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  کار نیروي وريو بهره شادي بر مؤثر اجتماعی  – اقتصادي عوامل بررسی
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 چکیده
 با آن ارتباط و شادي بر مؤثر اجتماعی -اقتصادي عوامل بررسی پژوهش، این انجام از هدف

 50 داراي صنعتی کارگاه 18 در شاغل افراد کلیه آماري جامعه. است بوده کار نیروي فردي وريبهره
 گرفته نظر در طبقه ک یعنوان به کارگاه هر. باشدمی کرمانشاه شهرستان در) نفر 3747 ( باالتر و کارگر
. است گردیده انتخاب نمونه تناسبم تخصیص روش با ساده تصادفی گیرينمونه روش اساس بر و شده
 شناختیجمعیت و فردي وريبهره آکسفورد، شادکامی هايپرسشنامه تکمیل و توزیع طریق از هاداده
 نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد Eviews 7 و  Spss18 افزارهاي نرم از استفاده با و آوريجمع

         روحی، سالمت فرزند، تعداد وري،بهره یرهايمتغ داد نشان چندگانه رگرسیون انجام از حاصل
 میزان متغیر و دارند دارمعنی و مثبت ارتباط شادي با زندگی در بودن بین خوش و کار به عالقه مندي

 در شرکت میزان شادي، متغیرهاي این بر عالوه. دارد داريمعنی و منفی ارتباط شادي با ماهیانه درآمد
 با خدا به ایمان و خانواده توسط شغل داشتن قبول شغلی، امنیت شغلی، ضایتر کارآموزي، هايکالس
 میانگین و شادي میانگین برابري فرضیه همچنین. هستند دارمعنی و مثبت ارتباط داراي وريبهره متغیر
  . شد پذیرفته ) زنان و مردان گروه( جنسیت متغیر سطوح در وريبهره

  :واژه هاي کلیدي
  کرمانشاه صنعتی هايکارگاه چندگانه، رگرسیون همبستگی، تحلیل ،وريبهره شادي،

                                                           
 sfattahi@razi.ac.ir  ، رازي دانشگاه دانشیار -1
 j.karami@razi.ac.ir ، ازير دانشگاه دانشیار -2
 mmansour901@gmail.com کرمانشاه، رازي دانشگاه ارشد، کارشناسی -3 

 » بهره وريمدیریت«
  1395 بهار _36 شماره _سال نهم 

  7 - 36 ص ص
  25/12/93: تاریخ دریافت مقاله

 06/10/94: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
. ببرد گیزند از را بهره ترینبیش تا کوشدمی مدرن ارتباطات چنبره در آدمی امروزه

 و آرامش دنبال به همواره هاانسان کند،می بیداد جنگ و گرسنگی فقر، که جهانی در
 و زندگی از منديرضایت احساس شادمانی، .هستند تکاپو در شاد هايلحظه داشتن
 اقتصادي، هیجانی، عاطفی، اجزاي داراي و است شخصی تجربیات از بردن لذت توانایی

افته  یافزایش شادمانی به مربوط هايپژوهش1960سال از. باشدمی شناختی و اجتماعی
 3 هاپژوهش این در. اندپرداخته شادمانی بررسی به مختلفی هايسازمان و است
 و شادمانی میزان سنجش آنها از برخی در. کرد مشخص توانمی را اساسی گیريجهت
 که هاپژوهش برخی در .است بوده اصلی هدف شادمانی سنجش براي ابزارهایی تهیه
 در و است گرفته قرار مدنظر شادمانی بر مؤثر عوامل بررسی بوده، توجه مورد بیشتر

 -51، 1386 وفائیان، و کشاورز(اندشده ارزیابی شادي افزایش هايراه و هاشیوه گروهی
62(.  

 میزان از خوبی دهنده انعکاس تواندمی اما نیست مطلوبیت معناي به دقیقاً شادي
 مطلوبیت از مناسبی تقریب عنوان به آن را توانمی و باشد زندگی از افراد خشنودي

 شانزندگی کل کیفیت به سبتن افراد ارزیابی از معیاري معناي به شادي. گرفت درنظر
 و خاطر آرامش  شادي:کندمی تعریف این گونه را شادي 1آیزنک مایلک دکتر .باشدمی

 مختلف صفات از ايمجموعه شادي. دارند را آن آرزوي همه که است باطن رضایت
 شیدائی،(است بودن شاکر و دیگران و خود پذیرش بخشش، مهربانی، اندیشی،مثبت مانند

1390 .(  
 دیگر و شده ناراحتی و اندوه کردن برطرف صرف افراد انرژِي زده،غم جامعه در
 به شادي که است آن از حاکی علمی شواهد .ماندنمی باقی توسعه و تولید براي فرصتی
 بیشتر، وريبهره و تولید بهتر، کارکرد عمر، طول شکوفا، استعداد پویا، ذهن داشتن
 2بوتان کشورکوهستانی پادشاه چهارمین. شد خواهد منجر ترسالم اقتصاد و بیشتر اشتغال

به  مردم، رفاه گیرياندازه جهت که است کرده اشاره) میالدي 1972 (پیش سال 43
  .گرفت اندازه را 3ملی ناخالص شادي باید ملی ناخالص تولید سطح گرفتن نظر در جاي

                                                           
1- Eysenk 
2-Bhutan 
3-Gross National Happiness 
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. است داشته چشمگیري افزایش نشاط و شادي پیرامون پژوهش گذشته دهۀ دو در
 منتشر مقاالت تعداد : که است نوشته شادکامی دنبال به عنوان با کتابی در) 1993(1مایرز
 افزایش بعد دهۀ ک  یدر مقاله 870 به 1979 سال در مقاله 150 از شادکامی دربارة شده

     ) .48-1388،35 متین و همکاران، زارعی(است افتهی
 50 نظر از نشاط، و خوشبختی زمینۀ رد شده انجام هايپژوهش نتایج براساس

 سال از. رودمی شمار به زندگی مسأله ترینمهم نشاط و شادکامی احساس مردم درصد
 کشورها افتگی یتوسعه سطح تعیین براي ملل سازمان نگاه در بعد میالدي به 2000

 ک ینعنوا به نیز جامعه افراد منديرضایت و خشنودي آینده، به امید نشاط، متغیرهاي
 احساس جامعه ک یمردم اگر که صورت این به. است شده محاسبات وارد کلیدي متغیر
 که کرد قلمداد افتهیتوسعه را جامعه آن تواننمی نکنند منديرضایت و خشنودي نشاط،

 به توجه با امروزه). 1387 شالی، صفري(باشدمی نشاط و شادي اهمیت دهنده نشان این
با  کاري محیط اگر کنند،می سپري هاسازمان در را خود وقت ترینبیش افراد اینکه

  . شوند مندبهره آن از ناشی مزایاي از توانندمی باشند داشته نشاطی
 کاري اهداف به دستیابی جهت فرد که شودمی حاصل زمانی کار محیط در شادي

 از ايمجموعه شامل  استعدادها.نمایدمی استفاده خود استعدادهاي و هاتوانایی از خود
 موجود متفاوت طور به فرد هر درون در که است روانی و جسمی ذهنی، هايتوانایی

 گرفته کار به اگر که است فرد هر وجودي هايسرمایه درونی هايتوانمندي. باشدمی
 همکاران، و متین زارعی(خواهدکرد ایجاد ماندگار شادمانی و رضایت احساس شوند،
 که کارگرانی به نسبت شادتر کارگران که است داده نشان ربیتج شواهد). 4-27، 1388
  ). 4، 2010 ،2احمد السعید( دارند باالتري وريبهره دارند، کمتري شادي

 مدیر ارشد اداره شادي با مدیران و کارکنان مؤسسات مختلفی در سراسر 3جرالف
 خود را از یک که چگونه محل کار دهددنیا صحبت و مشاوره کرده و به آنها آموزش می

اي به او در مطالعه. زا تبدیل نمایندآور به محیطی شاد و انرژيزا و ماللمحیط استرس
اي بین پیوند و رابطه دو طرفه: کندوري پرداخته و عنوان میارتباط میان شادي و بهره

 ترقوي» ورياز شادي به بهره«وجود دارد اما این پیوند » وريبهره«و » شادي در کار«
                                                           

1-Myers 
2-Ahmed Elsayed 
3-Kjurlef, A. 
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تان تواند کمکور باشید، بهترین چیزي که میخواهید بهرهبه این معنی که اگر می است
 دلیل بیان 10این مدیر ارشد  .دهیدکند تمرکز بر شاد بودن در کاري است که انجام می

  :این دالیل عبارتند از. وري استکند تا نشان دهد شادي در کار تقویت کننده بهرهمی
تر هستند، انرژي بیشتري دارند، خوش ، خالقکنند دیگران کار میافراد شاد بهتر با

گیرند، بهتر تر یاد میشوند، سریعهاي بیشتري دارند، کمتر بیمار میتر هستند، انگیزهبین
کنند و به جاي گله و شکایت از مشکالت، آنها را گیرند، غالباً کمتر اشتباه میتصمیم می

  .کنندحل می
 رهبر مکتب فیزیوکراتها به کار 1براي اولین بار توسط فرانسوا کنه وريمفهوم بهره

که چنین تعریف باشد می مدیریت اقتصاد و کلیدي رشته مفاهیم از کییبرده شد و 
مقدار کاال و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژي و یا کار « : شود می

عبارت ه ب. »اثربخشی بعالوه کارایی: یا به این شکل. هزینه شده بدون کاهش کیفیت
گیري و استفاده دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهه ب: وري، عبارتست از دیگر بهره

کار، توان، استعداد و مهارت نیروي انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، بهینه از نیروي
  . رفاه جامعهيزمان، مکان و غیره به منظور ارتقا

حدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهاي انسانی، افزایش جمعیت و با توجه به م
. وري نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت استرقابت شدید در اقتصاد جهانی، بهبود بهره

وري آنها نهفته گمان رشد و توسعه اقتصادي امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهرهبی
 زندگی و رفاه بهتر براي افراد وري، کوشش برايکوشش براي افزایش نرخ بهره.است

در دنیاي رقابت آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، . جامعه است
میرزایی، (وري را در مدیران و کارکنان خود شناسایی و ایجاد نمایندبینش و رفتار بهره

 نظر طبق کهدارد به طوری نشاط و شادي مفهوم با تنگاتنگی ارتباط وريبهره). 1390
 و باشدمی شاداب کارکنان بودن دارا وري،بهره براي کلید گترینبزر مدیریت، متخصصان

 و متین زارعی(دارد  وجود روشنی ارتباط کار محل در نشاط و شادي بین لحاظ همین به
  . )27-4، 1388 همکاران،

سانی در وري منابع ان، در تبین عوامل مؤثر بر بهره)1385(پیرایش و حاج کریمی
هاي دولتی نشان دادند که متغیرهاي فناوري اطالعات و ساختار سازمانی نسبت سازمان

                                                           
1-Quesnay, F 
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، به این نتیجه )1388(زارعی متین و همکاران. به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را دارند
وري محیط کار استفاده از نیروي شاد رسیدند که یک راه بسیار مؤثر در افزایش بهره

فرح . کند که به شادي و نشاط افراد خود ارزش قائل باشدي رشد میااست و جامعه
وري نیروي انسانی نشان بندي عوامل مؤثر بر بهره، در اولویت)1389(آبادي و همکاران

دادند که رعایت عوامل مرتبط با شیوه و سبک مدیریتی سازمان، مهمترین عوامل مؤثر 
، در بررسی خود از تأثیر اقتصاد، ارزشها )1389(مهرآرا و ترشیزیان. باشندوري میبر بهره

داري با موقعیت اقتصادي و سالمت بر شادي به این نتیجه رسیدند که شادي بطور معنی
مرتبط است و ارتباط بین شادي و درآمد مستقیم است و پارادوکس استرلین در اینجا 

نی در صنایع وري نیروي انسا، در آسیب شناسی بهره)1390(شیدایی. کندصدق نمی
    و  وري در این صنایع مطلوب بودهکوچک استان قم نشان داد که وضعیت بهره

هاي توانمند سازي، شادي و نشاط و رضایت شغلی به عنوان نقاط قوت، و بین مؤلفه
. داري وجود داردوري نیروي انسانی رابطه معنیتحصیالت و سن کارکنان با بهره

 بررسی عوامل مؤثر بر شادي نشان دادند که عالوه بر ، در)1391(منتظري و همکاران
 اجتماعی از قبیل وضعیت اشتغال، سطح درآمد و شهر محل سکونت، -عوامل اقتصادي

  . درك افراد از سالمت خود تأثیر بسزایی بر سطح شادکامی افراد دارد
، به بررسی رابطه رشد اقتصادي و بهبود سرنوشت انسانی )1974( 1استرلین

ت و به این نتیجه رسید که درآمریکا با وجود اینکه درآمدها به طور وسیعی افزایش پرداخ
در بررسی ) 1997 (2گرثام و یوهانسن.اندیافته است، اما مردم در طول زمان شادتر نشده

ارتباط میان شادي و سالمت براي جامعه سوئد نشان دادند که شادي با افزایش درآمد و 
یابد و یکاري، شهرنشینی، مجرد بودن و مرد بودن کاهش میتحصیالت، افزایش و با ب

دریافتند ) 2001 (3روجاس و فونتس.  شکل استUرابطه بین سن و شادي به صورت 
که رابطه بین درآمد و رفاه ذهنی خیلی ضعیف است یا اصالً وجود ندارد و قدرت توضیح 

، در بررسی خود از )2005 (4پی یرو.  درصد بود5دهندگی درآمد در رفاه ذهنی کمتر از 
 اجتماعی نشان داد که سن، سالمت، وضعیت تأهل و درآمد - شادي و شرایط اقتصادي 

                                                           
1-Easterlin 
2-Gerdtham & Johannesson 
3-Rojas & Fuentes 
4-Peiro 
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، ادعا کردند که افراد شاد تحلیل )2007(و همکاران 1بوهم. با شادي در ارتباط هستند
کنند و نسبت به رفتگی و غیبت کمتري دارند و با احتمال کمتري شغل خود را ترك می

وري براي ، در بررسی خود از شادي و بهره)2010(احمد السعید.  متعهدترندسازمان
وري را اي رابطه میان شادي و بهرههاي مقطعی به صورت پرسشنامهاي از دادهمجموعه

  .به اثبات رساند
اي به مقوله شادي در محیط کار شده است و در این هاي اخیر توجه ویژهدر سال

س، ادارات، نهادها و سازمانهاي مختلفی انجام شده است که زمینه تحقیقاتی در مدار
 کار به عنوان یکی از اما از آنجا که نیروي. اندهرکدام از دید خاصی به مسأله نگاه کرده
اي برخوردار است و واحدهاي صنعتی نیز در اجزاي اصلی عوامل تولید از اهمیت ویژه

وري رتباط هستند لذا توجه به باال رفتن بهرهاین زمینه به طور مستقیم با نیروي کار در ا
 ناگفته نماند که . نیروي کار در واحدهاي صنعتی امري مهم و حائز اهمیت است

بردن راندمان و  با صرف مبالغ هنگفتی در پی باالها و مراکز صنعتی هموارهسازمان
 این گونه از این رو براي باال بردن راندمان و حل. کارایی عوامل کاري خود هستند

اي مولد و با نشاط به راهکارهایی نیازمندیم که باید شناسایی و مشکالت و داشتن جامعه
پژوهش حاضر، در پی آنست که عوامل مؤثر بر شادي و همچنین . پرورش داده شوند

انجام پژوهش حاضر، به دالیل زیر . مشخص کند وري افراد راعوامل مؤثر بر بهره
  : ضروري است

توان به میزان سی عوامل مؤثر بر شادي در واحدهاي صنعتی مورد مطالعه میبا برر -1
شادي هر واحد پی برد و عوامل مؤثر بر شادي را شناسایی و با تقویت آنها، میزان 

  .شادي و تبع آن کارایی را افزایش داد
توان به وري در واحدهاي صنعتی مورد مطالعه میبا بررسی عوامل مؤثر بر بهره -2

وري را شناسایی و با تقویت وري هر واحد پی برد و عوامل مؤثر بر بهرهزان بهرهمی
  .این عوامل کارایی را افزایش داد

ها و مراکز وريِ افراد در سازمانمی توان با شناسایی عوامل کمتر تأثیرگذار در بهره -3
ی بردن کارایها جهت باالصنعتی از اتالف و به هدر رفتن بسیاري از هزینه

  .ها را در مسیر درست صرف کردجلوگیري کرد و این هزینه
                                                           

1-Boehm 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

  ....کار ينیرو وريو بهره شادي بر مؤثر اجتماعی  – اقتصادي عوامل بررسی
   

 

13

  ابزار و روش 
 روش لحاظ از و کاربردي تحقیقات ردیف در هدف لحاظ از تحقیق حاضر،

و از لحاظ معیار زمانی یک تحقیق مقطعی مربوط به نیمه  میدانی نوع از هاداده گردآوري
هاي صنعتی وري به تمام کارگاهدر این تحقیق با مراجعه حض. باشدمی1393اول سال 

، براي هر فرد عالوه بر مشخصات ها از طریق پرسشنامهآوري دادهمذکور و جمع
هاي وري به دست آمد که با انجام آزموندموگرافیکی یک نمره شادي و یک نمره بهره

وري در سطوح مختلف متغیرها و برازش رگرسیون برابري میانگین براي شادي و بهره
وري در داخل نه به روش حداقل مربعات معمولی براي متغیرهاي شادي و بهرهچندگا
ها، عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر هر کدام از آنها مشخص و مورد تجزبه و تحلیل کارگاه

  .گیردقرار می
 هايشاغل در کارگاه افراد کلیۀ شامل)  نفر3747( پژوهش این آماري جامعه

با استفاده اندازه نمونه . باشدمی کرمانشاه شهرستان در رگرکا 50 از باالتر داراي صنعتی
 افزایش  نفر محاسبه گردید اما جهت348برابر  ٪95 با سطح اطمینان 1از فرمول ککران

 گیرينمونه از تحقیق این در. افت یافزایش نفر 557 به نمونه اندازه گیري،نمونه دقت
 حکم در صنعتی کارگاه هر که صورت ینبد. شودمی استفاده) ايطبقه (شده بندي طبقه

     انتخاب ساده تصادفی روش با اينمونه کارگاه هر از. آیدمی حساب به طبقه کی
  .است شده بندي طبقه تصادفی گیرينمونه گیري،نمونه روش به عبارتی. شودمی

ها و اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شده آوري دادهدر این پژوهش جهت جمع
  :که عبارتند ازاست 

  2آکسفورد شادکامی پرسشنامه -1
 آن نهایی فرم و است شده تهیه 4لو و 3آرگایل توسط 1989 سال در پرسشنامه این

ک افسردگی پرسشنامه کردن معکوس اساس بر که دارد ماده 29 در . است شده ساخته بِ
افراد اي این پرسشنامه جهت سنجش میزان شادکامی این تحقیق از فرم پنج گزینه

لذا نمرة شادي براي هر فرد عبارت . داردهر سؤال یک تا پنج نمره . استفاده شده است
                                                           

1-Cochran 
2-Oxford Happiness Questionnaire(OHQ)  
3-Argyle 
4-Lu 
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بنابراین حداقل . است از مجموع نمرات اخذ شده از تمام سؤاالت پرسشنامه براي آن فرد
روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات . باشد می145 و حداکثر نمره 29نمره 

پایایی این پرسشنامه را با  آرگایل و همکاران. رار گرفته استمتعددي مورد بررسی ق
 و ضریب ندبررسی قرار داد آزمودنی مورد 347مورد در استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

 پور و نورباالعلیتوسط  این پرسشنامه براي اولین بار. دست آوردنده  درصد را ب90آلفاي 
روایی صوري و محتوایی . هران اعتباریابی شدترجمه و در دانشجویان دانشگاه ت) 1378(

مورد تأکید قرار گرفت و ضریب ) پزشکشناس و روانروان( کارشناس 10آن توسط 
روش آلفاي  درصد و از طریق همسانی درونی و 92پایایی آن با روش دو نیمه کردن 

ف نیز در پژوهشی با هد) 1388(هادي نژاد و زارعی. مددست آه  درصد ب93کرونباخ 
هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ضریب پایایی آنرا براي دانش آموزان شهرهاي 

مقدار آلفاي .  درصد گزارش کردند87استان زنجان با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
  .دست آمده  درصد ب94حاضر تحقیق این پرسشنامه در کرونباخ 

  

  2گلداسمیت و 1هرسی فردي وريبهره پرسشنامه -2
 مربوط وريبهره پرسشنامه از تحقیق، این در فردي وريبهره میزان سنجش براي

 نامهپرسش این. است شده استفاده اَچیو مدل عنوان تحت) 1994(گلداسمیت و هرسی به
 متوسط، کم، کم، خیلی(لیکرت بنديدرجه اساس بر آن سؤاالت که است سؤال 32شامل
 پنج تا ک یسؤال هر پرسشنامه این در. است شده تنظیم ايدرجه 5) زیاد خیلی زیاد،
 گزینه تا هاگزینه سایر و ک ینمره کم خیلی گزینه.دهدمی اختصاص خود به را نمره
 حداقل. دهندمی اختصاص خود به را پنج و چهار سه، دو، نمرات ترتیب به زیاد خیلی
 1380 سال در پرسشنامه این اعتبار. باشدمی 160 نمره حداکثر و 32 وريبهره نمره

 و است شده گزارش درصد 83 آزمون این کرونباخ آلفاي و شد سنجیده مشبکی توسط
 این کرونباخ آلفاي مقدار. است شده گزارش درصد 89 جو حقیقت توسط 1384 سال در

 .آمد به دست درصد 89 تحقیق حاضر در پرسشنامه

                                                           
1- Hersi    
2- Goldsmith 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

  ....کار ينیرو وريو بهره شادي بر مؤثر اجتماعی  – اقتصادي عوامل بررسی
   

 

15

  

  شناختی جمعیت پرسشنامه -3
: خته محقق بود که متغیرهایی از قبیل سؤال و سا20شامل  این پرسشنامه

جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، وضعیت سالمت، وضعیت اشتغال، وضعیت 
کاري، امنیت شغلی، رضایت شغلی و غیره را مورد مسکن، میزان درآمد ماهیانه، سابقه

 .دهدسؤال قرار می
  

  یافته ها
  هاي تحقیقفرضیه

  .داري داردتباط مثبت و معنیوري با میزان شادي ارمیزان بهره
  .داري داردوري ارتباط مثبت و معنیمیزان شادي با میزان بهره

  .داري داردوري ارتباط مثبت و معنیدرآمد با شادي و بهره
  .میانگین شادي در سطح واحدهاي صنعتی مورد مطالعه یکسان است

  .داري داردوري ارتباط مثبت و معنیایمان به خدا با بهره
  
فراوانی، درصد، (توصیفی آمار ها با استفاده ازطالعات بدست آمده از پرسشنامها

     استنباطی آمار و ...)یار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ومیانگین، انحراف مع
هاي و وري در سطوح کارخانهآزمون هاي برابري میانگین براي متغیرهاي شادي و بهره(

مورد تجزیه و  )نه به روش حداقل مربعات معمولیمتغیرها و مدل رگرسیون خطی چندگا
 در که است شده زده تخمین خطی رگرسیون مدل 2 تحقیق این در. تحلیل قرار گرفت

     :جمله از تحقیق متغیرهاي سایر و وابسته متغیر عنوان به شادي متغیر اول مدل
 آموزي،کار هايکالس در شرکت میزان کردن، کار سابقه درآمد، سن، وري،بهره

 به بودن عالقمند شغلی، امنیت شغلی، رضایت سالمت، وضعیت تحصیالت، جنسیت،
 متغیر دوم، مدل در و مستقل متغیر عنوان به غیره و زندگی در بودن بینخوش کار،
  .است شده آورده مستقل متغیرهاي عنوان به متغیرها سایر و وابسته عنوان به وريبهره

-سابقه درآمد، سن، وري،بهره شادي،(کمی تغیرهايم: از عبارتند مدل متغیرهاي
 جنسیت،(اسمی متغیرهاي ،)کارآموزي هايکالس در شرکت میزان فرزند، تعداد کاري،

 تحصیالت، سطح(ايرتبه متغیرهاي و) اشتغال مسکن و وضعیت مالکیت تأهل، وضعیت
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 شغل قبولی زندگی، از رضایت احساس شغلی، رضایت شغلی، امنیت سالمت، وضعیت
  ).خدا به ایمان زندگی، در بودن بین خوش خانواده، توسط

هستند و ) کیفی(ايهمانطور که اشاره شد بعضی از متغیرهاي مدل به صورت رتبه
 به باید دارند که سطوحی تعداد اساس بر رگرسیونی مدل در حضور این متغیرها جهت

که  ايمتغیر رتبه هر که صورت این به. شوند تبدیل دیگر)باینري(مجازي متغیر تعدادي
 و چاترجی( تبدیل می شود جدید )باینري(مجازي متغیر k-1 به باشد سطح k داراي
  ).1،2006هادي

باشد که اي مدل میبه عنوان مثال متغیر رضایت شغلی یکی از متغیرهاي رتبه
.  است4 و 3، 2، 1کم، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب با کدهاي  کم،داراي چهار سطح خیلی

یکی .  است4 تا 1مقدار متغیر رضایت شغلی براي هر فرد از اعضاي نمونه یکی از اعداد 
به عنوان سطح پایه در نظر ) در اینجا سطح خیلی کم(از سطوح این متغیر به دلخواه

 ، "کم"سایر سطوح این متغیر به عنوان متغیرهاي جدید با نام هاي . شودگرفته می
به این صورت که مثالً در . آیدتغیر رضایت شغلی به دست می از م"خیلی زیاد" و "زیاد"

، اگر افراد پاسخ دهنده به سؤال رضایت شغلی، گزینه مربوط به "کم"مورد متغیرِ جدید 
در . شودمنظور می) صفر( و در غیر این صورت کد1سطح کم را انتخاب کرده باشند کد 

 یک از این هر. شوندمی) باینري(اي تبدیل به متغیرهاي مجازيحقیقت متغیرهاي رتبه
اي و نحوه تبدیل متغیرهاي رتبه. باشندمتغیرهاي جدید شامل ارقام صفر و یک می

  . به راحتی قابل انجام است spss18هاي جدید در نرم افزار کدگُذاري
  

  ) 1(جدول 
   عضوي4تبدیل متغیر رضایت شغلی با چهار سطح  به سه متغیر جدید براي یک نمونه 

  تغیرهاي جدید ایجاد شده از متغیر رضایت شغلیم
  کم  زیاد  خیلی زیاد

  متغیر رضایت شغلی
د گذاري(   )بصورت کُ

  ردیف

0  0  0  1  1  
0  0  1  2  2  
0  1  0  3  3  
1  0  0  4  4  

 
                                                           

1-Chatterjee & Hadi 
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 هاي رگرسیون، از نرم افزارهايها و خروجیبراي انجام تجزیه و تحلیل داده
spss 18  و Eviews 7استفاده شده است .  

 
  نتایج و بحث
 ازها به دست آمده از پرسشنامه براي تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهشدر این 

 براي متغیرهاي شادي و هاي فرض برابري میانگینآزمون(آمار توصیفی و آمار استنباطی
 و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و تخمین مدل وري در سطوح سایر متغیرهابهره

  . استفاده شده است)وري و شاديراي متغیرهاي بهرهرگرسیون خطی چندگانه ب
 
  

  وري در کل نمونهنتایج مربوط به متغیر بهره): 2(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  98,43  میانگین
  99  میانه
د 104  م  

  19,521  انحراف معیار
  381,080  واریانس
  -0,271  چولگی
  0,0214  کشیدگی

  117  دامنه تغییرات
  32  کمترین مقدار
  149  بیشترین مقدار
  86,25  چارك اول
  111  چارك سوم
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   نتایج مربوط به متغیر شادي در کل نمونه):  3(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

وري و شادي درکل نمونه مورد مطالعه ، میانگین بهره)3(و ) 2(با توجه به جداول 
 و 32وري کمترین مقدار براي متغیر بهره. باشد می90,95 و 98,43بترتیب برابر با 
به دست  111  و چارك سوم مقدار 86,25 چارك اول مقدار .  است149بیشترین مقدار 

 ها در فاصله درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه50وري ، به عبارتی میزان بهرهآمد
 144 و 29کمترین و بیشترین مقدار براي متغیر شادي به ترتیب .  قراردارد111 و 86,25

.  قرار دارد103 تا 29 درصد از پاسخ دهندگان در فاصله 75به دست آمد و میزان شادي 
وري و شادي و انجام آزمون  کشیدگیِ متغیرهاي بهرهبا توجه به ضرایب چولگی و

  . برا، هر دو متغیر داراي توزیع نرمال هستند-نرمالیته جارك
 داراي 106,77 وريبهره میانگین با تاكروژین صنعتی واحد ،)4(بر اساس جدول

 در 79,50وريبهره میانگین با نوش نیک صنعتی واحد و فردي وريبهره میزان باالترین
ردآرا صنعتی واحد دارد، قرار آخر هرد  باالترین داراي 103,65 شادي میانگین دارابودن با لُ

  .دارد قرار آخر رده در 81,55 شادي میانگین با سمن سایه واحد و شادي سطح
 میانگین از تومان هزار 920 ماهیانه درآمد میانگین با بیستون پتروشیمی واحد

 میانگین با حفاظ پارس واحد و است برخوردار هاواحد سایر به نسبت باالتري درآمدي
 باختر کابل و نوش نیک واحد. گیردمی قرار آخر رده در تومان هزار 307,6 درآمدي

  90,95  میانگین
  91  میانه
د 83  م  

  19,211  انحراف معیار
  369,048  واریانس
  0,049  چولگی
  0,047  کشیدگی

  115  دامنه تغییرات
  29  کمترین مقدار
  144  بیشترین مقدار
  79  چارك اول
  103  چارك سوم
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 در 29,86 سنی میانگین با حفاظ پارس واحد و باال رده در سال 35 سنی میانگین داراي
 و 12,10 میانگین با ترتیب به تاك روژین و سمن سایه  واحدهاي.دارد قرار آخر رده

 ساعت  8 میانگین با غرب پویا واحد و کاري ساعات بیشترین روز در کار ساعت 11,33
  .دهندمی اختصاص خود به را کاري ساعات کمترین روز در کار

-پاسخ از درصد 14,36 و مردان دهندگان پاسخ درصد 85,64داد،که  نشان نتایج
. دادندمی تشکیل مردان را هاپرسشنامه به اندهندگ پاسخ اکثر لذا. زنان بودند دهندگان

 4,5. بودند مجرد دهندگانپاسخ از درصد 28,2 و متأهل دهندگانپاسخ درصد 71,8
 تحصیالت داراي درصد 12,2 ابتدایی، تحصیالت داراي دهندگانپاسخ از درصد

 دانشگاهی تحصیالت داراي 40,9 و دبیرستان تحصیالت داراي درصد 42,4 راهنمایی،
 داراي درصد 30,2 کم، خیلی شغلی رضایت داراي دهندگانپاسخ درصد 13,3. بودند

 رضایت داراي درصد 10,2 و زیاد شغلی رضایت داراي درصد 46,3 کم، شغلی رضایت
 کم، خیلی را خود شغلی امنیت دهندگان پاسخ از درصد 34,5. بودند زیاد خیلی شغلی
 به. بودند زیاد خیلی شغلی امنیت داراي صددر 6,1 و زیاد درصد 22,8 کم، درصد 36,6

 خیلی و کم سطوح در شغلی امنیت داراي دهندگان پاسخ از درصد 71,1 حدود در عبارتی
 درصد 25,3 بد،  را خود روحی سالمت دهندگانپاسخ از درصد 5,9 .قرار داشتند کم

 صددر 23,5 و خوب را خود روحی سالمت درصد 45,2 متوسط، را خود روحی سالمت
 سالمت از که دهندگانپاسخ از آن دسته. اندکرده عنوان عالی را خود روحی سالمت
 که دهندگانپاسخ از گروهی و 85,38 وريبهره میانگین داراي برخوردارند بد روحی

 105,86 وريهبهر میانگین داراي اندکرده عنوان عالی را خود روحی سالمت وضعیت
  . باشندمی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 بهار  –36  شماره–  بهره وريمدیریت

 

20

  رهاي کمی تحقیق در سطح واحدهاي مورد مطالعهی متغمیانگین): 4(جدول
  میانگین کار
  روزانه

 )ساعت به(

  میانگین
  سن

 )سال به(

  میانگین
  درآمد

 )تومان هزار(

  میانگین
 شادي

  میانگین
 وريبهره

  حجم
 نمونه

 دواح نام
  شماره
  واحد

  1 غرب صنعت ایستا 20 90,80 90,50 406,80 31,25 8,55
  2 ایده پرداز زاگرس 30 103,60 94,73 498,63 31,27 9,13
  3 پارس حفاظ 25 103,80 94,88 307,60 26,12 8,85
  4 سپیدان غرب 20 90,90 83,85 392,28 33,05 8,70
  5 ماژین یدك 20 94,30 90,30 484,50 34,05 8,35
  6 کابل باختر 32 102 90,59 452,18 35,06 9,03
  7 رمانشاهپمپاژ ک  30 99,93 89 433,13 30,43 9,40
  8 لُرد آرا 20 105,70 103,65 406,75 29,55 9,35
  9 مذاب غرب 20 105,30 97,10 487,00 31,05 9,85
  10 سایه سمن 20 96,65 81,55 672,50 30,15 12,10
  11 پتروشیمی بیستون 32 94,50 83,81 920 34,81 9,03
  12 مروارید غرب 22 94,55 97,55 412,27 29,86 8,04
  13 کرمانشاه دانه 25 104,76 93,48 397,80 30,04 8,16
  14 نیک نوش 20 79,50 85,50 430,45 35,05 8,32
  15 غرب کارتن 21 101,19 87,71 436,68 30,57 9,59
  16 سیمان غرب 120 96,10 89 611,49 33,06 9,19

  17 پویا غرب 50 100,30 95,86 544,34 33,42 8
  18 روژین تاك 30 106,77 91,57 545,63 31,10 11,33
   کل میانگین   98,43 90,95 521,20 32,04 9,13

  
  شادي میانگین برابري آزمون

 مورد صنعتی واحدهاي سطح در شادي میانگین برابري آزمون نتایج خروجی
  :باشدمی زیر جدول به صورت بررسی

  
  
  
  

  خروجی نتایج آنالیز واریانس یک طرفه براي میانگین شادي): 5(جدول

  منابع مجموع مربعات  درجه آزادي  میانگین مجموع مربعات  Fآماره   طح معنی داريس
0,005 2,13  

4 
 761,063 

356,684 
17 
539 
556 

12938,075  
192252,517  
205190,592  

  بین گروه ها
  درون گروه ها

 کل
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 و شادي میانگین براي طرفه ک یواریانس آنالیز به مربوط) 5(جدول به توجه با
 میانگین برابري فرض که گرفت نتیجه توانمی، آخر ستون در) sig( داريمعنی سطح
 شادي میانگین عنیی. شودنمی پذیرفته) صفر فرض(مطالعه مورد صنعتی واحدهاي شادي

  .نیست کسان یبررسی مورد صنعتی واحدهاي
  

  
  وريبهره میانگین برابري آزمون

به  صنعتی واحدهاي سطح در وريبهره میانگین رابري آزمون نتایج خروجی
  :باشدمی زیر جدول صورت

  

  
  وريخروجی نتایج آنالیز واریانس یک طرفه براي میانگین بهره): 6(جدول

  منابع مجموع مربعات  درجه آزادي  میانگین مجموع مربعات  Fآماره   سطح معنی داري
0,000 3,081 1104,027 

358,279 
17 
539 
556 

18768,453  
193112,136  
211880,589  

  ین گروه هاب
  درون گروه ها

 کل
  

 و وريبهره میانگین براي طرفه ک یواریانس آنالیز به مربوط) 6(جدول به توجه با
 میانگین برابري فرض که گرفت نتیجه توانمی آخر، ستوندر ) Sig(داريمعنی سطح
 میانگین عنیی. شودنمی پذیرفته) صفر فرض(مطالعه مورد صنعتی واحدهاي وريبهره
هاي  همچنین با انجام آزمون.نیست برابر هم با بررسی مورد صنعتی واحدهاي وريبهره

وري در سطوح متغیرهاي جنسیت و تأهل نتایج نشان داد برابري میانگین شادي و بهره
وري در سطوح متغیرهاي داري وجود نداشته، میانگین شادي و بهرهکه تفاوت معنی

 .جنسیت و تأهل یکسان است
  

 وري در سطح واحدهاي صنعتی براي متغیرهاي شادي و بهرهLSD 1یبیآزمون تعق
دار یعنی اگر تفاوت معنی(در آنالیز واریانس یک طرفه در صورت رد فرض صفر

هاي تعقیبی ها از آزمونتوان براي تشخیص تفاوت درون گروهمی) وجود داشته باشد

                                                           
1-POST HOC 
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داري براي ن فرض معنیتوا میLSDبا انجام آزمون تعقیبی از نوع . استفاده کرد
  . وري را در سطوح مختلف واحدهاي صنعتی بررسی کردمیانگین متغیرهاي شادي و بهره

  
   براي متغیر شاديLSDنتیجه آزمون ): 7(جدول

  
  

  شماره
  LSDنتیجه آزمون   واحد

  .دار دارد  تفاوت معنی8 با میانگین شادي  واحد شماره 1میانگین شادي واحد   1
  .دار داردتفاوت معنی11 و 10، 4 با میانگین شادي واحدهاي شماره 2ي واحد میانگین شاد  2
  .دار دارد تفاوت معنی11 و 10 با میانگین شادي واحدهاي شماره 3میانگین شادي واحد   3
  .دار دارد تفاوت معنی17 و 12، 9، 8، 2 با میانگین شادي واحدهاي شماره 4میانگین شادي واحد   4
  .دار دارد تفاوت معنی8 با میانگین شادي واحد شماره 5دي واحد میانگین شا  5
  .دار دارد تفاوت معنی8 با میانگین شادي واحد شماره 6میانگین شادي واحد   6
  دار دارد تفاوت معنی8 با میانگین شادي واحد شماره 7میانگین شادي واحد   7
  .دار ندارد تفاوت معنی17 و 9، 8، 3، 2ه  با میانگین شادي واحدهاي شمار8میانگین شادي واحد   8
  .دار دارد تفاوت معنی11 و 10، 4 با میانگین شادي واحدهاي شماره 9میانگین شادي واحد   9

دار تفاوت معنی 17 و   13،  12،  9،  8،  3،  2 با میانگین شادي واحدهاي شماره       10میانگین شادي واحد      10
  .دارد

دار  تفـاوت معنـی  17و 12، 9، 8، 3، 2گین شـادي واحـدهاي شـماره     با میان11میانگین شادي واحد    11
  .دارد

  .دار دارد تفاوت معنی14 و 11، 10، 4 با میانگین شادي واحدهاي شماره 12میانگین شادي واحد   12
  .دار دارد تفاوت معنی10 با میانگین شادي واحد شماره 13میانگین شادي واحد   13
  .دار دارد تفاوت معنی17و 12، 8 با میانگین شادي واحدهاي شماره 14ي واحد میانگین شاد  14
  .دار دارد تفاوت معنی8با میانگین شادي واحد شماره 15میانگین شادي واحد   15
  .دار دارد تفاوت معنی17 و 8با میانگین شادي واحدهاي شماره 16میانگین شادي واحد   16

دار  تفـاوت معنـی  16 و 14، 11، 10، 4انگین شـادي واحـدهاي شـماره    با می17میانگین شادي واحد     17
  .دارد

Arc  .دار دارد تفاوت معنی8 با میانگین شادي واحد شماره 18میانگین شادي واحد   18
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  وري براي متغیر بهرهLSDنتیجه آزمون ): 8(جدول
  شماره
  LSDنتیجه آزمون   واحد

 تفاوت 18 و 13، 9، 8، 6، 3، 2وري واحدهاي شمارههمیانگین بهروري این واحد با میانگین بهر  1
  .دار داردمعنی

  .دار داردتفاوت معنی14 و 4، 1وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  2
  .دار داردتفاوت معنی14 و 4، 1وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  3

تفاوت 18 و 13، 9، 8، 6، 3، 2وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهگین بهرهمیان  4
  .دار داردمعنی

  .دار داردتفاوت معنی18 و 14وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  5
  .دار داردتفاوت معنی14 و 4، 1وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  6
  .دار دارد تفاوت معنی14وري واحد شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  7

تفاوت 16 و 14، 11، 4، 8وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  8
  . دار داردمعنی

 تفاوت 16 و 14، 11، 4، 1وري واحدهاي شماره هوري این واحد با میانگین بهرمیانگین بهره  9
  .دار داردمعنی

  .دار دارد تفاوت معنی14وري واحد شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  10

تفاوت 18 و 14، 13، 9، 8وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  11
  .دار داردمعنی

  .دار داردتفاوت معنی18 و 14وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهن بهرهمیانگی  12

- تفاوت معنی16و 14، 11، 4، 1وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  13
  .دار دارد

  .دار نداردوت معنی تفا4، 1وري واحدهاي شماره وري  این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  14
  .دار داردتفاوت معنی14وري واحد شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  15

تفاوت 18 و 14، 13، 9، 8وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  16
  .دار داردمعنی

  .دار داردتفاوت معنی14احد شماره وري ووري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  17

 16 و 14، 12، 11، 5، 4، 1وري واحدهاي شماره وري این واحد با میانگین بهرهمیانگین بهره  18
  .دار داردتفاوت معنی
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  تحقیق کمی متغیرهاي میان همبستگی
   متغیرهاي کمی تحقیقمیان  پیرسونهمبستگیضریب ): 9(جدول 

 

دي
شا

 

ره
به

ري
و

 

 سن

اد 
عد
ت

زند
فر

 

مد
درآ

 
انه
اهی
م

 

قه
ساب

 
ري
کا

 

ان
میز

انه  
روز

ار 
ک

س 
کال

در 
ت 
رک
ش

  
زي
آمو

ار 
ک

 

 0,117* -0,089 0,005* -0,053 0,047* 0,012* 0,537* 1 شادي

 0,136* -0,033 0,037* 0,046* 0,049* 0,055* 1  وريبهره

 -0,005 -0,064 0,793* 0,34* 0,624* 1   سن

 0,00 -0,058 0,574* 0,194* 1    تعداد فرزند

 0,109* 0,381* 0,381* 1     درآمد ماهیانه

 0,003* -0,105 1      سابقه کاري

 -0,050 1       میزان کار روزانه

  شرکت در کالس
 1        کارآموزي

  
وري همبستگی مثبت وجود بر اساس جدول فوق، بین متغیرهاي شادي و بهره

 درآمد ماهیانه بین متغیرهاي. باشد می0,537برابر با  دارد و مقدار این همبستگی
وري همبستگی با شادي همبستگی منفی وجود دارد و متغیرهاي درآمد و بهره) دستمزد(

  .مثبت دارند
  

  تحقیق مدل تخمین
  )مدل اول(شادي متغیر براي چندگانه رگرسیون نتایج

 و سایروري بهره باشد ومی وابسته متغیر عنوان به شادي متغیر حالت این در
دار متغیرهاي معنی. اندشده گرفته نظر در مدل در مستقل متغیرهاي عنوان به متغیرها

  α%=5 سطح در متغیرها، پسرو ورود روش با چندگانه خطی رگرسیون مدل بعد از برازش
  .است )10(جدول  به صورت
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    پسرو ورود روش با دارمعنی متغیرهاي براي )H(شادي رگرسیون نتایج): 10(جدول
 ضریب متغیر نام

  ضریب
 استاندارد شده

  خطاي
 استاندارد

  مقدار
t 

  سطح
 داري معنی

 C(  39,821 7,587 5,248 8,409 0,001( ثابت
 P(  0,327 9,342 0,035 9,458 0,001(وري بهره
 N(  1,509 2,235 0,675 1,984 0,048(فرزند  تعداد

 I(  0,009- 3- 0,003 2,586- 0,010(ماهیانه  درآمد میزان
 HEm(  6,991 2,453 2,850 2,509 0,012(روحی متوسط  سالمت

 HEg(  8,541 3,050 2,800 3,249 0,001(روحی خوب  سالمت
 HEe(  16,717 5,450 3,067 5,716 0,001(روحی عالی  سالمت

 3A(  2,550 2,028 1,257 2,460 0,014(کار زیاد  به عالقمندي
 2KH(  6,439 2,704 2,381 2,712 0,007(ی کم زندگ در بودن بین خوش
 KH3(  12,854 5,705 2,253 5,891 0,001(زندگی زیاد  در بودن بین خوش

 KH4(  19,993 7,852 2,546 7,776 0,001(زیاد  زندگی خیلی در بودن بین خوش

 
  

H = 39.82+0.327(P)+1.509(N)+(-0.009)(I)+6.991(HEm) +8.541(HEg) 
+16.717(HEe)+2.550(A٣)+6.439(KH2)+12.854(KH3)+19.993 (KH4)   

  
  :است ذیل شرح به) 10(جدول در شادي رگرسیون انجام از حاصل نتایج تفسیر
 مستقیم ارتباط بیانگر که باشدمی مثبت فوق جدول در متغیر این ضریب: )P(وريبهره

 که این است بیانگر متغیر این ضریب مقدار. باشدمی وريبهره و شادي میزان بین
 متغیر در تغییرات درصد 0,327 وري،بهره متغیر در تغییرات درصد ک یازاي به

 فرض آزمون شادي بر وريبهره اثر داريمعنی آزمون جهت. شودمی ایجاد شادي
 است شده p-value، 0,001مقدار آزمون این در. گیریممی نظر در را β=0  صفر

  .دارد داريمعنی اثر شادي بر وريبهره متغیر که معناست بدین این و
 ارتباط بیانگر که باشدمی مثبت فوق معادله در متغیر این ضریب: )N(فرزند تعداد

 گویاي متغیر این ضریب مقدار. باشدمی فرزند تعداد و شادي میزان بین مستقیم
 ددرص 1,509 فرزند، تعداد متغیر در تغییرات درصد ک یازاي به که این است
 بر فرزند تعداد اثر داريمعنی آزمون جهت. شودمی ایجاد شادي متغیر در تغییرات
                مقدار آزمون این در. گیریممی نظر در را β=0صفر فرض آزمون شادي

 p-value، 0,048 شادي بر فرزند تعداد متغیر که معناست بدین این و است شده 
  .دارد داريمعنی اثر
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 ارتباط بیانگر که باشدمی منفی فوق معادله در متغیر این ضریب: )I(ماهیانه درآمد میزان
این  نشان دهنده متغیر این ضریب مقدار. باشدمی درآمد و شادي میزان بین منفی
 درصد) -0,009 (ماهیانه، درآمد متغیر در تغییرات درصد ک یازاي به که است

 منفی رابطه وجود براي ختلفیم دالیل. شودمی ایجاد شادي متغیر در تغییرات
 داشتن: اوالً باشدکه این تواندمی دالیل این از یکی که دارد وجود شادي با درآمد
 نوبه به این که است همراه روانی فشار و استرس با معموالً باالتر و بیشتر درآمد
: نیاًثا. باشد داشته آن بر منفی تأثیر حتی و بکاهد افراد شادي میزان از تواندمی خود
 گردد شادي موجب تواندمی زمانی تا درآمد زمینه، این در موجود نظریات اساس بر
نشدة  جبران نیازهاي کهصورتی در کند جبران را افراد نشده جبران نیازهاي که

 شادي در افزایش موجب بیشتر درآمد و درآمد در افزایش دیگر گردد، افراد جبران
 وجود مقوله این براي ايآستانه حد یک گفت توانمی به عبارتی شودنمی آنها
 .دارد

  
 نظر در را β=0 صفر فرض آزمون شادي، بر درآمد اثر داريمعنی آزمون جهت

 که معناست بدین این و است شده p-value، 0,01 مقدار آزمون این  در.گیریممی
  .دارد داريمعنی اثر شادي بر ماهیانه درآمد متغیر

 فوق معادله در متغیر این ضریب: )HEm(روحی متسال متغیر از متوسط سطح
 روحی سالمت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و 6,991 مقدار

) پایه گروه(بد روحی سالمت سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند متوسطی
  . دارند بیشتري شادي واحد 6,991 برخوردارند
 مقدار فوق معادله در متغیر این ضریب: )HEg(روحی سالمت متغیر از خوب سطح

 خوبی روحی سالمت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و  8,541
 8,541 برخوردارند) پایه گروه(بد روحی سالمت سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند

  .دارند بیشتري شادي واحد
 مقدار فوق معادله در متغیر این ریبض: )HEe(روحی سالمت متغیر از عالی سطح

 عالی روحی سالمت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و 16,717
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 برخوردارند) پایه گروه(بد روحی سالمت سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند
  .دارند بیشتري شادي واحد 16,717

 فوق معادله در متغیر این ضریب: )A3(کار به بودن عالقمند متغیر از زیاد سطح
 به زیادي عالقه مندي از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و 2,550 مقدار

 کار به) پایه گروه(کمی خیلی عالقه مندي از که افرادي به نسبت برخوردارند کارکردن
  .دارند بیشتري شادي واحد 2,550 برخوردارند کردن

 معادله در متغیر این ضریب: )KH2(زندگی در بودن نبیخوش متغیر از کم سطح
 بینیخوش سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و 6,439 مقدار فوق
) پایه گروه (کم خیلی بینیخوش سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند کمی

  .دارند بیشتري شادي واحد 6,439 برخوردارند
 معادله در متغیر این ضریب: )KH3(زندگی در بودن بینخوش متغیر از زیاد سطح

- خوش سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشد می مثبت و 12,854 مقدار فوق
) پایه گروه(کمخیلی بینی خوش سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند زیادي بینی

  .دارند بیشتري شادي واحد 12,854 برخوردارند
 در متغیر این ضریب: )KH4(زندگی در بودن بینخوش متغیر زا زیاد خیلی سطح

 سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی مثبت و 19,993 مقدار فوق معادله
 کمخیلی بینی خوش سطح از که افرادي به نسبت برخوردارند زیادي خیلی بینیخوش

  .دارند بیشتري شادي واحد 19,993 برخوردارند) پایه گروه(
  
  )مدل دوم(وريبهره متغیر براي چندگانه رگرسیون نتایج

وري در نقش متغیر وابسته بر متغیرهاي شادي و عوامل در این مدل متغیر بهره
 دار حاصلمتغیرهاي معنی. شودبرازش می  اجتماعی بعنوان متغیرهاي مستقل–اقتصادي

  :است ذیل شرح  به α=%5 سطح در متغیرها پسرو ورود روش با این رگرسیون انجام از
    Arc
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   پسرو ورود روش با دارمعنی متغیرهاي براي )P(وريبهره رگرسیون نتایج): 11 (جدول
 ضریب متغیر نام

  ضریب
 شده استاندارد

  خطاي
 استاندارد

  مقدار
t 

  سطح
 داري معنی

 C(  49,343 15,112 3,265 15,112 0,001(ثابت 
 H(  0,371 10,305 0,036 10,262 0,001(شادي 

آموزي  کار کالس در شرکت میزان
)K(  0,008 2,666 0,003 2,533 0,012 

 R3(   7,129 4,517 1,578 4,519 0,001(زیاد  شغلی رضایت
 R4(  8,160 2,865 2,848 2,865 0,004(زیاد  خیلی شغلی رضایت
 AM2(  6,499 4,236 1,534 4,238 0,001(کم  شغلی امنیت
 AM3(  9,673 5,223 1,852 5,224 0,001(شغلی زیاد  امنیت

 AM4(  12,201 3,965 3,077 3,965 0,001(زیاد  شغلی خیلی امنیت
خانواده  توسط شغل داشتن قبول

 GH3(  4,601 3,019 1,524 3,019 0,003(زیاد 

 خانواده توسط شغل داشتن قبول
 GH4(  6,140 2,629 2,335 2,629 0,009( زیاد خیلی

 EM4(  3,366 2,111 1,594 2,112 0,035 (زیاد  یخدا خیل به ایمان
 

  
P= 49.343+ 0.371(H)+0.08(K)+7.129(R3)+8.16(R4) + 6.499(AM2) +  
9.673(AM3)+12.201(AM4)+4.601(GH3)+6.140(GH4) + 3.366 (EM4) 

 
 در شده رائها نتایج و وريبهره رگرسیون انجام از حاصل ضرایب و  نتایج تفسیر

  :است ذیل شرح به) 11(جدول
 مستقیم ارتباط بیانگر که است مثبت فوق معادله در متغیر این ضریب: )H(شادي

 درصد ک یازاي به که، اینست بیانگر ضریب این. باشدمی شادي و وريبهره میزان بین
 .آیدمی وجود به وريبهره میزان در تغییرات درصد 0,371 متغیر شادي، در تغییرات
. گیریممی نظر در را β = 0 صفر فرض وريبهره بر شادي اثر داريمعنی آزمون جهت

 بر شادي متغیر که معناست این به و است شده 0,001 داري،معنی سطح آزمون این در
  . دارد داريمعنی اثر وريبهره

 مثبت قفو معادله در متغیر این ضریب: )K(کارآموزي کالس در شرکت میزان
 کارآموزي کالس در شرکت میزان و وريبهره میزان بین مستقیم ارتباط بیانگر و است
 متغیر در تغییرات درصد ک یازاي به که، این است نشان دهندة ضریب این. باشدمی

 وجود به وريبهره میزان در تغییرات درصد 0,008 کارآموزي، کالس در شرکت میزان
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 نظر در را  β=  0 صفر فرض وريبهره بر متغیر این اثر ريدامعنی آزمون جهت. آیدمی
 متغیر که معناست این به و است شده 0,012 داريمعنی سطح آزمون این در. گیریممی

  . دارد داريمعنی اثر وريبهره بر کارآموزي کالس در شرکت میزان
 مقدار با مثبت ضریب داراي رمتغی این: )R3(شغلی رضایت متغیر از زیاد سطح

 هستند زیاد سطح در شغلی رضایت داراي که افرادي است، این بر دال و باشدمی 7,129
) پایه گروه(دارد قرار کم خیلی سطح در آنها شغلی رضایت که افرادي  با مقایسه در

 .هستند باالتري وريبهره واحد 7,129 داراي
 با مثبت ضریب داراي متغیر این: )R4(شغلی رضایت متغیر از زیاد خیلی سطح

 خیلی سطح در شغلی رضایت داراي که افرادي است، این بر دال و باشدمی 8,160 مقدار
 کم خیلی سطح در آنها شغلی رضایت که گروهی(پایه سطح با مقایسه در هستند زیاد
 .هستند باالتري وريبهره واحد 8,160 داراي) است

 مقدار با مثبت ضریب داراي متغیر این: )AM2(شغلی امنیت متغیر از کم سطح
 برخوردارند کمی شغلی امنیت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی 6,499

 از دارند قرار شغلی امنیت) پایه گروه(کم خیلی سطح در که افرادي گروه با مقایسه در
  .برخوردارند باالتر وريبهره واحد 6,499

 مقدار با مثبت ضریب داراي متغیر این: )AM3(شغلی منیتا متغیر از زیاد سطح
 زیادي شغلی امنیت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی 9,673

 قرار شغلی امنیت) پایه گروه(کم خیلی سطح در که افرادي گروه با مقایسه در برخوردارند
  .برخوردارند باالتر وريبهره واحد  9,673 از دارند

 با مثبت ضریب داراي متغیر این ):AM4(شغلی امنیت متغیر از زیاد لیخی سطح
 خیلی شغلی امنیت سطح از که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی 12,201 مقدار
 شغلی امنیت) پایه گروه(کمخیلی سطح در که افرادي گروه با مقایسه در برخوردارند زیاد
  .برخوردارند التربا وريبهره واحد 12,201 از دارند قرار

 ضریب داراي متغیر این: )GH3(خانواده توسط شغل قبولی متغیر از زیاد سطح
 را شغل آنها خانواده که افرادي که، است این بیانگر و باشدمی  4,601 مقدار با مثبت

 گروه(کمخیلی سطح در شانشغل قبولی که افرادي به نسبت دارند قبول زیاد درسطح
  .برخوردارند باالتري وريبهره واحد 4,601 زا دارد قرار) پایه
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 داراي متغیر این: )GH4(خانواده توسط شغل قبولی متغیر از زیاد خیلی سطح
شغل  خانواده که افرادي که است این بیانگر و باشدمی  6,140 مقدار با مثبت ضریب

 در را شانلشغ آنها خانواده که افرادي به نسبت دارند قبول زیاد خیلی سطح در را آنها
  .برخوردارند باالتري وريبهره واحد 6,140 از دارند قبول) پایه گروه(کم خیلی سطح

) 11 (جدول در متغیر این ضریب: )EM4(خدا به ایمان متغیر از زیاد خیلی سطح
   و مثبت ارتباط وريبهره با متغیر این. باشدمی 3,366 مقدار داراي و مثبت باال در

 قلبی ایمان متعال خداوند به که افرادي گفت توانمی حالت این رد. دارد داريمعنی
 دارند متعال خداوند به کمیخیلی ایمان که افرادي گروه به نسبت دارند زیادي خیلی

  .دارند باالتري وريبهره واحد 3,366) پایه گروه(
  

  بررسی فروض رگرسیون 
د که با فرض درستی بعد از انجام هر مدل رگرسیون خطی تعدادي فرض وجود دار

. هاستیکی از این فروض، فرض نرمال بودن مانده. باشدآنها، نتایج رگرسیون معتبر می
 اسمیرنف به –هاي دو مدل رگرسیون از طریق آزمون کولموگروف نرمال بودن مانده
ها از آزمون در مورد بررسی فرض همسان بودن واریانس مانده. اثبات رسیده است

 پیگان استفاده شده است و در مورد هر دو مدل رگرسیون، با -نس بروشناهمسانی واریا
هاي موجود، دلیلی براي رد فرض صفر مبنی بر واریانس همسانی وجود ندارد و داده
  . ها واریانس همسان دارندمانده

      
  بحث و نتایج

 .وري بودهدف اصلی پژوهش حاضر، پی بردن به عوامل تأثیرگذار بر شادي و بهره
هاي پژوهش نشان داد که میانگین شادي در کل واحدهاي صنعتی مورد مطالعه افتهی

در مقایسۀ میانگین .  است98,43وري در کل واحدهاي مورد نظر  و میانگین بهره90,95
و سطح ) آنالیز واریانس یکطرفه(Fنمره شادي واحدهاي صنعتی از طریق انجام آزمون 

یانگین شادي واحدهاي صنعتی مورد مطالعه یکسان  نشان داده شد که م0,05داري معنی
وري واحدهاي صنعتی از در مقایسه میانگین بهره. داري دارندنیست و اختالف معنی

 نشان داده شد 0,00و سطح معنی داري ) آنالیز واریانس یکطرفه (Fطریق انجام آزمون 
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داري  معنی ختالفا و وري واحدهاي صنعتی مورد مطالعه یکسان نیستکه میانگین بهره
  .دارند

    نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که شادي با متغیرهاي 
هاي کارآموزي همبستگی مثبت و با وري، سن، تعداد فرزند و شرکت در کالسبهره

همچنین متغیرهاي سن، تعداد . متغیرهاي درآمد و میزان کار روزانه همبستگی منفی دارد
وري هاي کارآموزي با بهرههیانه، سابقه کار و شرکت در کالسفرزند، درآمد ما

  .همبستگی مثبت دارند
با  وري براي زنان و مردان نشان داد کهمستقل برابري میانگین بهره tنتایج آزمون 

 حالت در 0,05 از مقدار این بودن بیشتر  و0,156 داري معنی سطح گرفتن نظر در
 و زنان گروه دو در وريبهره میانگین برابري فرض رد براي دلیلی ها،واریانس برابري
 .باشدمی کسان یمردان و زنان گروه دو در وريبهره میانگین به عبارتی. نداریم مردان

همچنین نتایج مشابهی براي آزمون براي میانگین شادي در دو گروه زنان و مردان به 
  .دست آمد

وري، دار متغیرهاي بهره و معنیتوان به ارتباط مثبتاز دیگر نتایج پژوهش می
، خوش بین بودن در )در سطوح متوسط، خوب و عالی(تعداد فرزند، سالمت روحی

با متغیر ) در سطح زیاد(مند بودن به کارو عالقه) در سطوح متوسط، خوب و عالی(زندگی
 با شادي اشاره کرد که) دستمزد(دار متغیر درآمد ماهیانهشادي و ارتباط منفی و معنی

دربارة با ارتباط منفی درآمد با . است) پارادوکس استرلین(همسو با مطالعات استرلین
توان استدالل کرد که درآمد داراي یک حد شادي همچنان که پیشتر ذکر گردید می

تواند افراد را راضی و خشنود نگه باشد و تا زمانی میاي در شاد کردن افراد میآستانه
شده آنان را جبران کند در صورتی که از یک حد مشخصی دارد که نیازهاي جبران ن

گردد و ممکن است تأثیر فراتر رود موجب استرس و فشار روانی و اضطراب افراد می
  .معکوس داشته باشد

در این پژوهش همچنین نشان داده شد که متغیرهاي شادي، میزان شرکت در 
وري ارتباط به خدا با بهرههاي کارآموزي، رضایت شغلی، امنیت شغلی و ایمان کالس

   به عبارتی هرچه شاديِ افراد، میزان ساعات شرکت در. داري دارندمثبت و معنی
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رضایت شغلی، امنیت شغلی و ایمان به خدا در نیروهاي کاري  هاي کارآموزي،کالس
  .یابدوري آنان نیز افزایش میبیشتر گردد میزان بهره

باط مثبت و معنی دار بین سالمت و شادي نتایج این پژوهش از لحاظ وجود ارت
 ،)1381(،  کرمی نوري و همکاران)2005(همسو با نتایج حاصل از مطالعات پی یرو

است و از لحاظ وجود ارتباط منفی و معکوس ) 1391(، منتظري)1386(کشاورز و وفائیان
غایر و م) 2001(، روجاس و فونتس)1974(بین درآمد و شادي همسو با مطالعات استرلین

. باشدمی) 1389(، مهرآرا و ترشیزیان)2005(،پی یرو)1997(با مطالعات گرثام و یوهانسن
وري همچنین نتایج این پژوهش از لحاظ وجود رابطه مثبت و معنی دار بین شادي و بهره

     ) 1388(و زارعی متین و همکاران) 2010(همسو با نتایج حاصل از مطالعات محمد
  . می باشد

  اي کاربرديپیشنهاده
صنعتی،  شود واحدهايبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می

آفرین و تقویت شادي درکارهاي گذاريسرمایه با هادولت حتی ها، ادارات و یاسازمان
     دار دارند و باعث افزایش شادي و نشاط عواملی که با شادي ارتباط مثبت و معنی

 مایه و ببرند باال خود عوامل کاري و نیروهاي انسانی در را دهیباز و وريبهره شوند،می
 برگزاري با توانندمی مطالعه مورد صنعتی واحدهاي مثالً .شوند اقتصادي رشد و رونق
  آفرین، ایجاد  شادي مراسمات همچنین و زیارتی و تفریحی اردوهاي و هاجشن

 شادي روحیه ،)مپ هاي سالمتک(هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی و سالمتیایستگاه
 این از و دهند در صورت وجود، افزایش ا یو ایجاد خود کاري نیروهاي در را نشاط و

بعِ به و افزایش را خود نیروهاي فردي و گروهی وريبهره طریق  و فروش و تولید آن تَ
  .دهند افزایش خود را سود
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   پیوست
    

 هايرنف براي بررسی نرمال بودن مانده اسمی-خروجی آزمون کولموگروف): 12(جدول 
  رگرسیون شادي

 مانده هاي استاندارد نشده 
 555 حجم

 0,0147882- میانگین پارامترهاي استاندارد       
 13,89393549 انحراف معیار  

 مطلق تفاضل هاي بسیار دور
 مثبت  

0,037 
0,037 

 0,026- منفی  
 0,860  اسمیرنف –آماره کولموگروف 

 0,450  داري سطح معنی
                       

 
هاي  اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن مانده-خروجی آزمون کولموگروف): 13(جدول

  وريرگرسیون بهره
 مانده هاي غیر استاندارد 
 555 حجم

 0,0175005 میانگین پارامترهاي استاندارد
 14,38640855 انحراف معیار  

 0,044 مطلق دورتفاضل هاي بسیار 
 0,024 مثبت  
-0,044 منفی    
 1,036  اسمیرنف        - آماره کولموگروف 

 0,234 داري سطح معنی
              

   پیگان براي رگرسیون شادي–نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس بروش ): 14(جدول
   پیگان گودفري–بروش : آزمون ناهمسانی واریانس

F – statistic                       0.736808           Prob. F(10.544)                0.6899 
Obs*R-squared                 7.416617           Prob. Chi-Square(10)       0.6856 
Scaled explained SS          8.909015          Prob. Chi-Suare(10)         0.5408 

    

 وري پیگان براي رگرسیون بهره–ه آزمون ناهمسانی واریانس بروش نتیج): 15(جدول
   پیگان گودفري–بروش : آزمون ناهمسانی واریانس

F – statistic                 1.184688          Prob. F(10.544)                0.2983 
Obs*R-squared          11.82883           Prob. Chi-Square(10)          0.2967  
Scaled explained SS    19.26646         Prob. Chi-Suare(10)            0.0370 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 بهار  –36  شماره–  بهره وريمدیریت

 

34

  :منابع
 وزارت کارکنان وريبهره بر مؤثر عوامل بندياولویت و شناسایی« ،)1386(سلیمان احمدزاده، -

 دانشگاه ولتی،د مدیریت رشته ارشدکارشناسی دوره نامهپایان ،»)مرکزي ستاد(ترابري و راه
  .مدیریت دانشکده تهران،

 دیباگران هنري فرهنگی تهران، مؤسسه ،»Spss 14 جامع راهنماي« مهدي، اسماعیلیان، -
   576، 1387تهران، 

 درکارخانه بخش شادي عوامل بررسی« ،)1384(سوسن بهرامی، حسنعلی، نصرآبادي، بختیار -
 و تربیتی علوم دانشکده اصفهان، دانشگاه ،»وريبهره بهبود با آن ارتباط و آهنذوب

  .تربیتی علوم گروه روانشناسی،
وري منابع انسانی در تبیین عوامل مؤثر بر بهره«، )1386(کریمی، عباسعلیپیرایش، رضا، حاج -

، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال »هاي دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیرسازمان
  .57- 86چهارم، شماره چهاردهم، 

 نامۀفصل ،»آکسفورد شادکامی آزمون هنجاریابی« ،)1389(فرح کاشانی،لطفی هرداد،م ثابت، -
  .18 -7 ،15 شماره رفتار، و اندیشه

 پژوهشهاي تهران، مرکز ،»)راهکارها ها،آسیب مبانی،(رسانه و شادي« ،)1390(مجید خبازي، -
  .اول چاپ سینما، و صدا اسالمی

 نشاط هايمؤلفه شناسایی« ،)1388(ا حق گویانحسن، غالم رضا جندقی و زلف متین، زارعی -
مجله  ،»قم استان اجرایی هايسازمان در هامؤلفه این وضعیت سنجش و کار محیط در

  .48 -35 ،2 شماره ،1 دوره دولتی، مدیریت
 ایجاد در دانشگاه نقش« ،)1388(گویانزلفا حق زهرانی و احمدي حسن، مریم متین،زارعی -

  .27-4  ،2 شماره سیزدهم، سال اسالمی، دانشگاه در فرهنگ ،»شادي بر مؤثر عوامل
 متوسط و کوچک صنایع در انسانی نیروي وريبهره شناسی آسیب« ،)1390(جواد شیدایی، -

 دانشگاه ،)تحول گرایش(بازرگانی مدیریت رشته ارشدکارشناسی دوره نامهپایان ،»قم استان
  .مدیریت دانشکده قم، پردیس تهران،

 يارائه و قم استان جوانان بین در انگیز نشاط عوامل بررسی« ،)1387(رضا شالی، صفري -
  .قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،»جوانان بین در امید و نشاط فرهنگ

نامۀ بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش«، )1378(پور، احمد، نورباال، احمدعلیعلی -
شناسی پزشکی و رواننامۀ روان، فصل»نهاي تهراشادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه

  .55- 65، 18بالینی ایران، شماره 
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، )1389(فرح آبادي، سید محمد احسان، اهللا وردي، مصطفی، سجادي، هانیه السادات -
وري منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم بندي عوامل مؤثر بر بهرهاولویت«

، 35، شماره مسلسل 4 و 3یمارستان، سال نهم، شماره ، فصلنامه ب»1388: پزشکی اصفهان
85- 77.   

 مطالعه« ،)1381(محمد محمدي فر و اسماعیل یزدانی آذرخش مکري، رضا، نوري، کُرُمی -
 روان مجله ،»تهران دانشگاه دانشجویان در بهزیستی و شادي احساس بر مؤثر عوامل
  .41 -3 اول، شماره ،32 دوره تربیتی، علوم و شناسی

 مطالعه: شادکامی میزان بر تأثیرگذار عوامل بررسی«، )1386(محبوبه وفائـیان، امیر، شاورز،ک -
  .62-51 ،5 شماره دوم، دوره کاربردي،شناسیروان ،»زد یشهر موردي

 بهبود و افزایش بر خالقیت و نوآوري تأثیر« ،)1387(مرضیه فرد، نوري مسعود، محمدي، -
  .91 - 88 ،52 رهشما ستبران، ،»کارکنان وريبهره

پرست، افسون، جهانگیري، کتایون، منتظري، علی، امیدواري، سپیده، آذین، سیدعلی، آیین -
صدیقی، ژیال، عبادي، مهدي، فرزدي، فرانک، مفتون، فرزانه، طاووسی، محمود، هدایتی، 

مطالعه : میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر بر آن«، )1390(اصغر، فتحیان، سمیهعلی
  .467-475، فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره چهارم، »سالمت از دیدگاه مردم ایران

   128، 1389 ، تهران، کتاب آرمه، ،شهریار آژغ »شادي سرشت«دزموند ،  موریس، -
وري نیروي انسانی در سازمان ثر بر ارتقاء بهرهؤبررسی عوامل م«، )1390(میرزایی، بهنام -

   .یگاه مقاالت علمی مدیریت، پا»هرانمعدن و تجارت استان ت صنعت،
پایایی، اعتبار، و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی «، )1388(هادي نژاد، حسن، زارعی، فاطمه -

  .77 –62  ،23، شماره پژوهشهاي روان شناختی، »دآکسفور
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