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Abstract
Introduction: Attention to the position and role of faculty members in conducting research is
of crucial importance. This study examined the relationship between demographic variables
and job motivation alongside job burnout.
Method: This study is in descriptive-correlative research design. The population of the study
comprised the faculty members of Baqiyatallah University of Medical Sciences in the academic
year 2011-12, who were selected though available sampling. Two questionnaires were used in
this study as follows: Job Motivation Questionnaire prepared by the researchers based on
Herzberg two-factor motivation-health theory with a reliability coefficient of 0.82; and Geldard
Job Burnout Questionnaire with the Cronbach’s alpha of 0.88. The data of the study were
analyzed using SPSS15 software and the Chi-square test.
Results: The results showed that there were not significant differences in subjects’ job
motivation in terms of age, sex and job experience (P> 0.05). However, there were significant
differences in terms of type of membership and activity (P< 0.01). Moreover, the results showed
that subjects' burnout in terms of age, type of membership, and type of activity is not
significantly different (P> 0.05). Nevertheless, the difference in terms of gender and level of
experience is significant (P< 0.01) and (P< 0.05).
Conclusion: In view of the fact that the motivation of permanently employed faculty members
was more than that of non-faculty members, it seems that one of the most important factors in
increasing the non-faculty members’ motivation is to give them research privileges.
Considering job motivation in researchers involved in educational and research activities is
more than job motivation in researchers involved in educational, research and treatment
activities, thus it seems better to employ researchers with research and educational activities in
the research center. Besides, given the higher levels of burnout among women than men due to
constraints specific to military conditions, it seems better to employ female researchers in
studies that are not limited as a result of military atmosphere.
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چکیده
مقدمه :لزوم توجه به جایگاه و نقش اعضای هیأت علمی در زمینه انجام پژوهش ها از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد .هدف پژوهش حاضر
تعیین ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با انگیزش و فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج) بود.
روش :پژوهشاز نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) در سال
 5311-15تشکیل داده که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش ،پرسشنامه انگیزش شغلی
محقق ساخته بر اساس نظریه دوعاملی انگیزش -بهداشت هرزبرگ با اعتبار 1/22و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد با آلفای کرونباخ 1/22
بود .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS15و با آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافتهها :تفاوت میزان انگیزش شغلی آزمودنی های برحسب سن ،جنس و سابقه کار از نظر آماری معنادار نیست .ولی برحسب نوع عضویت
و نوع فعالیت از نظر آماری معنادار است .همچنین؛ تفاوت میزان فرسودگی شغلی آزمودنیهای برحسب سن ،نوع عضویت و نوع فعالیت از
نظر آماری معنادار نیست ولی بر حسب جنس و سابقه کار از نظر آماری معنادار است.
نتیجهگیری :با توجه به این که انگیزش شغلی هیأت علمی رسمی بیشتر از هیأت علمی آزمایشی و غیر هیأت علمی بوده است ،بنابراین
یکی از عوامل مهم افزایش انگیزش پژوهشی پژوهشگران غیر هیأت علمی ،دادن امتیازهای پژوهشی به آنان است .با توجه به این که انگیزش
شغلی پژوهشگران با فعالیت آموزشی -پژوهشی بیشتر از پژوهشگران با فعالیت آموزشی -پژوهشی -درمانی بود ،بنابراین بهتر است
درپژوهشگاه از پژوهشگران با فعالیت آموزشی -پژوهشی بیشتر استفاده شود .همچنین فرسودگی شغلی پژوهشگران زن بیشتر از پژوهشگران
مرد بود،بنابراین بنظر می رسد شرایط پژوهشی حاکم بر پژوهشگاه مانند موضوعات خاص نظامی و یا محدودیت حضور پژوهشگران زن
درپادگانهای نظامی ،بهتر است از پژوهشگران زن در پژوهشهایی استفاده شود که محدودیتهای ذکر شده را نداشته باشند.
کلید واژهها :فرسودگی شغلی ،اعضای هیأت علمی ،انگیزش شغلی ،آموزش،پژوهش ،درمان
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مقدمه
توجه به جایگاه حساس و مهم پژوهشگران و اعضای هیأت علمی
در انجام پژوهشها و برطرف سازی مسائل و مشکالت موجود در
نتیجه تحقیقات و از آن مهمتر فراهم آوردن انگیزه و عالقه به
ادامه کار و توجه به نیازهای این قشر از جمله وظایف بسیار مهم
آموزش عالی بوده که در این زمینه دارای نقش و جایگاهی
محوری میباشد .انگیزش نیروی محرکه افراد در کارهاست و
میتوان آن را از طریق تغییرات اساسی در ماهیت شغل افزایش
داد .از اصطالح انگیزش تعاریف مختلفی به عمل آمده است .یکی
از جامعترین آنها تعریف زیر است :انگیزش به نیروی ایجاد
کننده ،نگهدارنده و هدایت کنندۀ رفتار گفته می شود .انگیزه به
صورت نیاز یا خواست ویژهای که انگیزش را موجب میشود
تعریف شده است [ .]5از جمله نظریههای مهم انگیزش شغلی،
نظریه دوعاملی یا انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ میباشد .شناخت
و قدردانی ،رشد و پیشرفت ،ماهیت کار ،مسئولیت و موفقیت شغلی
از عوامل انگیزشی یا درونی ،همچنین؛ حقوق و دستمزد ،خط مشی
و مقررات ،ارتباط ،امنیت شغلی ،شرایط محیط محیط کار و
سرپرستی و نظارت عوامل بهداشتی یا برونی نظریه هرزبرگ را
تشکیل میدهند [.]3 ,2
از دیگر مفاهیم این پژوهش ،فرسودگی شغلی می باشد .فرسودگی
شغلی اصطالحی است که برای Burnout,Staff
Burnout,Job

Burnout,Career

Burnout,Work

 Burnoutپیشنهاد شده است .از فرسودگی شغلی تعاریف
متعددی شده است .به طور کلی میتوان گفت که فرسودگی شغلی
عبارت است از مجموعه عالئم و نشانه های رفتاری و عاطفی در
ارتباط با شغل که در بر گیرنده احساس خستگی از کار و میل به
کنارهگیری از آن در افراد میباشد .همچنین فرسودگی شغلی
نشانگانی است که از سه مؤلفه تحلیل عاطفی  ،مسخ شخصیت
و موفقیت فردی تشکیل شده است [ .]4علل و عوامل زیادی
باعث فرسودگی شغلی میشود .متخصصان رفتارسازمانی منابع
تنش زا را سه دسته محیط ،سازمان و فرد برشمردهاند،اما بیشتر
محققانی که درصدد شناسایی عوامل فرسودگی بر آمدهاند،
متغیرهای فردی را بررسی کردهاند [ .]1و متغیرهای محیطی
وسازمانی کمتر بررسی شدهاند ،این درحالی است که بیشتر
محققان معتقدند که علّت فرسودگی محیطی و سازمانی است
[ .]6از متغیرهای سازمانی که میتواند بافرسودگی شغلی رابطه
داشته باشند ،تنها چند متغیر محدود از جمله نوع کار ،نقش فرد در
سازمان ،تفویض اختیار ،رهبری و چرخه حیات سازمانی بررسی
شدهاند .به طور کلی میتوان به دسته بندی زیر اشاره کرد :الف)
عواملی محیطی :که خود شامل؛ ویژگیهای شغلی ،ویژگیهای
سازمانی ،ویژگیهای حرفهای می شوند .ب) عوامل فردی؛ که
شامل؛ ویژگیهای جمعیت شناختی ،ویژگیهای شخصیتی،
گرایش شغلی میشوند .فردی که دچار فرسودگی شغلی شده باشد
از لحاظ عاطفی نسبت به کارش احساس بیتفاوتی میکند .در

مورد رفتارش با بعضی از مراجعان احساس ناراحتی میکند،
احساس میکند در کارش بیش از حد زحمت میکشد .عالوه بر
اینها ،احساس خستگی عاطفی و محرومیت میکند [ .]7فرسودگی
شغلی ،فقدان انرژی را به دنبال دارد که در نهایت به افت عملکرد
و دیگر اثرات منفی منجر می شود .جوانی ،اعتماد به نفس پایین،
تکانشی بودن ،ناشکیبایی ،وابستگی به دیگران برای تائید و محبت
داشتن و آرزوها و اهداف دست نیافتنی و غیر واقعی [ .]2و نیاز به
تائید ،تالش برای رسیدن به اهداف بزرگ غیر واقع بینانه و
احساس عدم قدردانی [ .]1برخی از ویژگیهایی هستند که احتمال
فرسودگی شغلی را افزایش میدهند .مسلش و همکاران نیز از
شش عامل سازمانی نام می برند که در ایجاد فرسودگی شغلی
موثر هستند بدین ترتیب :حجم کار کم یا زیاد ،میزان کنترل کم
بر کار ،پاداش کم ،نداشتن ارتباط اجتماعی ،تبعیض در محیط کار،
تضاد ارزشی بین ارزشهای فرد و ارزشهای محیط کار [.]51
بررسیها در زمینه انگیزش شغلی نشان داد که؛ هم عوامل
انگیزشی و هم عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی اعضای
هیأت علمی مؤثرند ولی این همبستگی و روابط بین انگیزش
شغلی و عوامل انگیزشی مثبت و قویتر است [ .]55یافتههای
بخشی و همکاران حاکی از این است که  25درصد اعضای هیأت
علمی ،عوامل بیرونی و  72درصد آن ها عوامل درونی را بر ایجاد
انگیزش شغلی موثر میدانستند .در بین عوامل بیرونی به ترتیب
اهمیت :عاملهای حقوق و دستمزد ،امنیّت شغلی ،شرایط محیط
کار ،نحوهی ارتباط با دیگران،سرپرستی و نظارت و خط مشی
حاکم بر محیط و در بین عوامل درونی به ترتیب اهمیت :ماهیّت
کار ،شناخت و قدردانی از افراد ،پیشرفت و توسعهی شغلی و
موفقیت شغلی ،بیشترین نقش را داشتهاند .در پژوهش مذکور،
مهمترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی ،حقوق و امنیّت شغلی
بوده است [ .]52این در صورتی است که محمودی ،اهمیت عوامل
درونی در ایجاد انگیزش شغلی پرستاران نسبت به عوامل بیرونی
را بیشتر میداند [ .]53همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی همدان عوامل انگیزشی بیرونی و درونی را بر علمکرد
خویش مؤثّر دانستهاند .آنان از بین عوامل انگیزشی بیرونی،
نحوهی ادارهی دانشکده توسط مسئوولین را با  67/4درصد و از
بین عوامل انگیزشی درونی «فراهم نمودن امکانات و فرصتهای
مطالعاتی برای تحقیق و تفحّص و شرکت در کنفرانسها» را با
 74/4درصد مؤثّرترین عوامل بر عملکرد خویش دانستهاند [.]54
و برای اعضای هیأت علمی هردو دانشگاه اصفهان و علوم
پزشکی ،میزان عوامل انگیزشی بیشتر از عوامل بهداشتی بوده و
به طور کلی اعضای هیأت علمی هر دو دانشگاه به شغل خودشان
از نظر ماهیت عالقه دارند ولی نسبت به میزان حقوق و مزایای
خود راضی نیستند [.]51
همچنین نتایج بررسیها در زمینه فرسودگی شغلی نشان داده
است که اساتید نگرش مثبتی نسبت به نقش وسایل کمک
آموزشی و کارآیی آنها در فرآیند تدریس و یادگیری دارند و
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کمبودهای کمی و کیفی در زمینه وسایل کمک آموزشی و
نارسائیهای برنامهریزی در زمینه استفاده از وسایل کمک
آموزشی را از جمله دالیل عدم استفاده از آن وسایل میدانند [.]56
از آن جا که اساتید سخت رو و پر طاقت معتقدند که میتوانند بر
دانشگاه ،محیط و دانشجویان خود تاثیر نهند و اقدامات مختلفی
برای از بین بردن رویدادهای تهدیدآمیز و پر استرس انجام دهند،
در نتیجه فرسودگی شغلی استادان و مدرسان خیلی کم ورضایت
شغلی آنها زیاد میباشد [ .]57اگرچه میزان فرسودگی شغلی
اعضای هیأت علمی در ابعاد تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت
پایین بوده ،ولی حدود نیمی از آنها نسبت به شغل خود احساس
عدم موفقیت فردی میکنند [ .]52متغیر های رضایت شغلی و
تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بر روی رفتار تبعیت سازمانی دارند در
حالیکه فرسودگی شغلی تأثیر منفی بر آن دارد [ .]51اعضای هیأت
علمی زن نمرات باالتری را در خستگی عاطفی نسبت به مردان
بدست آوردند در حالیکه مردان نمرات باالتری در مسخ شخصیت
بدست آوردند .تفاوت های معناداری بین گروههای دارای قومیت
مختلف یافت نشد اما سن به طور معکوس با فرسودگی ارتباط
داشت .فرسودگی ارتباط معناداری با تعداد دانشجویانی که فرد به
آنها درس میدهد ،زمانی که صرف فعالیتهای مختلف میشود
و امتحانات دانشجویان داشت [ .]21بین رفتار موفقیتگرا و رفتار
هدایتی مدیران گروههای آموزشی با فرسودگی شغلی همبستگی
وجود دارد .اما بین رفتار حمایتی مدیران با فرسودگی شغلی
همبستگی وجود ندارد [.]25در پژوهشی دیگر میانگین فرسودگی
شغلی اساتید  552/1به دست آمد که نشان دهنده افرادی است
که کار خود را به خوبی انجام میدهند [ .]22الکریتز در یک
مطالعه جامع در مورد اعضای هیأت علمی گزارش کرد که حدود
 21درصد آنها فرسودگی شغلی باالیی را تجربه میکنند [.]52
میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان
درعملکرد شخصی بیش از حد متوسط و در ابعاد تحلیل عاطفی و
مسخ شخصیت کمتر از حد متوسط بوده است [ .]23نمره
فرسودگی شغلی اساتید مرد در ابعاد خستگی عاطفی ،مسخ
شخصیت به طور معناداری بیشتر از اساتید زن بود .اما در بعد
عملکرد فردی فرسودگی شغلی زنان بیشتر از مردان بود .همچنین
از بین سه عامل سازمانی ،فردی و محیطی دو عامل محیطی و
سازمانی از دیدگاه اساتید بیشترین تأثیر را در پیشگیری از
فرسودگی شغلی آنها داشت [ .]24بین جو سازمانی و فرسودگی
شغلی اعضای هیات علمی رابطه معناداری وجود ندارد و نیز
فرسودگی شغلی در میان اساتید دانشگاه مازندران وجود ندارد
[.]51
با توجه به تمهیدات یاد شده این پژوهش در صدد این است که با
شناسایی متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر در ارتباط با انگیزش
شغلی و فرسودگی شغلی ،ضمن فراهم آوردن بستری مناسب
جهت مقابله با چالشهای و مشکالت احتمالی موجود و کمک به
برنامهریزی بهتر و منسجمتری جهت تدوین یک سلسله اهداف

برای پیشگیری از این چالشها ،بتواند به پژوهشگران و اعضای
هیأت علمی فعال در این زمینه در این نحوی با این مشکالت
برخورد نمایید میتواند کمک شایان توجهی نماید.

روش

روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری
پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهلل (عج) در سال  5311-15تشکیل داده که با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند .ابزارهای
پژوهش؛ پرسشنامه انگیزش شغلی محقق ساخته بر اساس نظریه
دوعاملی انگیزش -بهداشت هرزبرگ بوده که فرم پرسشنامه در
قالب  21سؤال  7گزینه ای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نسبتاً مخالفم،
نمیدانم ،نسبتاً موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم) طراحی و در اختیار
چند تن از متخصصان قرار گرفت و نقایص برطرف شد .ضریب
اعتبار پرسشنامه انگیزش شغلی  1/22محاسبه گردید .دیگر ابزار
پژوهش؛ مقیاس فرسودگی شغلی گلدارد بوده که فرم آن در قالب
 21سؤال  7گزینهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،نمی-
دانم ،نسبتاً موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم) طراحی و در اختیار چند
تن از متخصصان قرار گرفت و نقایص برطرف شد .ضریب اعتبار
( همسانی درونی) آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/22
بدست آمد .همچنین نسخه اصلی این پرسشنامه در کشورهای
مختلف با ضرایب اعتبار  1/76تا 1/26مورد استفاده قرار گرفته
است [.]21دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 15و با آزمون
خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند.

یافتهها
در مجموع  517نفر از پژوهشگران پرسشنامههای پژوهش را
تکمیل نمودند .از این تعداد 31/17 ،درصد در گروه سنی -31
26سال 35/25 ،درصد در گروه سنی  36-41سال 32/25 ،درصد
در گروه سنی  46-11سال قرار داشتند .همچنین؛  71درصد از
آزمودنیها مرد و 25درصد زن بودهاند .و  11/3درصد از اعضای
هیأت علمی رسمی 26/5 ،درصد آزمایشی  ،همچنین  23/6درصد
از آنان غیر هیأت علمی بوده اند52/1 .درصد فقط به فعالیت
پژوهشی 62/4 ،درصد در زمینهی فعالیتهای آموزشی-
پژوهشی 51/5،درصد در زمینه فعالیتهای آموزشی -پژوهشی-
درمانی مشغول به فعالیت بودهاند .و این که  32درصد از
پژوهشگران با سابقه کار  5-51سال 57 ،درصد با سابقه کار -21
 55سال و  2درصد هم با سابقه کار  25-31سال بودهاند .به منظور
مقایسه نظرات آزمودنیهای از آزمون استقالل (آزمون خی دو)
استفاده شد.
نتایج نشااان داد که تفاوت میزان انگیزش شااغلی آزمودنیهای
برحساااب سااان ،جنس و ساااابقه کار از نظر آماری در ساااطح
( )P<1/11معنادار نیسات .به عبارت دیگر میزان انگیزش شغلی
آزمودنیها برحساب سان ،جنس و سابقه کار تقریباً مشابه است.
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سااان ،نوع عضاااویات و نوع فعاالیت از نظر آماری در ساااطح
( )P<1/11معنادار نیست .به عبارت دیگر میزان فرسودگی شغلی
آزمودنی های برحسااب ساان ،نوع عضااویت و نوع فعالیت تقریباً
مشابه است.همچنین نتایج نشان داد که تفاوت میزان فرسودگی
شاغلی آزمودنیهای برحسب جنس و سابقه کار از نظر آماری در
سااطح ( )P>1/15و ( )P>1/11معنادار اساات .به عبارت دیگر
میزان فرسااودگی شااغلی در مردان کمتر از زنان اساات و میزان
فرسااودگی شااغلی درآزمودنی هایی با سااابقه کار  5تا  51سااال
بیشاتر از آزمودنیهایی با ساابقه کار باالتر از  51سال است  .به
بیان دیگر میزان فرسااودگی شااغلی در آزمودنیهای مسااتقل از
جنس و سابقه کار آنان نیست (جدول .)2

همچنین نتاایج نشاااان داد کاه تفاوت میزان انگیزش شاااغلی
آزمودنی ها برحسب نوع عضویت و نوع فعالیت از نظر آماری در
سااطح ( )P>1/15معنادار اساات .به عبارت دیگر میزان انگیزش
شغلی آزمودنیهایی با عضویت هیأت علمی رسمی و نوع فعالیت
آموزشای -پژوهشی بیشتر از نوع عضویت هیأت علمی آزمایشی
و غیر هیااأت علمی اسااات .همچنین میزان انگیزش شاااغلی
آزمودنیهایی با فعالیت آموزشاای -پژوهشاای بیشااتر از آزمودنی
هایی با فعالیت پژوهشی و آموزشی -پژوهشی -درمانی است .به
بیان دیگر میزان انگیزش شاااغلی آزمودنیهای مساااتقل از نوع
عضاااویت و نوع فعالیت آنان نیسااات (جدول .)5همچنین نتایج
نشان داد که تفاوت میزان فرسودگی شغلی آزمودنیهای برحسب

جدول  .1ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی با انگیزش شغلی آزمودنیها
متغیرها

انگیزش شغلی

شرح

26-31
36-41
46-11
مرد
زن
هیأت علمی رسمی
هیأت علمی آزمایشی
غیر هیأت علمی
پژوهشی
آموزشی -پژوهشی
آموزشی -پژوهشی -درمانی
5-51
55-21
25-31

سن
جنس
نوع عضویت

نوع فعالیت

سابقه کار
)**( معناداری در سطح 1/15

x2

پایین)f(%

متوسط)f(%

باال)f(%

(51)6/4
(1 )3/2
(1)3/2
(54)2/1
(6)3/2
(3)5/1
(3)5/1
(54)2/1
(2)1/5
(1)3/2
(7)4/1
(4)4/5
(1)1
(1)1

(51)52/5
(31)51/5
(27)57/2
(11)37/6
(57)51/2
(43)27/4
(22)54
(55)7
(2)1/5
(14)34/4
(54)2/1
(32)33
(57)57/1
(4)4/5

(51)52/5
(54)2/1
(22)57/2
(15)32/1
(51)6/4
(33)25
(56)51/2
(52)7/6
(53)2/3
(31)24/2
(1)1/7
(23)23/7
(1)1/3
(2)2/2

p-value

df

2/412

4

1/171

5/245

2

1/312

22/211

4

(**)1/115

56/166

4

(**)1/112

6/311

4

1/574

مانی
جدول .2ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی با فرسودگی شغلی آزمودنیها

متغیرها

سن

جنس
نوع
عضویت

شرح

بدون فرسودگی)f(%

فرسودگی خفیف)f(%

26-31

(42)26/2

(3)5/1

(3)5/1

36-41

(37)23/6

(51)6/4

(2)5/3

46-11

(13)33/2

(7)4/1

(1)1

مرد

(554)72/6

(2)1/5

(2)5/3

زن

(52)55/1

(52)7/6

(3)5/1

هیأت علمی رسمی

(71)44/6

(1)1/7

(1)1

هیأت علمی آزمایشی

(34)25/7

(4)2/1

(3)5/1

غیر هیأت علمی

(22)57/2

(7)4/1

(2)5/3

پژوهشی

(21)51/1

(2)5/3

(2)5/3

(21)14/5

(51)6/4

(3)5/1

(22)54

(2)1/5

(1)1

(41)46/4

(55)55/3

(3)3/5

55-21

(26)26/2

(1)1

(1)1

25-31

(52)52/4

(1)1

(1)1

آموزشی -پژوهشی
نوع فعالیت
آموزشی -پژوهشی-
درمانی
5-51
سابقه کار

فرسودگی شغلی
فرسودگی شدید)f(%

)**( معناداری در سطح  1/15و )*( معناداری در سطح 1/11
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x2

df

p-value

7/172

4

1/112

27/257
7/311

2/164

51/132

2
4

4

4

(**)1/115
1/525

1/173

(*)1/132
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بحث
نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت میزان انگیزش شغلی آزمودنی
های برحسب سن ،جنس و سابقه کار از نظر آماری در سطح
( )P<1/11معنادار نیست .ولی برحسب نوع عضویت و نوع فعالیت
از نظر آماری در سطح ( )P>1/15معنادار است .نتایج بدست آمده
با پژوهش نوربخش [ ]55مبنی بر عدم وجود رابطه معناداری
انگیزش شغلی با سن ،جنسیت ،سابقه کار آزمودنیها همخوانی
داشته و با پژوهش؛ جباری و همکاران [ ]51ناهمخوان بوده است.
در خصوص معنادار نبودن رابطه انگیزش شغلی آزمودنیهای
برحسب سن ،جنس و سابقه کار ،به نظر می رسد که متغیرهای
دموگرافیک (سن ،جنس و سابقه کار) در مقایسه با متغیرهای
سازمانی از اهمیت کمتری برای ایجاد انگیزش شغلی برخوردارند.
همچنین در خصوص معنادار بودن رابطه انگیزش شغلی آزمودنی
ها برحسب نوع عضویت و نوع فعالیت ،به نظر میرسد ،از آنجا که
آزمودنیهایی که صرفا به کار پژوهشی مشغول بودند به علت
نداشتن دانشجو امکان رشد و ارتقای کمتری داشته در نتیجه
انگیزش شغلی پایین تری داشتند ،همچنین آزمودنیهایی که در
مشاغل آموزشی-پژوهشی و درمانی مشغول به کار بودند به لحاظ
اینکه مشغولیت در کار درمانی بخش عمدهای از وقت آنها را به
خود اختصاص می دهد و امکان رشد و ارتقا در امور پژوهشی را
کمتر دارند در نتیجه انگیزش شغلی پایینتری داشتند .در نهایت
آن دسته از آزمودنیهایی که امکان تعامل با دانشجو و همچنین
فرصت طرحریزی برای انجام کارهای پژوهشی داشتند به علت
وجود امکانات فوق از انگیزش شغلی بیشتری برخوردار بودند.
همچنین در خصوص معنادار بودن رابطه انگیزش شغلی آزمودنی
ها با نوع عضویت آنها می چنین اظهار نظر کرد که افراد غیر
هیات علمی به علت نداشتن امکان ارتقا علمی دارای انگیزش
کمتری بودند.
نتایج نشان داد که تفاوت میزان فرسودگی شغلی آزمودنیهای
برحسب سن ،نوع عضویت و نوع فعالیت از نظر آماری در سطح
( )P<1/11معنادار نیست ولی بر حسب جنس و سابقه کار از نظر
آماری در سطح ( )P>1/15و ( )P>1/11معنادار است .نتایج
بدست آمده با پژوهش های صفری و گودرزی [ ]22مبنی بر عدم

وجود رابطه معناداری سن با فرسودگی شغلی همخوان بوده و با
پژوهش های؛ الکریتز [ ،]21ناهمخوان بوده است .در خصوص
رابطه بین فرسودگی شغلی و جنس ،نتایج بدست آمده با پژوهش
های صفری و گودرزی [ ،]22مبنی بر این که فرسودگی شغلی
زنان بیشتر از مردان است همخوان بوده ولی با پژوهشهای؛
بهرامی و مختاری [ ،]24ناهمخوان بوده است .بنظر میرسد که
شرایط پژوهشی حاکم بر پژوهشگاه مانند موضوعات خاص نظامی
و یا محدودیت حضور زنان پژوهشگر درپادگانهای سبب شده که
زنان امکان فعالیت شغلی کمتری داشته و فرسودگی آنان باالتر
میباشد .با توجه به این که فرسودگی شغلی درآزمودنیهایی با
سابقه کار  5تا  51سال بیشتر از آزمودنیهایی با سابقه کار باالتر
از  51سال بوده بنابراین به نظر میرسد که افراد با سابقه به لحاظ
این که از نظر شغلی و مهارتی در شرایط مناسبتری قرار گرفته
اند میتواند عامل پایین بودن فرسودگی شغلی آنان باشد.

نتیجهگیری
با توجه به این که انگیزش شغلی هیأت علمی رسمی بیشتر از
علمی آزمایشی و غیر هیأت علمی بوده است ،بنابراین یکی از
عوامل مهم افزایش انگیزش پژوهشی پژوهشگران غیر هیأت
علمی ،دادن امتیازهای پژوهشی به آنان است .با توجه به این که
انگیزش شغلی پژوهشگران با فعالیت آموزشی -پژوهشی بیشتر از
پژوهشگران با فعالیت آموزشی -پژوهشی -درمانی بود ،بنابراین
بهتر است در پژوهشگاه از پژوهشگران با فعالیت آموزشی-
پژوهشی بیشتر استفاده شود .با توجه به این که فرسودگی شغلی
پژوهشگران زن بیشتر از پژوهشگران مرد بود ،بنابراین بنظر می
رسد شرایط پژوهشی حاکم بر پژوهشگاه مانند موضوعات خاص
نظامی و یا محدودیت حضور پژوهشگران زن در پادگانهای
نظامی بهتر است از پژوهشگران زن در پژوهشهایی استفاده شود
که محدودیتهای ذکر شده را نداشته باشند.
تشککککر و اکککدرانی :بااادین وسااایله از کلیاااه مسااائولین و
همکاااران مرکااز تحقیقااات علااوم رفتاااری تقاادیر و تشااکر بااه
عمل میآید.
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