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دانشگاه با انگیزش شغلی کارکنانمدیران منبع کنترل بین بررسی رابطه 
88-89آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در سال 

1بنابحبیب اله آخوندي

2زهرا موسومی شجاعی

3دکتر علیرضا پیرخائفی

4مهدي مهدي پورمقدم

چکیده
سی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان پژوهش حاضر با هدف برر

انجام گرفته است و جامعه 88-89شرقی در سال دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان
واحد دانشگاه آزاد اسالمی در سطح استان آذربایجان 22آماري این پژوهش متشکل از

اسالمی می شود که در این تعداد دانشگاه آزاد13واحدهاي منطقه شرقی که شامل کلیه 
وبودهنفر121هاي اداري دانشگاه به تعداد معاونین و مدیران شاغل در قسمتواحد کالً 

2150به تعداد و تحت مدیریت این مدیران زن و مرد شاغل در دانشگاه کارکنانکلیه
نفر و 93ن به تعداد نمونه مورگان براي مدیراآماري با استفاده از تعیین حجم. نمونهبودنفر

نامه از نوع همبستگی است. براي نفر تعیین شد. روش تحقیق این پرسش326براي کارکنان
) استفاده شد وفرایند تحلیل ²xآزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کاي (

هاي یافته.انجام گرفتSPSSافزار ها از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی و توسط نرمداده
رويبرباشنددرونیکنترلیمنبعدارايهاسازماندرمدیرانچنانچهدهدنشان میپژوهشاین

تري را خواهند گذاشت. همچنین بدلیل معکوس بودن خود تاثیر مثبتمدیریتیتحتکارکنان
منبع کارکنان، هر قدر مدیري داراي رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی

)habib.akhondi.b@gmail.com(تبریزکارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد،آموزشیمدیریت کارشناس ارشد -1
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز-2
استادیار و عضو هئیت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار-3
)mahdi1739@gmail.com(تبریزکارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد،ناس مدیریت بازرگانیکارش-4



1390تابستان–17شماره –فراسوي مدیریت  34

مدیرآنکارکنانشغلیانگیزشنماید،رفتارسازماندرآناساسکنترلی بیرونی باشد و بر
نمود.  خواهدپیداکاهشوتقلیل
منبع کنترل، انگیزش شغلی، دانشگاه آزاد اسالمیهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ها و ارتباط آن با کارآمدي کارکنان و بازدهامروزه در مدیریت از انگیزه

هاي زیادي صورت گرفته و به ارتباط الزم بین بازده هاي مختلف بحثسازمان
هاي اعضاي هر سازمان ها و شدت و ضعف انگیزهآموزشی و تولیدي سازمان
ها، عامل ایجاد انرژي و موجب حرکت انگیزه).1377پرداخته شده است (کریمی،

باعث می شود تا چراکه انگیزهشوند. موجود زنده از جمله آدمی محسوب می
شخص به وظایف خود پایبند بماند و کارها را با جدیت و نشاط انجام دهد. بدین 

هاي ساده و هاي خود اعم از هدفترتیب او می تواند به آسانی به اهداف و خواسته
به همین دلیل مبحث انگیزه در مطالعات و تحقیقات پیچیده، دست یابد.

رخوردار است (همان منبع). روانشناختی از اهمیت فراوانی ب
جستجو در مسئله انگیزش پاسخ چراهاي رفتار آدمی است. افراد با توجه به 

هاي مختلف، کارهاي متفاوتی را انجام می دهند. حتی در صورت یکسان انگیزه
هاي هاي افراد، شدت انگیزه در آنها متفاوت است که این امر به تفاوتبودن انگیزه

).1382قدمی پور، می گرد (مفردي بر
ها وجود عوامل انگیزشی در از دالیل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمانیکی

حد باال در آن سازمان می باشد. براي توجیه اختالف بین کارکنان که استعداد، 
توانایی و فرصت یکسانی براي کار در محیط یک سازمان و تحت شرایط و 

رد متفاوتی دارند، از مفهوم انگیزش شغلی امکانات مساوي شغلی بوده اما عملک
، عوامل، شرایط و اوضاع و احوالی است 1منظور از انگیزش شغلیاستفاده می شود.

1- Job Morivation
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که موجب برانگیختن، جهت دادن و تداوم رفتار فرد به شکل مطلوب در ارتباط با 
).1382(مقدمی پور،گردداش میهاي شغلیموقعیت

و عالقه فرد نسبت به انجام دادن یک کار، انگیزش شغلی نشان دهنده میل 
سروسامان دادن به محیط مادي، معنوي و اجتماعی خود، فائق آمدن بر موانع، از 
دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش زیاد براي بهتر انجام 

دادن کارهاست (همان منبع). 
اند که ترفیعات شاین تالدائم بر، کارکنانی که انگیزش شغلی باالیی دارند

هاي بهتري براي دست بیاورند و از آنجا که همواره در جستجوي راهه بیشتري ب
تر ارتقاء می یابند. این کارکنان در انجام امور محوله و وظایف خود هستند، سریع

انجام وظایف، براي خود حالتی را به وجود می آورند که به کوشش نسبتاٌ بیشتري 
بتوانند براي ایفاي نقشی که از آنان خواسته شده است، تالش نمایند نیاز باشد و

(همان منبع).
معموالً یک فرد برانگیخته در مقایسه با همکارانش که برانگیخته نیستند وظایف 

از طرفی مدیران هم با دهد. اش را با عالقه، نیرو و کارایی بیشتري انجام میشغلی
ها و ترفیعات بیشتري را کسب نمایند ند تا موفقیتاها و طرق مختلف در تالششیوه

این .تري براي انجام امور هستندهاي بهتر و آساندنبال پیدا کردن راهه و همواره ب
مدیران در مواجه با میزان انگیزش شغلی کارکنان و نوع منبع کنترلی که اعمال 

د که نسبت به انجام می آورنمی کنند، زمانی کار را براي خود به صورت مبارزه در
آنچه از طرف کارکنان و خودشان انجام می دهند اطمینان داشته باشند. این مدیران 

).1378کنند (گنجی،متفاوتی را اتخاذ میروشها برخورد با مسایل و حل آندر
ها این است که چرا بعضی از هاي امروز مدیران سازمانیکی از دل مشغولی

و به هیچ وجه میل به تالش و گسترش ارندالزم را ندکارکنان کم کارند و تحرك
گونه نوآوري و خالقیت در فعالیت از لحاظ کمی و کیفی را ندارند و یا هیچ

ها کار دشواري است زیرا شود. بدون تردید پاسخ این پرسشکارشان دیده نمی
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ع هاي فردي، تنوهاي زیادي در این زمینه وجود دارد مانند تفاوتموانع وعلت
(همان هاي مختلف و منبع کنترل مدیرانوظایف و مشاغل، تغییر رفتار فرد در زمان

منبع).
با توجه به اهمیت منبع کنترل در بین موانع یاد شده بایستی در این رابطه اذعان 

پردازان یادگیري اجتماعی از جمله راتر که نمود که به اعتقاد برخی از نظریه
هاي خود را به عوامل شخصی و یا محیطی و شکستهامعتقدند، افراد، موفقیت

دهند و مطابق این تعریف براي منبع کنترل مدیران اشکال درونی و نسبت می
).1966(راتر،نمایندبیرونی را معرفی می

شود داده مینسبتخودشبهیایک مدیرهايشکستوهاموفقیتتمامواقعدر
راین بمی کنند نسبت داده می شود. بناو یا به کارکنانی که تحت نظر وي کار 

با پی بردن به نوع منبع کنترلی که در سازمان اعمال می کنند مدیران می توانند
یکی از موانع مهم انگیزش شغلی را شناسایی و در جهت حل مشکل گام بردارند. و 
در این صورت است که مدیر می تواند ضمن رفع تعارض بین رفتار خود با نوع 

میزان انگیزش شغلی کارکنان، سازمان را به سوي تعالی سوق دهد و از رفتار و
وضعیت محیط کاري و زیرمجموعه خود آگاهی و شناخت کافی را حاصل نماید. 

چنانچه در باال نیز اشاره شد، منبع کنترل مدیران را به دو شکل درونی و بیرونی 
هستند، موفقیت خود را 1مدیرانی که داراي منبع کنترل درونیمعرفی می نمایند.

دهند. به توانایی و تالش خود و شکست خویش را به عدم تالش کافی نسبت می
ه دهند مسائل را، خود حل نمایند در واقع کنترل رویدادها در زندگی بترجیح می

دارند. 2ها،  درونی است. اما مدیرانی که منبع کنترل بیرونیویژه در زمینه کار آن
خود را متأثر از دشواري وظایف، عدم توانایی، روحیه نامناسب، موفقیت و شکست 

، فعالیت موثر کارکنان تحت هاي دیگرانداري مدیران ارشد سازمان، کمکجانب

1- Internnal Source of Control
2- External Source of Control
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شان تأثیر چندانی در موفقیت و بهبود دانند و بر این باورند که تالشمینظرشان
).1969(وال،عملکرد آنها ندارد

وانع مهم انگیزش شغلی کارکنان که نوع منبع کنترل بنابراین شناخت یکی از م
مدیران می باشد می تواند بر میزان باال و پایین بودن انگیزش شغلی کارکنان موثر 
باشد. لذا بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان در ارتقاء 

همه جانبه ي یک سازمان بسیار حائز اهمیت است.

روش ابزار و 
در طرح پژوهشی حاضر، چون هدف محقق، بررسی رابطه بین متغیرها بود، 
بنابراین از روش همبستگی استفاده شد. مغتیرهاي منبع کنترل در مدیران و انگیزش 

شغلی در کارکنان و رابطه این دو مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیري
واحد دانشگاه آزاد اسالمی 22ر این پژوهش عبارت است از جامعه آماري د

در سطح استان آذربایجان شرقی که در این مجموعه، شامل کلیه معاونین و 
مدیرانی وکارکنان زن و مرد شاغل در دانشگاه می شود.
دانشگاه آزاد اسالمی، 13با استناد به اطالعات مرکز آمار و انفورماتیک منطقه 

شاغل در واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در تعداد مدیران 
نفر و تعداد کارکنان رسمی (زن و مرد) شاغل در واحدهاي 121) 88-89سال (

نفر بود. 2150) 88- 89دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در سال (
مورگان  براي محاسبه نمونه آماري این پژوهش از جدول تعیین حجم نمونه

استفاده شد و براي انتخاب نمونه از شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبی 
استفاده شد. 
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گیريابزارهاي اندازه
نامه استاندارد بود.آوري اطالعات شامل دو پرسشابزارهاي این پژوهش براي جمع

:نامه منبع کنترل درونی و بیرونی راترپرسش-1
ماده است که هر ماده متشکل از دو جمله به صورت 29نامه داراي این پرسش

ها عقیده بیرونی و دیگري عقیده درونی (الف و ب) می باشد که یکی از جمله
است و آزمودنی یک جمله را انتخاب می نماید.

طبقه تقسیم می شود که مواد مقیاس کنترل درونی و بیرونی به شش خرده
گري و سلطهی اجتماعی، عاطفه و محبت،عبارتند از: بازشناسی تحصیلی، بازشناس

).1966بازشناسی سیاسی، اجتماعی و فلسفه زندگی(راتر، طلبی،برتري
نامه خودسنجی ماده است که در مقیاس یک پرسش29نامه داراي این پرسش

، 19، 24، 27هاي ماده، به صورت خنثی می باشد (ماده6ماده آن،29است و از 
ز آزمون را براي آزمودنی پوشیده نگه می دارد و نمره) که منظور ا1، 8، 14

نامه عقاید و باورهاي فرد ماده کلیدي این پرسش23گذاري نمی شود ولی در 
گیري می شود و مقیاس کنترل درونی و درباره ماهیت و طبیعت جهان، اندازه

ر بیرونی به صورت گزینه بایست است که در آن یک باور درونی در برابر یک باو
).1996: ، راتر1972(وانیر،و عقیده بیرونی قرار دارد

:نامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنرپرسش-2
هاي جدیت در کار، رضایت نامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر ویژگیپرسش

پذیري، خودباوري و مندي به کار، اهمیت شغلی، مسئولیتشغلی، میزان عالقه
خودکنترلی را می سنجد.

اي است و توسط عبارت با مقیاس چهار درجه20نامه داراي این پرسش
نامه براي هر کارکنان اعم از زن و مرد، پاسخ داده شده است. در این پرسش
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ها در نظر گرفته شده امتیاز براي مقیاس4تا 1عبارت چهار درجه که به ترتیب از 
گردید.محاسبه 20و حداقل نمره 80نامه که حداکثر نمره در این پرسش

به میزان عالقه فرد به شغل، 17و15و13و12و11و7و6و5و1گزینه هاي 
مربوط بود.

به میزان اهمیت شغل مربوط بود.19و18و14و10و2هاي گویه
به میزان رضایت شغلی ربط داشت.4و3هاي گویه
به مقوله خودباوري تعلق داشت.9و8هاي گویه

به مقوله خود کنترلی مربوط بود.20پذیري و به مقوله مسئولیت16هاي و گویه

هانامهروش گردآوري اطالعات و تعیین روایی و اعتبار پرسش
اسامی و مشخصات واحدهاي دانشگاهی، با وجود همگن بـودن  بعد از تهیه فهرست

و گستردگی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در استان آذربایجـان شـرقی و مشـکل    
حـدها، محقـق میـزان درصـد تشـکیل دهنـده نمونـه        ها براي همه وااجراي پرسشنامه

گانه استان به صورت 22آماري مدیران و کارکنان(مرد و زن) را در تمام واحدهاي 
ه نامـه هـاي تحقیـق را بـ    هـا، پرسـش  مجزا محاسبه و پس از مشخص شدن تعـداد آن 

دسـت آمـده از طریـق    ه صورت تصادفی در بین واحدها با توجه به نمونـه آمـاري بـ   
آوري شد.عیین حجم نمونه مورگان، پخش و پس از تکمیل جمعجدول ت

و آلفاي کرونباخ ها از روش کودر ریچاردسون نامهبراي سنجش اعتبار پرسش
و براي α=0.885نامه انگیزش شغلی استفاده شد که ضریب اعتبار براي پرسش

مه منبع نادست آمد. براي بررسی روایی پرسشه بα= 0.835پرسشنامه منبع کنترل 
نامه دست آمده از پرسشه هاي بهاي حاصل از این مقیاس با نمرهکنترل راتر، نمره

r=0.730منبع نوریکی و استریکلند محاسبه گردید که بین آنها ضریب همبستگی 
نامه انگیزش شغلی لوداهل طور براي بررسی روایی پرسشدست آمد همینه ب

نامه دست آمده از پرسشه هاي بنمرههاي حاصل از این مقیاس با کیچنر نمره
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انگیزش پیشرفت اسپنس و هلمریچ محاسبه گردید که بین آنها ضریب 
دست آمد.ه بr=0.716همبستگی

تحقیقهایافته
هاي زیر حاصل گردید.پس از بررسی فرضیه هاي تحقیق یافته

د.: بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطه وجود دار1فرضیه
به دو دسته ،نامه منبع کنترلابتدا مدیران از طریق نمرات به دست آمده از پرسش

داراي منبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم شده و کارکنان هر کدام از آنها نیز 
نامه مربوطه وسیله پرسشه باز این کارکنان یکمشخص شد و میزان انگیزش هر 

متوسط و انگیزش پایین قرار گرفتند سپس تعیین شده و در سه دسته انگیزش باال، 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 2فرضیه مذکور از طریق آزمون مجذور کاي

آزمون در جدول زیر مشاهده می شود. 

)1جدول (
منبع 
کنترل

2مجموعانگیزش کارکنان
سطح معنی

داري نپاییمتوسطباال
1820846درونی

53/3171/0 10261147بیرونی

28461993مجموع

) آمده است نشان می دهد مقدار 1نتایج آزمون مجذور کاي که در جدول (
است. 171/0داري آن ح معنیبوده وسط53/3مشاهده شده مجذور کاي برابر  با 

. گیردنمیقیق نیز مورد تایید قراراین فرضیه صفر رد نمی شود و فرضیه تحبنابر
گفت بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطه می توانبنابراین 

دارد.نوجود 
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: بین منبع کنترل درونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطـه وجـود   2فرضیه
دارد.

سبه شد میانگین از اینکه نمره هر کدام از مدیران در منبع کنترل درونی محابعد
نمره انگیزش کارکنان هر کدام از این مدیران نیز به دست آمد سپس از طریق 
آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه 

آن در جدول زیر مشاهده می شود. 
گونه که در جدول زیر مشاهده می شود ضریب همبستگی بین متغیرهاي همان
دار است. بنابراین فرض صفر رد معنی029/0بوده که در سطح 226/0مذکور 

توان گفت بین دو متغیر رابطه شده و فرض تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و می
قدر مدیري داراي منبع کنترل درونی بیشتري مستقیم وجود دارد. بدین معنا که هر

است انگیزش کارکنان آن مدیر باالست.

)2جدول (
داريعنیسطح م ضریب همبستگی متغیرها

029/0 226/0
و منبع کنترل درونی مدیران  
انگیزش شغلی کارکنان

: بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطـه وجـود   3فرضیه
دارد.

، بعداز اینکه نمره هر کدام از مدیران در منبع کنترل بیرونی 2همانند فرضیه 
گین نمره انگیزش کارکنان هر کدام از این مدیران نیز به دست آمد محاسبه شد میان

مورد بررسی قرار گرفت 3سپس از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 
که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می شود.
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ر جدول زیر مشاهده می شود ضریب همبستگی بین منبع کنترل گونه که دهمان
معنی029/0بوده که در سطح - 226/0بیرونی مدیران و انگیزش کارکنان آنان 

دار است. بنابراین فرض صفر رد شده و فرض تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و 
قدر توان گفت بین دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد. بدین معنا که هرمی

مدیري داراي منبع کنترل بیرونی بیشتري است انگیزش کارکنان آن مدیر کمتر 
است و بالعکس.

)3جدول (
داريسطح معنی ضریب همبستگی متغیرها

029/0 226/0-
و منبع کنترل بیرونی مدیران  
انگیزش شغلی کارکنان

بطه وجود دارد.: بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان زن را4فرضیه
نامه منبع ، ابتدا مدیران از طریق نمرات به دست آمده از پرسش4در مورد فرضیه 

کنترل به دو دسته داراي منبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم شده و کارکنان زن هر 
وسیله کدام از آنها نیز مشخص شده و میزان انگیزش هر کدام از این کارکنان زن

ین شده و در سه دسته انگیزش باال، متوسط و انگیزش پایین پرسشنامه مربوطه تعی
کننده در تحقیق کارکنان نفر از مدیران شرکت61که تنها قرار گرفتند. از آنجایی

بوده است. فرضیه مذکور از 61زن داشتند مجموع مدیران دخیل در این فرضیه 
ر گرفت که نتایج آن در جدول مورد بررسی قرا2طریق آزمون مجذور کاي

زیر مشاهده می شود.
نتایج آزمون مجذور کاي که در جدول زیر آمده است نشان می دهد مقدار 

340/0داري آن ح معنیبوده وسط157/2مشاهده شده مجذور کاي برابر  با 

ورد تایید قرار نمیشود و فرضیه تحقیق نیز ماین فرضیه صفر رد نمیاست. بنابر
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گفت بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان زن می تواناین نابرگیرد. ب
دارد.نرابطه وجود 
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)4جدول (
منبع 
کنترل

انگیزش کارکنان زن
مجموع

2 سطح معنی
داري پایینمتوسطباال

129930درونی
157/2340/0 7121231بیرونی

19212161مجموع

: بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنـان مـرد رابطـه وجـود     5فرضیه 
دارد.

نامه در مورد این فرضیه نیز ابتدا مدیران از طریق نمرات به دست آمده از پرسش
منبع کنترل به دو دسته داراي منبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم شده و کارکنان 

یز مشخص شده و میزان انگیزش هر کدام از این کارکنان ها نمرد هر کدام از آن
نامه مربوطه تعیین شده و در سه دسته انگیزش باال، متوسط و مرد وسیله پرسش

2انگیزش پایین قرار گرفتند. فرضیه مذکور نیز از طریق آزمون مجذور کاي

اهده می شود.مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر مش
) آمده است نشان می دهد مقدار 5نتایج آزمون مجذور کاي که در جدول (

دار است. معنی027/0بوده که در سطح 20/7مشاهده شده مجذور کاي برابر  با 
بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و می توان نتیجه

ن با انگیزش شغلی کارکنان مرد رابطه وجود گیري کرد که بین منبع کنترل مدیرا
)(است278/0دارد و قدرت این رابطه برابر با  0/278می توان . بنابراین

گفت رابطه مذکور نیز در حد ضعیف قرار دارد.
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)5جدول (

منبع 
کنترل

انگیزش کارکنان مرد
2مجموع

سطح 
معنی 
داري

رفاي کرام
)( پایینمتوسطباال

2321650درونی

20/7027/0278/0
9231143بیرونی

32441793مجموع

یک از داراي کنترل درونی به مدیران داراي کنترل بیرونی در هرمدیراننسبت 
):6به مقادیر جدول (سطوح انگیزشی کارکنان مرد (پایین، متوسط، باال) با توجه

0/54511
6
  نسبت مدیران داراي کنترل درونی به مدیران داراي کنترل بیرونـی در

سطح پایین انگیزشی کارکنان مرد

0/91323
21
  نسبت مدیران داراي کنترل درونی به مدیران داراي کنترل بیرونـی در

سطح متوسط انگیزشی کارکنان مرد  

2/5569
23

 نسبت مدیران داراي کنترل درونی به مدیران داراي کنترل بیرونی در

سطح باالي انگیزشی کارکنان مرد 

)6جدول (

منبع کنترل
انگیزش کارکنان مرد

پایینمتوسطباال
23216درونی
92311بیرونی

556/2913/0545/0نسبت مدیران به کارکنان
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شود  هرچه سطح انگیزش کارکنان افزایش نسبتهاي فوق، مشاهده میبا توجه به
یابد نسبت مدیران داراي کنترل درونی به مدیران داراي کنترل بیرونی بیشتر می
شود. می

نتایج و بحث
پژوهش بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی اینهدف از 

در بین مدیران و کارکنان دانشگاه88-89کارکنان است که در سال تحصیلی 
نفر از مدیران و 92اي به حجم هاي آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با نمونه

از نفر کارکنان، اجرا شد که به منظور بررسی و تبیین این هدف، پنج فرضیه 326
شود:مطرح گردید که در زیر ارایه و توصیف می

ان با انگیزش شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.  اول) بین منبع کنترل مدیرفرضیه
دهد بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی هاي پژوهش نشان مییافته

ین که مجذور کاي پیرسون بي مثبت و معناداري وجود ندارد چراکارکنان رابطه
α=95/0باشد و با اطمینان می171/0داري و در سطح معنا53/3دو متغییر 

اي نیست یعنی بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطهمعنادار 
وجود ندارد بنابراین فرض صفر رد نمی شود و فرض تحقیق نیز مورد تایید قرار 

نمی گیرد.
) 1379نژاد،سلیمانحاضر با تحقیقات مافسون و نوویکی (به نقل ازنتیجه

) همخوانی دارد. آنان در 1382،کدیوردونالد (به نقل ازاشنایدر، فریند، مک
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین منبع کنترل و عواملی مانند انگیزش و 
خود تنظیمی در روي یک آزمودنی رابطه وجود دارد ولی چنانچه این عوامل هر 

اي بین کدام در روي یک آزمودنی بطور جداگانه اي مورد مطالعه قرار گیرد رابطه
وجود ندارد. آن دو عامل
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ي بین منبع کنترل و توان رابطهها میبا توجه به تحقیقات گذشته و نتایج آن
زیر تبیین کرد:انگیزش شغلی را به گونه

ـ تنها تببین مبنی بر عدم رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان 
که ارتباطی بین این است که مدیران  و کارکنان دو مقوله جداگانه اي هستند 

آنها مشاهده نشده است.   
دوم) بین منبع کنترل درونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.   فرضیه

دهد بین منبع کنترل درونی مدیران با انگیزش شغلی هاي پژوهش نشان مییافته
و متغییر مستقیم و معناداري وجود دارد و ضریب همبستگی بین دکارکنان رابطه

باشد. و به این معنادار می=95/0αبا اطمینان 029/0در سطح معناداري و226/0
معنی است که بین منبع کنترل درونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطه 

وجود دارد،  بنابراین فرض تحقیق تایید می شود.
ن نتیجه رسید ) هماهنگ است. وي به ای1378هاي مهرافروز (این یافته با یافته

چنین ي معناداري وجود دارد. همرابطهکه بین منبع کنترل درونی و انگیزش شغلی
تر باشد ) نیز نشان داد که هر چه منبع کنترل مدیران درونی1382بیابانگرد (

) نیز نشان داد 1372پیشرفت شغلی ایشان بیشتر است. کالسز (به نقل از شیخ فنی،
هاي رفت شغلی همبستگی وجود دارد.همچنین با یافتهبین منبع کنترل درونی و پیش

ي مکان ) نیز هماهنگ است وي در بررسی رابطه1371استیک (به نقل ازبیابانگرد،
ي کارشناسی به این نتیجه رسید کنترل و انگیزش پیشرفت روي دانشجویان دوره

ارد. ي معناداري وجود دکه مکان کنترل با انگیزش پیشرفت در هر دو جنس رابطه
وجود دارد.سوم) بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان رابطهفرضیه

، بعد از 2براي بررسی روابط بین متغیرهاي موجود در پژوهش، همانند فرضیه 
کدام از مدیران در منبع کنترل بیرونی محاسبه شد میانگین نمره این که نمره هر

دست آمد.ه ام از این مدیران نیز بکدانگیزش شغلی کارکنان هر
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در -226/0هاي پژوهش، ضریب همبستگی بین دو متغییر با توجه به یافته
معنادار بوده و داراي رابطه معکوسی =95/0αو با اطمینان 029/0سطح معناداري 

باشد، بنابران فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود. یعنی هر قدر مدیري می
نترلی بیرونی بیشتري باشد انگیزش شغلی کارکنان آن مدیر کمتر داراي منبع ک

) همخوانی 1379هاي (الوانی به نقل از اشرف،. این موضوع می تواند با یافتهاست
داشته باشد چرا که الوانی مطرح می کند افرادي که داراي منبع کنترل بیرونی 

ر است.ها و یا کارکنان تحت نظارت کمتهستند میزان رضایت از آن
وجود دارد.چهارم) بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان زن رابطهفرضیه

نامه دست آمده از پرسشه در مورد فرضیه فوق، ابتدا مدیران از طریق نمرات ب
منبع کنترل مدیران به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم شدند و میزان انگیزش شغلی 

نفر از مدیران 61که تنها نفر بودند ولی از آنجایی93کارکنان زن که تعدادشان
در قسمت تحت مدیریتی خود کارکنان زن شاغل داشتند بنابراین مجموع مدیران 

نظر گرفته شد. فرضیه مذکور از طریق آزمون مجذور در61دخیل در این فرضیه 
و سطح 157/2دو برابرمورد بررسی قرار گرفت و چون خیدو)(خیکاي

دار نیست. بدین معنی که فرض صفر رد معناα=95/0با اطمینان 340/0ناداري مع
نمی شود و فرض تحقیق نیز مورد تائید قرار نمی گیرد.

وي در بررسی .) نیز همخوانی دارد1385هاي آتین (نتیجه حاضر با یافته
به این نتیجه،مدیران و انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل

داري رسید که بین انگیزش شغلی کارکنان و منبع کنترل مدیران تفاوت معنی
وجود ندارد.

وجود دارد.فرضیه پنجم) بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان مرد رابطه
نامه در مورد این فرضیه ابتدا مدیران از طریق نمرات به دست آمده از پرسش

نبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم شده و میزان انگیزش منبع کنترل به دو دسته ي م
کارکنان مرد نیز در سه دسته باال، متوسط و پایین قرار گرفتند که فرضیه شغلی
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دو مورد بررسی قرار گرفت. چون مذکور از طریق آزمون مجذور کاي یا خی
با اطمینان027/0بود و سطح معناداري 20/7دست آمده برابر ه مجذور کاي ب

95/0=α معنادار است. بدین ترتیب فرض صفر رد و فرض تحقیق مورد تائید قرار
می گیرد. پس بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین منبع کنترل مدیران با انگیزش 

278/0شغلی کارکنان مرد رابطه وجود دارد و قدرت این رابطه برابر است با 

ی توان گفت این رابطه در حد ضعیفی قرار دارد.) بنابراین م278/0(فاي کرامر= 
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:منابع
،ترجمه: بیابانگرد و نائینیانانگیزش در کالس درس، ،)1377(چ. ال،اسپالدینگ-

تهران: انتشارات مدرسه.
، بررسی رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در )1371(ابیابانگرد،-
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