی اس  ) من موج  به هدر

 تحقاق اهاداف هار    گاذار در تأثیرسارماته و تکای از عوامال     تنتر عمدهسازمانی نیروپ انتانی  هر

 شاغلی   ت رضاا  از یمهما  کنناده  بینای  یشپ یزشانگ (.DeAngelo, 2016) شود یمسازمان محتوب 

مهام   عامال بتایار   رضات  شغلی دو وانگیزش شغلی توجه داش   باتد (.Lamborn, 1991) اس 

 Ginzberg, Ginsburg, Axelrad and Herma( 1951) باشاد.  براپ تداوم حیاا  ساازمانی مای   

 ،اولگاردد،   دو منساع حارال مای    از )که هماان انگیازش اسا (    درونی خشنودپمعتقدند که 

اثار   یذتی که بر ،شود. دوم فعایی  عاتدش می اشتغال به کار و از احتا  یذتی که انتان ررفا 

 و هاا  رسااندن توانااتی   باه ظهاور   هاپ اجتماعی و تا انشام برخی متئویی  مشاهده پیشرف  و

بیرونی با نماتد. رضات   انگیزش درونی را اتشاد می و دهد فردپ به انتان دس  میهاپ  رغس 

رضاات  کلای   و تحاول اسا .    حال تغییر من در هر محیط کار ارتساط دارد و شراتط اشتغال و

 (.Badri, 2001بیرونی اس  ) نتیشه تعامل بین رضات  درونی و

انشاماد زتارا شاخا را     تک شغل پرماته باه خشانودپ مای     .Herzberg et al(1995) طسق نظر

ماتاه   سوپ دتگر تک شغل کم به حصول خشنودپ نائل متد از کند و خوب کار سازد تا برانگیخته می

عناوان تاک    تواناد باه   شود درنتیشه نمی بهترتن رور  خود، به عدم رضات  منشر تواند در تنها می

هااپ   من فعاییا   اس  رضات  شغلی تابعی اسا  از  معتقدوپ به کاررود.  بهتر انگیزه براپ عملکرد

عوامال برانگیزناده تاا انگیزشای      هاا را  من محرک باشاند و  انگیز و شغلی تا محتواپ شغلی که تالش

فاردپ، باه رسامی  شاناخته      رشاد  ماهی  کاار،  ، متئویی ،  پیشرف  ترفیع واز  نامد، که عسارتند می

 .کت  موفقی  شدن،

درون خوداحتاا  رضاات  وخشانودپ خواهادکرد،      کت  عوامال فاوق در   بنابراتن فرد با

زد  بیشترپ دس  خواهدهاپ  به احتمال زتاد به کوشش شد و خودعالقمند خواهدهمواره به کار 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzeng%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12379304
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://ensani.ir/fa/article/author/2340&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhj5oni3KnuDejl2h5OFfzW_bEh6zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://ensani.ir/fa/article/author/93346&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhlDzSeHOUxRqQgj3v4U1Pi_2QZPA


 (3، شماره 5231، پاتیز و زمتتان 4پ چهارم، سال  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 

42 

کاه اتان نیاروپ محارک انگیازش شاغلی        تافا   خواهاد افزاتش به همین دییل بازده شغلی او  و

 حاضار  هااپ پاژوهش   محادودت  از جمله داش .  باشد که رضات  شغلی را به دنسال خواهد می

 دستر  بود.گیرپ در  استفاده از روش نمونه
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