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 چکیده
 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضای شغلی اشتیاق با گری خودتعیین انگیزش ابعاد رابطه هدف از انجام این مطالعه بررسی هدف:زمینه و 
 ایران بود.

در چهار   کی ایرانآماری مورد مطالعه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزش یهمبستگی بود. جامعه -توصیفی روش انجام مطالعه  :بررسی روش
نفر  177تعداد  نمونه گیری کوکران فرمولبودند. با استفاده از  علوم رفتاری و سالمت روان( یپیراپزشکی و دانشکده -پزشکی -) بهداشت دانشکده

کوداس )مقیاس 5با  نگیزش شغلی( و ا33/7با پایایی  سالوناوا و شوفلیدو پرسشنامه اشتیاق شغلی). ابزار اصلی عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدندهب
بهره گرفته  چندگانه های نرمالیتی، همبستگی و رگرسیونو آزمون( 21نسخه   spssنرم افزار )ها از ( بود. برای تحلیل داده31/7و همکاران با پایایی 

 شد.
) انگیزش  مثبت و معناداری بین یرابطهاند. بوده درصد دیگر زن 55مرد و  هدرصد افراد مورد مطالع 44های به دست آمده براساس یافته ها:یافته

شغلی در اعضای هیات  قانی و بی انگیزگی بیرونی( با اشتیگی دروه )بی انگیز منفی معنی داری بین یفکنی شده( و رابطهدرون درونی، خودپذیر و 
 10 تعیین گری شغلی قابل پیش بینی است و  انگیزش خود واریانس اشتیاق شغلی براساس ابعاد درصد از 22علمی مشاهده شد. نتایج نشان داد که 

 قابل پیش بینی است. شغلی براساس ابعاد اشتیاق گری تعیین خود واریانس انگیزش درصد از

اینکه با توجه به  می انجامد.  شغلی اشتیاق مانند مثبتی پیامدهای به کننده خودتعیین شغلی انگیزش باالی سطوحمی توان گفت که  نتیجه گیری:
بنابراین الزم است تا برنامه ریزان و دست اندرکاران با تدابیر الزم در پی باال انگیزش شغلی براساس ابعاد اشتیاق شغلی قابل پیش بینی است، 

 نگهداشتن انگیزش شغلی اعضای هیات علمی باشند.

 .علوم پزشکیشگاه دانانگیزش شغلی، خودتعیین گری، اشتیاق شغلی، اعضای هیات علمی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

اصلی هر دانشگاه را تشکیل  یاعضای هیئت علمی بدنه   

های نظام آموزشی و از ترین مولفهدهند، بنابر این از مهممی

ترین عناصر توسعه و پیشرفت در هر کشوری به شمار  اساسی

عنوان به ،د با انگیزههای علوم پزشکی به اساتیآیند. دانشگاهمی

یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش 

دانشجویان و ارتقاء بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. 

-وجود تنش و عدم رضایت شغلی اعضای هیئت علمی می

تواند تهدید کننده سالمت جسمی و روانی، کیفیت زندگی و 

ی و اجتماعی باشد. مانع دستیابی به اهداف توسعه فرد

انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القاء کارکنان برای تولید 

نتایج موثر و کارآمد، خلق محیط کاری مثبت و اجرای 

 (.1)های پیش بینی شده استموفقیت آمیز برنامه

التین  ینخستین بار از واژه (Motivation) اصطالح انگیزش

 انگیزهد. ه شکه به معنی حرکت است گرفت (Move) "موو"

(Motive ) را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری

ای یا نیازی محرک آن نباشد. دهد که انگیزهرا فرد انجام نمی

انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای 

توان گفت: انگیزه یا اوست. بنابراین در تعریف انگیزه می

حالتی درونی و کمبود یا  است ازعبارت ( Need)نیاز

-محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می

میل به کوشش فراوان در جهت »(. تعریف دیگر انگیزه 2)دارد

ای که این تالش در جهت های سازمان به گونههدف تأمین

 (.3)«شود داده سوق ارضای برخی از نیازهای فردی

ترین و در عین حال انسان مهم که بر این استتقریبا اذعان 

. ایند ارزش آفرینی در سازمان استترین جزء فرپیچیده

های هر درصد از قابلیت 57که  است تحقیقات نشان داده

انسان منوط به انگیزش اوست. انگیزش نیروی سوق دهنده و 

شود. انگیزش مند منجر میای است که به رفتار هدفکشاننده

صورت درونی است که افراد را به ییک نیروی هدایت کننده

فیزیولوژیک و روان شناختی در ارضای نیازها و انتظارات آنان 

ند کارکنان اهاظهار داشتنظریه پردازان زیادی  (.4دهد)سوق می

مندی از و متنوعی چون رضایتتوان با عوامل بسیار میرا 

شغل، ایجاد امکان موفقیت و معنادار کردن شغل برانگیخت. 

اهداف اید سیاستی را اتخاذ کرد که هر فرد اهداف خود را با ب

ترین از طرفی دیگر مهم (.5سازمان منطبق و همسو بداند)

های آموزشی و پژوهشی در هر کشوری متولی فعالیت

های علوم پزشکی، کمیت و ها هستد. در دانشگاهدانشگاه

کیفیت سیستم آموزش پزشکی، به عملکرد تک تک افراد 

عنوان یکی از اجزای دارد. اعضای هیات علمی به بستگی

ترین ارکان درونداد سیستم آموزش پزشکی و یکی از کلیدی

شوند و میزان عملکردشان ها محسوب میساختار دانشگاه

تابعی از توانایی، انگیزش و اشتیاق نسبت به شغلشان است. 

مسلما اساتیدی که از انگیزش و اشتیاق شغلی مناسبی 

کافی در تربیت دانشجویان، آنان  یر باشند، با انگیزهبرخوردا

را به افرادی موثر در موقعیت پزشک، پرستار، داروساز و سایر 

افراد سیستم بهداشتی تبدیل خواهند کرد و فراگیران تحت 

آموزش این اساتید نقش موثری در نظام سالمت جامعه 

سانی از (. تا زمانی که این نیروی ان12) برعهده خواهند گرفت

های انگیزش شغلی قابل قبولی برخوردار نباشد سایر فعالیت

ی الزم را نخواهد داشت. امروزه سازمان کارایی و نتیجه

از اصول پذیرفته اهمیت توجه به انگیزش و اشتیاق اساتید 

باشد. از جمله روبرتز و شده موسسات آکادمیک می

ی، همکارانش نشان دادند که اگر توجه به رضایت شغل

انگیزش و اشتیاق اساتید در بدو ورود به موقعیت آکادمیک 

صورت گیرد، بهبود کیفیت آموزش بسیار بیشتر خواهد 

انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای (. 13بود)

های تولید نتیجه موثر و کارآمد و اجرای موفقیت آمیز برنامه

 مدیریت، زوروم نظریه پردا ویکتور پیش بینی شده است.

کـه  را هـاییگزینش که کندمی تصور فرآیندی را انگیزش

 تحت پذیرد،می صورت دیگر زنده موجودات یا انسان توسط

عنوان دانشگاه به اساتید با انگیزه، به (.17) دهدمی قرار نفوذ
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یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش 

 موثر عوامل شناخت (.11) دانشجویان جامعه موثر واقع شوند

 تواندمی که است هاییضرورت از شغلی، انگیزش ایجاد در

 علمی هیات اعضای شغلی رضایت و وریبهره افزایش در

ترین یزش شغلی از مهمانگ (.12)باشد کننده کمک دانشگاه

عقب ماندگی سیستم بوده و یا گذار در موفقیت و عوامل تاثیر

عث هدر رفتن منابع سازمان در صورت بی توجهی به آن، با

درصد انگیزه  27ش و الدرصد ت 27 نتایج نشان داد شود.می

ها گزارش شده و امروزه بزرگترین عامل موفقیت در سازمان

چالش مدیران، مواجهه با نیروهای کم انگیزه و کم مسئولیت 

  (.13شد)باپذیر می

اولین کسی بود که این مفهوم را وارد  1337کان در سال 

های کاری کرد. او اشتیاق شغلی را استفاده از تمام حیطم

کند. در های کاری تعریف میوجود خویش در ایفای نقش

اشتیاق شغلی افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی 

کنند. اشتیاق شغلی و عاطفی خویش را بکار گرفته یا ابراز می

رت در کار گردد که کارکنان دارای روحیه و جساباعث می

باشند. به نظر کان فرد و نقش دارای تعامالت متقابل هستند به 

انرژی خود را برای رفتارهای در نقش  طوری که اوال فرد 

 (.24)کندخود رادرون نقش بیان میو همچنین  صرف کرده

شناسی  عنوان مفهومی از مفاهیم روانز بهاشتیاق شغلی نی

همکاران اشتیاق شغلی را شود. ساالونوا و گرا مطرح می مثبت

یک تفکر مثبت و واقعی دانسسته که به وسیله قدرت، 

و موجبات تمایل و  شودفداکاری و جذابیت توصیف می

 اشتیاق .سازدرضایت افراد را در اشتیاق به انجام کار فراهم می

جذب: به میزان تمرکز  ، بعد اولباشدبعد می سهشغلی دارای 

از اره دارد که این امر کنارگیری غرق شدن فرد در کارش اشو 

نیرومندی: در این بعد بعد دوم سازد. کار را برای آن دشوار می

سازد ای را در انجام کارش مبذول میفرد تالش قابل مالحظه

در نهایت بعد سوم کند. و بر موقعیت دشوار پافشاری می

وقف یا فداکاری: این بعد با درگیری شدید روانی فرد با کار 

، اشتیاق شود که ترکیبی از احساس معنی دارمشخص می خود

 (.065باشد)ها میو چالش

شتیاق کاری نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای ا

کند، بلکه همچنین برای هدایت سازمانی مثبت بازی می

ای در بهداشت حرفه های مدیریت منابع انسانی و سیاست

کارکنان مشتاق با عالقه و   (.2) ها نیز نقش مهمی داردسازمان

. کنندکنند و به کار کردن در سازمان افتخار میکار می انگیزه

-های سازمان را میاهداف و استراتژیها، چشم انداز، ارزش

ها همسو هستند. تالشی داوطلبانه و فراتر از شناسند و با آن

دهند وظایف شغلی برای رسیدن به اهداف سازمانی انجام می

درگیر و  ور فیزیکی، عاطفی و شناختی با کار خود و به ط

 مطالعه نعیمی و همکاران با عنوان رابطه (3.)عجین هستند

 در شغلی اشتیاق با خودتعیین کنندگی شغلی انگیزش ابعاد

 بعد سه بین دار معنی و مثبتی رابطه نشان داد نتایج کارکنان

 ذیرخودپ درونی، )انگیزش کنندگی خودتعیین انگیزش شغلی

 دار معنی منفی رابطه و شغلی اشتیاق با شده( درون فکنی و

 هستند پایین سطح در کنندگی خودتعیین نظر از ابعادی که بین

 با بیرونی( انگیزگی بی و درونی انگیزگی بی )انگیزش بیرونی،

 نشان رگرسیون تحلیل از حاصل هاییافتهشغلی است.  اشتیاق

 معنی داری یرابطه کنندگی خودتعیین شغلی انگیزش ابعاد داد

خود( دارد.  وقف و نیرومندی )جذب، شغلی اشتیاق ابعاد با

به  کننده خودتعیین شغلی انگیزش باالی سطوح عبارتیهب

 یمطالعه .(2انجامد)می شغلی اشتیاق مانند مثبتی پیامدهای

افرادی که از نظر انگیزش  نشان داد، و همکاران پارکر

و  کنترل احساس هستند باالیی حسط در خودتعیین کنندگی

 مقابل دارند. در خود کار به نسبت بیشتری شغلی اشتیاق

 قرار پایینی سطح تعیین کنندگی در خود نظر از که افرادی

 و شده شغل و نقش گرانباری دچار بیشتری میزان به دارند

 (.3شکایات جسمانی بیشتری دارند)

 تواند تهدیدشـغلی اعضـای هیـأت علمـی می اشتیاقعـدم 

کننده سالمت جسمی و روانی و کیفیت زندگی و مـانع 
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دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی باشد. فقدان 

انگیزش در کاهش میزان حضور در محـل کـار، و کمیـت و 

کیفیـت کـار تأثیر دارد. در یک بررسی، نامشخص بودن آینده، 

ن امر مؤثر صحیح و امنیت شغلی را در ای یفقدان برنامه

 نظریه کاربرد و اهمیت حاضر پژوهشبنابراین (. 21)انددانسته

 در را ابزاری نیزو  داده نشان را کار محیط در خودتعیین گری

 سطح ارزیابی در کمک آن به که دهدمی قرار مدیران اختیار

 ارتقا جهت در هاییبرنامه گسترش و شغلی کارکنان انگیزش

و با توجه به اینکه ثرتر اقدام کنند. بهتر و مو تنظیمی هایسبک

مستقیمی بین انگیزش و رضایت، تعهد و عملکرد  یرابطه

شغلی وجود دارد، لذا شناخت ابعاد انگیزشی منابع انسانی 

سهم قابل توجهی در رشد و پویایی دانشگاه به عهده خواهد 

 یا کاهش داشت و در نهایت بی انگیزگی را متوقف کرده

عنوان یک ی بهشتیاق شغلاز آنجا که این همچنخواهد داد. 

نان به سمت متغیر تاثیر گذار نقش مهمی در جلوگیری از کارک

از طرفی انگیزش خود تعیین گیری به فرسودگی شغلی دارد و 

عنوان یکی از رویکردهای انگیزشی نو، انگیزش افراد را در 

و بی انگیزگی مورد  بیرونیسه بعد انگیزش درونی، انگیزش 

ابعاد  یاین مطالعه با هدف بررسی رابطه ؛دهدسی قرار میبرر

تعیین گری و ابعاد اشتیاق شغلی اعضای انگیزش شغلی خود

عنوان عنصر حیاتی در درون نظام آموزشی در هیات علمی به

دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار  اساتیدبین 

برنامه ریزان مسوالن و  برایتواند می مطالعهاین . نتایج گرفت

، اعضای هیات علمی ت وضعیت انگیزشدانشگاه جهت شناخ

تمرکز بر انگیزش بیرونی و درونی و عوامل تاثیر گذار موثر 

 باشد. 

 

 بررسیروش 

توصیفی از نوع همبستگی  یهحاضر یک مطالع یمطالعه   

انجام  1330 پاییز و زمستاندر زمان انجام مطالعه  باشد.می

اساتید دانشگاه علوم  یکلیه یمطالعهماری آ یجامعه .گرفت

 -پزشکی -بهداشت در چهار دانشکده  ) پزشکی ایران

پیراپزشکی و دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان( بودند که 

ف دو دسته از اساتید تازه ذدر زمان انجام مطالعه و با ح

استخدام شده و اساتید در شرف بازنشستگی تعداد آنان برابر 

نفر تعیین شد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  142با 

  .عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدندهنفر ب 177تعداد 

 مجوز کسبمعیارهای ورود به مطالعه: مالحظات اخالقی و 

از افراد  کسب رضایت آگاهانهاخالق دانشگاه؛  یکمیته از

علمی اعضای هیات  اطالعات، بودن نام بی و محرمانه ،نمونه

علوم رفتاری  -شکیپیراپز -پزشکی -)بهداشت چهار دانشکده

عدم همکاری،  معیارهای خروج از مطالعه:و سالمت روان(. 

اند )کمتر اعضای هیات علمی که تازه استخدام و جذب شده

از سه سال(؛ اعضای هیات علمی که کمتر از سه سال به 

 ها مانده است.بازنشستگی آن

غلی اعضای جهت سنجش اشتیاق ش: هاروش گردآوری داده

هت مکاران و جه و اسکافیلیهیت علمی از پرسشنامه 

 شغلی ین گری از پرسشنامه انگیزشسنجش انگیزه خود تعی

خودتعیین  انگیزش مقیاس .شدکوداس و همکاران استفاده 

 یبه وسیله خودتعیین کنندگی شغلی کنندگی: انگیزش

این پرسشنامه  اده شد.استف (25کوداس و همکاران ) پرسشنامه

 بر مقیاس اینویرایش تجدید نظرشده پرسشنامه رایان است 

 و والرند توسط ریان و دسی کنندگی خودتعیین نظریه مبنای

 ایران، در نامه پرسش این( 25) است شده ساخته همکاران

 پرسشنامه این. است گرفته قرار استفاده مورد بحرانیتوسط 

 دهیه نظمانگیزپنج نوع  که است ایگزینه 5 پرسش 27 دارای

- دهی تشخیص دادهفکنی شده، نظمدهی دروننظم رونی،بی

هرکدام از  .سنجدمی را انگیزشی بی و رونید انگیزش شده

های فرعی دارای چهار گویه هستند که آزمودنی بر مقیاس

دهد. راتل و روی یک مقیاس پنج بخشی به آن پاسخ می

 امه با استفاده از روش آلفایهمکاران پایایی این پرسشن

 در ،ابزار این هایگویه. (20)اندگزارش کرده 21/7 را کرونباخ



 12        سلطانی عرب شاهی و همکاران

 89 بهار ،33 یشماره ،21 یدوره پزشکی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

 هر در نمره حداقل. است شده تهیه ایگزینه 5 لیکرتیمقیاس 

 یو برای کل پرسشنامه نمره است 5 آن حداکثر و 1 گویه

 باشد.می 177و حداکثر  27حداقل 

 شغلی اشتیاق مقیاس حاضر پژوهش مقیاس اشتیاق شغلی: در

 جذب، مقیاس خرده سه از متشکل سالوناوا و شوفلی توسط

این گرفته،  قرار سنجش مورد خود وقف و نیرومندی

ساخته شده  ایدرجه 5 لیکرت ماده مقیاس 10پرسشنامه در 

ماده و  5ماده، نیرومندی  5است که در آن سه بعد جذب 

اند. در ایران ادهماده را به خود اختصاص د 5وقف یا فداکاری 

فای کرنباخ و لخسروی ضرایب پایایی را به دو روش آ

درصد و ضرایب روایی آن  23درصد و  33تنصیف به ترتیب 

درصد گزارش کرده  47را با استفاده از روش روایی همزمان 

اشد و بمقیاس میروایی مطلوب این  یاست که نشان دهنده

درصد بدست  33باخ پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرن

و برای  است 5 آن حداکثر و 1 گویه هر در نمره حداقلآمد. 

 (.22)باشدمی 25و حداکثر  10حداقل  یکل پرسشنامه نمره

ها: در این قسمت اطالعات گردآوری شده روش تحلیل داده

در خصوص سؤاالت پژوهش در دو سطح توصیفی)فراوانی، 

و استنباطی آزمون آزمون درصد، میانگین و انحراف استاندارد( 

اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن نمونه  –کلومگروف 

 با کمک نرم افزار چندگانه رگرسیون و آماری، ضریب همبستگی

spss  برای سنجش فرضیات تحقیق استفاده شد. 21نسخه  

 

 هایافته

 فراوانی پرسشنامه، از آمده بدست اطالعات بررسی   

 1 جدول مطابق ای شخصیتیهویژگی اساس بر هاآزمودنی

  د.باشمی

 

 متغیرهای جمعیت شناختی افراد حاضر در نمونه :2جدول 

 فراوانی درصد فراوانی  متغیر

 مرد جنسیت

 زن

44 

55 

44/7 

55/7 

 

 سن

 سال 35کمتر از 

 سال 35 -45

 به باال 45

2 

31 

51 

2/7 

31/7 

51/7 

 

 تحصیالت

 مربی

  استادیار

 دانشیار

 استاد

4 

07 

27 

5 

4/7 

07/7 

27/7 

5/7 

 

 خدمت یسابقه

 سال 3-17

 سال 17-27

 سال 27باالی 

32 

44 

12 

32/7 

44/7 

12/7 
 

 

راد نمونه ـک افـای دموگرافیـرهـر متغیـگجدول باال بیان

رد ـد افراد مـدرص 44د ـدهان میـا نشـهداده ت.ـق اسـتحقی

  45االی ـی افراد بـن سنـانگیـن میـریـد زن، بیشتـدرص 55و 

 

درصد(،  07علمی استادیار) یدرصد(، بیشترین مرتبه51سال)

 44سال ) 27تا  17خدمت نیز بین  یرین سابقهـو بیشت

 . استدرصد( بوده 
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 یرهامتغمیانگین و انحراف استاندارد  :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 31/2 34/2 درونی انگیزگی بی

 20/2 00/3 بیرونی انگیزگی بی

 14/2 23/2 شده فکنی درون

 75/2 14/3 درونی انگیزش

 21/2 74/4 خودپذیر

 22/2 51/3 شغلی اشتیاق

 

 ود. بحاضر در پی پاسخگویی به اهداف زیر  یمطالعه

بین بعد انگیزش درونی با اشتیاق شغلی اعضای هیات علمی 

 در دانشگاه رابطه وجود دارد.

شغلی با اشتیاق شغلی  بین بعد بی انگیزگی بیرونی انگیزش

 اعضای هیات علمی در دانشگاه رابطه وجود دارد.

بین بعد بی انگیزگی درونی انگیزش شغلی با اشتیاق شغلی 

 اعضای هیات علمی در دانشگاه رابطه وجود دارد. 

بین بعد درون فکنی شده انگیزش شغلی با اشتیاق شغلی 

 اعضای هیات علمی در دانشگاه رابطه وجود دارد.

ین بعد خودپذیر انگیزش شغلی با اشتیاق شغلی اعضای ب

 هیات علمی در دانشگاه رابطه وجود دارد.

با توجه به آزمون نرمالیتی به عمل آمده از داده های حاصل از 

-این آزمون (sig)ها، و با توجه به سطح معنی داری پرسشنامه

ها نشان داده شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال 

های پارامتریک استفاده خواهد د و بنابراین از آزمونهستن

؛ 211/7؛ اشتیاق شغلی 122/7) سطح معناداری: خودپذیر شد.

؛ بی انگیزگی 335/7؛ درون فکنی شده 575/7انگیزش درونی 

 (.124/7؛ بی انگیزگی بیرونی 252/7درونی 
 

 اشتیاق شغلیابعاد انگیزش شغلی و  پیرسون بین همبستگی)ضریب( ماتریس  :3جدول

 یشغل اقیاشت یشغل اقیاشت یشغل اقیاشت یشغل اقیاشت یشغل اقیاشت 

     512/7 خودپذیر

    -274/7  بیرونی انگیزگی بی

   535/7   شده فکنی درون

  232/7    درونی انگیزش

 -125/7     درونی انگیزگی بی
 

 

وان گفت که غیر از دو بعد بی انگیزگی درونی و ـتمی

منفی معنی دار( با متغییر اشتیاق  یونی) که دارای رابطهبیر

مثبت  یشغلی هستند؛ سایر ابعاد انگیزش شغلی دارای رابطه

ین میان بعد درونی و در ا باشندعنی دار با اشتیاق شغلی میو م

( دارای بیشتری رابطه با اشتیاق شغلی 535/7فکنی شده با )

 است.
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ترین پیش بین مناسب کدام بعد انگیزش خودتعیین گری.1

 باشد؟برای اشتیاق شغلی می

به منظور بررسی پیش بینی ابعاد انگیزش خود تعیین گری 

برای اشتیاق شغلی از روش رگرسیون همزمان استفاده شد. 

 شود بررسی این آزمون آماری هایضپیش فر بود الزم ابتدا

 نشان شد. نتایج انجام آماری هایداده از استفاده با کار این که

 از استفاده با) باقی مانده نمرات پیش فرض استقالل که داد

بررسی ) خطی هم چند وجود عدم و( واتسون -دوربین آماره

 گارینو و گامست الورنس؛) (تحمل و VIF هایشاخص

(Lawrence, Gamst,& Garynv)،  )آزمون  دو هر برای

 است.  شده رعایت رگرسیون

 

 پیش بینی اشتیاق شغلی براساس ابعاد انگیزش خودتعیین گری برای رگرسیون ضرایب: 2جدول 

 B خطای معیار β β T معناداری R 2R F معناداری 

 771/7 50/14 22/7 53/7      مدل

      22/3 - 52/1 75/3 ضریب ثابت

     771/7 13/2 33/7 11/7 25/7 خودپذیر

     771/7 22/4 -22/7 15/7 35/7 بیرونی انگیزگی بی

     771/7 55/3 45/7 13/7 40/7 شده فکنی درون

     771/7 12/3 33/7 21/7 53/7 درونی انگیزش

     771/7 13/2 -13/7 10/7 33/7 درونی انگیزگی بی

 

پیش بینی اشتیاق شغلی  برای رگرسیون ضرایب ،5 جدول در

 براساس ابعاد انگیزش خودتعیین گری ارائه شده است. مقدار

2) تعیین ضریب
R) واریانس  از درصد 22 که دهدمی نشان

اشتیاق شغلی براساس ابعاد انگیزش خودتعیین گری شغلی 

درون  دهدمی نشان بتا ضرایب قابل پیش بینی است. همچنین

، بی 33/7، انگیزش درونی 33/7، خودپذیر 45/7فکنی شده 

بر روی  -13/7و بی انگیزگی درونی  -22/7انگیزگی بیرونی 

 ی تاثیر دارند.اشتیاق شغل

کدام بعد اشتیاق شغلی مناسب ترین پیش بین برای . 2

 انگیزش خود تعیین گری می باشد؟
 

 شغلی براساس ابعاد اشتیاق گری تعیین خود پیش بینی انگیزش برای رگرسیون ضرایب  :2جدول 

 B خطای معیار β β T معناداری R 2R F معناداری 

 771/7 25/12 10/7 52/7      مدل

      35/2 - 13/2 30/11 ضریب ثابت

     771/7 14/3 25/7 14/7 32/7 جذب

     771/7 01/2 37/7 12/7 21/7 نیرومندی

     771/7 25/3 21/7 17/7 20/7 وقف خود
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 گری تعیین خود پیش بینی انگیزش برای رگرسیون ضرایب

 ضریب ارائه شده است. مقدار شغلی براساس ابعاد اشتیاق

 واریانس انگیزش درصد از 10 که دهدمی نشان (2R) تعیین

قابل پیش بینی  شغلی براساس ابعاد اشتیاق گری تعیین خود

، 25/7جذب  دهدمی نشان بتا ضرایب است. همچنین

 تعیین خود بر روی انگیزش 21/7، وقف خود 37/7نیرومندی 

 تاثیر دارند. گری

 

 بحث

ه بین ابعاد انگیزش نشان داد ک مطالعهنتایج حاصل از این    

رابطه وجود دارد. ی خود تعیین گیری و اشتیاق شغلی شغل

مثبت و معناداری  یرابطه گر آن بود کهها بیانآزمون

منفی  یبین)انگیزش درونی، خودپذیر و فکنی شده( و رابطه

معنی داری بین) بی انگیزگی درونی و بی انگیزگی بیرونی( با 

. نتایج نشان وجود داردعلمی اشتیاق شغلی در اعضای هیات 

واریانس اشتیاق شغلی براساس ابعاد  درصد از 22داد که 

 10 انگیزش خودتعیین گری شغلی قابل پیش بینی است و 

براساس ابعاد  گری تعیین خود واریانس انگیزش درصد از

 هاییافته با نتایج قابل پیش بینی است. این شغلی اشتیاق

و ـهمسی ـی و پیریایـ، و نعامناسپرینگر و پارکر و همکارا

 مثبتی هـرابط ر نیزـخودپذی سطح در باشد. انگیزشمی

دارد. همچنین  اعضای هیات علمی شغلی اشتیاق با داریمعنی

با این یافته همخوانی  ونجیمس و الدگرین اس یمطالعه

(، 15) اسپرینگرمطالعه مالیی و همکاران،  هایداشت. یافته

( با این مطالعه همسو 15) ( و باکر و لیتر10) پارکر و همکاران

 بی انگیزه هستند دلیل این به افراد درونی، انگیزگی بی بود. در

 انجام برای الزم صالحیت و توانایی ها،مهارت کنندمی فکر که

 در را تفاوتی بی احساس این حالت ندارند. را خود کارهای

دلبستگی و  در چشمگیری کاهش به منجر و افزایش داده هاآن

ای هاکانن و همکاران در مطالعه شود.می شغل به هاآن اشتیاق

در بین اعضای هیات علمی دانشگاه در کانادا به این نتیجه 

رسیدند که اشتیاق شغلی و درگیری شغلی موجب توسعه 

( که با 23شود)عملکرد شغلی اعضای هیات علمی می

توان ه میپژوهش حاضر همخوانی داشت. در تبیین این یافت

گفت که هرچه اساتید نسبت به شغل خود احساس تمایل و 

شور و شوق بیشتری داشته باشند، میزان تعد و وفاداری آن به 

شود و با عالقه و تالش و سازمان و وظیفه خود بیشتر می

 پردازند که نهایتاًتری به انجام وظیفه خود میـتوان بیش

 حاصل هاییافته ارد.عملکرد شغلی آنان را در پی د یتوسعه

 و حقوق پرداخت که داد نشان 1324 سال استاد در پژوهش از

تامین  اختیار، تفویض رفاهی، امکانات تامین دستمزد منصفانه،

 ایمطالعه در .(23) است موثر کارایی افزایش در شغلی امنیت

 شد، انجام حسینی و نوروزی علی آباد، بخشی توسط که دیگر

به درونی و بیرونی عوامل بین در دو دستمز حقوق عامل

شده  معرفی شغلی انگیزش ایجاد در عامل ترین عنوان مهم

 و حقوق عامل سه که داد نشان نیز آبادی حسن .(37) است

 یک تواندمی دیگری عامل هر از بیش شغلی دستمزد، امنیت

 در (Sullivan) سولیوان .(31) شود محسوب عامل انگیزشی

 شخصی، تشکر چون عواملی که داد نشان خود یمطالعه

 هاموفقیت ترفیع و تشویق کتبی، گزاریعملکرد، سپاس ترفیع

 ایجاد در که هستند عواملی ترینمهم علنی و تمجید تحسین و

 در( Densten) دنستن .(32)است مؤثر کارکنان در انگیزه

 داخلی، استقالل یافت که دست نتیجه این به دیگری تحقیق

 عوامل تریناز مهم هاپرداخت و ایفهحر حاالت و وضع

 اشتیاق. (33)هستند کارکنان عملکرد بهبود و رضایت ایجاد

 بیانگر که است انگیزش درونی مهم پیامدهای از یکی شغلی

 و است هاآن شغل هایویژگی به نسبت افراد هاینگرش

 اعمال خود شغل در فرد که است میزان تالشی یدهنده نشان

 یا مشوق اجبار احساس هیچگونه بدون تالشی چنین کند.می

 دهد.می رخ کار آن انجام از ناشی لذت دلیل به تنها و بیرونی
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 به که بیرونی از انگیزش سطحی عنوانبه خودپذیر انگیزش

 و خودمختار به صورت درونی سازی در جریان زیادی مقدار

 و فردی مطلوب پیامدهای وقوع به منجر درآمده است، درونی

نظر خودتعیین  از که افرادی به عبارتی گردد.می مانیساز

 خود شغل و کار با دارند، قرار خودپذیر سطح در کنندگی

 هایارزش از جزئی عنوان آن را به و کنندمی همانندسازی

کار  که دلیل این به شرایطی چنین در افراد پذیرند.می خود

 شخصی هویت و اهداف با بیشتری سویی هم و هماهنگی

 به و کنندمی اختیار بیشتری و آزادی احساس دارد، هاآن

 مالکیت احساس کار آن هایفعالیت به نسبت بیشتری احتمال

 دهندمی نشان خود شغل به نسبت بیشتری و اشتیاق کرده

 با کنندگی تعیین خود شغلی بعد انگیزش این به (. توجه34)

به  دورو بدو در کمی افراد همیشه که نکته این به توجه

 تواندمی هستند، برانگیخته درونی به صورت سازمان

 عبارتی به .باشد داشته هاسازمان برای مهمی دستاوردهای

 همانندسازی فرایند تسهیل به منجر که شرایطی کردن فراهم

 در مهمی نقش تواندمی گردد،اهداف سازمانی می با اساتید

 پیامدهایآن  به دنبال و خودتعیین کنندگی انگیزش افزایش

 تبیین باشد. در داشته شغلی اشتیاق افزایش همچون مطلوبی

 اشتیاق با شده درون فکنی بین انگیزش معنی دار یرابطه

 تنظیم .نمود اشاره تنظیمی سبک این ماهیت به توانمی شغلی

 است بیرونی تنظیم به شبیه تنظیم نوع نظر از شده درون فکنی

 این با شودمی هدایت هانبیهت و هاتوسط پاداش آن در رفتار و

 هاتنبیه و هاپاداش شده، درون فکنی تنظیم در که تفاوت

 محیط کنترل تحت کمتر و شودمی اعمال فرد خود توسط

 و باورها شرایط گیرد. در اینمی قرار دیگران و بیرونی

 شغلی هاینگرش خودتعیین کننده از شخص انتظارات

 سبک یک عنوانبه گیزگیبود. از طرفی دیگر بی ان خواهند

 خودتعیین کنندگی، تنظیمی هایسبک در مختار غیرخود کامالً

 و خاطر تعلق گونههیچ آن در فرد که شودمی اطالق حالتی به

 هیچ و نداشته خود کاری با وظایف همانندسازی احساس

این  بیند. درنمی خود در کارها مطلوب انجام برای دلیلی

 که ایبه گونه شودمی دچار انفعال تحال نوعی به فرد شرایط،

 کار انجام به را او یا بیرونی و درونی انگیزش گونههیچ

 شرایطی چنین در افراد که است کند. طبیعینمی برانگیخته

 کار در زیادی انرژی ندارند، خود شغل به هیچگونه دلبستگی

 .ندارند شغل خود به نسبت نیز اشتیاقی و کنندنمی صرف

 

 ینتیجه گیر

با توجه به نقش تاثیر گذار اعضای هیات علمی، ایجاد    

اشتیاق شغلی را فراهم خواهد نمود.  یانگیزه در آنان زمینه

پیامد چنین فضایی زمینه ساز محیط پرنشاط و ارتقاء جایگاه 

اصلی  یعلمی بدنه اعضای هیأتعلمی کشور خواهد بود. 

عنوان یکی بهدهند و پزشکی را تشکیل می های علومدانشگاه

ارتقای بهداشت و  نقش به سزایی دراز ارکان تعلیم و تربیت 

در انگیزش یکی از ابزارهای مهم . دارنددرمان جامعه 

های موثر و انجام فعالیت دراعضای هیأت علمی  برانگیختگی

اشتیاق شغلی یک مفهوم  .باشدمی شغلیهای کارآمد در محیط

رگیر شدن فرد و عالقه روانشناسی مثبت است و مربوط به د

او به شغل و حرفه خود است. با توجه به اینکه این متغییر 

براساس مطالعات تجربی صورت گرفته سبب بهبود عملکرد 

بخشد شغلی و سازمانی فرد شده و تعهد سازمانی را ارتقاء می

باشند در کار خود بی  و نیز افرادی که داری اشتیاق شغلی

شود و موفقیت و با سازمان یکی می کنند و فردوقفه تالش می

داند و سازمان شکست سازمان را موفقیت و شکست خود می

ای در دانشگاه پندارد، الزم است تا نگاه ویژهرا هویت خود می

های این مطالعه نشان داد از آنجا که یافته به آن صورت گیرد.

 خود شغلی انگیزش که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد

در اعضای هیات علمی وجود  شغلی اشتیاق و گیری نتعیی

دارد و از سوی دیگر با توجه به نقش خطیر اساتید در 

توان تا حد زیادی با تکیه بر آموزش، پژوهش و درمان می

ابعاد انگیزشی در آنان، موجب شد تا با رغبت بیشتری 
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های خود را در محیط دانشگاه و بیمارستان پیگیری و فعالیت

 نقش ضروری یک عالوه بر اینکه شغلی اشتیاق نمایند.دنبال 

در  کند،می ایفا مثبت سازمانی رفتارهای درک در راستای

های سیاست و انسانی منابع مدیریت هدایت و توسعه جهت

 بر عهده دارد. مهمی نقش نیز هاسازمان در ایحرفه بهداشت

ت هایی از قبیل) کمبود مطالعااین مطالعه دارای محدودیت

ها با سایر تحقیقات مشابه، که پیشین، امکان مقایسه یافته

کند، تکیه بر ابزا پرسشنامه و تعمیم نتایج را تا حدی دشوار می

توان در تحقیقات آتی از که می ،بودنوع مطالعه همبستگی( 

های کیفی نظیر مصاحبه جهت غنای بیشتر مطالعه بهره روش

 برد.

شرایط و فراهم نمودن  اخت کافی ازنالزم است تا با ش

هایی که منجر به افزایش اشتیاق شغلی اعضای هیات موقعیت

گردد توجه بیش از پیش به این امر صورت گیرد و علمی می

های الزم مدیران و افراد مربوطه، انگیزش شغلی با حمایت

اعضای هیات علمی را که سبب بهبود عملکرد شغلی آنان 

محیط کاری  تامین بستر شت.شود، در سطح باالیی نگه دامی

 و علمی توام با امنیت شغلی اعضای هیات برایمناسب 

اساتید در رفع موانع و مشکالت  های اخالقی،احترام به ارزش

صالحیت، برمبنای  مزایاحقوق و  تخصیص ،حیطه دانشگاه

قدردانی شغلی و  عدالتلزوم رعایت  عملکرد، و توانایی

های ارتقای آیین نامه و بهبودبازنگری ، از اساتید شایسته

موجبات انگیزش شغلی اعضای  اعضای هیات علمی شغلی

 شود اساتیدباعث میکه  را فراهم خواهد نمود هیات علمی

کمیت و کیفیت عملکرد خود احساس تعهد بیشتری نسبت به 

 و نیز میزان رضایت شغلی آنان نیز افزایش یابد. داشته

 

  تقدیر و تشکر
دانند که از این پژوهش بر خود الزم می نویسندگان    

زحمات و همکاری صمیمانه کلیه افراد شرکت کننده در 

حاصل یک کار  یمقالهجریان مطالعه تشکر و قدردانی نمایند. 

تحقیق تیمی ) طرح اچ اس ار( در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 .باشدمی 64113با کد 
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