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پژوهشكده تربيت پژوهشكده تربيت   ، ، ، استاديار دانشگاه تهران، استاديار دانشگاه تهران، ،  دانشگاه تهران دانشگاه تهراندانشياردانشيار  ، ، ارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهرانارشد مديريت ورزشي دانشگاه تهران  كارشناسكارشناس
  بدني و علوم ورزشي بدني و علوم ورزشي 

  
  چكيده

هاي  رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه  بهداشتي و تحليل–اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط عوامل انگيزشي 
به اين منظور، كارشناسان تربيت بدني يازده دانشگاه به . دولتي تهران به روش توصيفي و به شكل ميداني انجام گرفته است

از . پاسخ دادند) 1977(رفتگي شغلي هازل و مسلش  و تحليل) 1996( بهداشتي دانت و همكاران –هاي عوامل انگيزشي  پرسشنامه
 مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و tهاي   پرسشنامة برگشتي با استفاده از آزمون68  پرسشنامة ارسالي، اطالعات77مجموع 

 -P ،363/0≥01/0(نتايج تحقيق نشان داد كه بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي . اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 =r (بين. داري وجود ندارد اطفي ارتباط معنيبين عامل بهداشتي و فرسودگي ع. داري وجود دارد همبستگي معكوس و معني 

همبستگي معكوس و ) P ،314/0- = r ≥ 01/0(و بهداشتي ) P ،454/0- = r≥01/0(كاهش بازده عملكرد و عوامل انگيزشي 
ن نتايج اي. داري وجود ندارد هاي شخصي و عوامل انگيزشي و بهداشتي ارتباط معني بين تهي شدن از ويژگي. داري وجود دارد معني

ريزي در جهت بهبود سطح انگيزش و از سويي ديگر در  تحقيق، از يك سو در توسعة آگاهي مديران و ايجاد زمينه براي برنامه
  .رفتگي كارشناسان مؤثر خواهد بود كاهش تحليل

 
  هاي كليدي واژه

  .٥، كارشناس تربيت بدني٤رفتگي شغلي ، تحليل٣، عامل بهداشتي٢عامل انگيزشي

                                                            
                                                             Email : atefe_b@yahoo.com        09177036829   :تلفن : نويسندة مسئول   _1

2 -  Motivational Factor 
3 - Hygienic Factor 
4 - Job Burnout 
5 -  Physical Education Expert 
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  مقدمه

شود و عوامل متعددي بر عملكرد و در نتيجه  نساني، ارزشمندترين سرماية سازمان محسوب مينيروي ا
وري افراد در  عوامل انگيزشي و بهداشتي، از جمله عوامل كليدي در ميزان بهره. گذارند ن اثر ميآوري  بهره

موفقيت افراد در شغلشان  عوامل انگيزشي و بهداشتي در موفقيت يا عدم 1براساس نظرية هرزبرگ. هاست سازمان
حالي كه  شوند، در كند كه برخي از عوامل شغلي به رضايت خاطر منجر مي اين نظريه تأكيد مي). 11(نقش دارند 

برخي عوامل موجب ). 1(ديگر عوامل ممكن است مانع عدم رضايت شوند و منبع رضايت خاطر نيز نخواهند بود 
عالوه بر اين، ). 13(در افزايش انگيزش نقش كمتري دارند شوند و برخي ديگر  افزايش انگيزش فرد مي

بنابراين مديراني كه در پي . نظران معتقدند كه رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي پيوستار واحدي ندارند صاحب
طور حتم  توانند آرامش را به سازمان بازگردانند، ولي به شود، مي اند كه موجب نارضايتي شغلي مي حذف عواملي

آنان به جاي اينكه كاركنان و اعضاي سازمان را تحريك كنند، ). 8(شوند  نگيزش يا تحريك افراد منجر نميبه ا
هايي مثل مديريت و سياست شركت، سرپرستي، روابط  در نتيجه ويژگي. كنند اسباب آرامش آنان را فراهم مي

اگر اين . اند ت رواني شناخته شدهعنوان عوامل بهداش  به– توسط هرزبرگ –بين افراد، شرايط كاري و حقوق 
  ).8(عوامل در وضع مناسبي باشند، افراد ناراضي نخواهند بود، ولي كامالً راضي نيز نخواهند بود 

رفتگي را  شناسي سرچشمه گرفته است كه تحليل رفتگي از رشتة روان طور كلي، پژوهش در زمينة تحليل به
اشتياقي براي كار كردن تعريف  رفتگي را بي اين ديدگاه تحليل. ددان نتيجة شكست در مقابله با استرس شغلي مي

شود   اخالقي مشخص مي–گيري احساسي  كند كه از طريق تخلية انرژي، مسخ شخصيت، افسردگي و گوشه مي
رفتگي، يكي از  علت تحليل هاي خود به شدن از ويژگي رفتگي را به مفهوم تهي  تحليل) 2002 (2بوهاركوز). 17(

جسمي يا ذهني تعريف كرده و اظهار داشته كه اين امر نتيجة تالش بسيار زياد براي رسيدن به بعضي از منابع 
  ).3(شود  انتظارهاي غيرواقعي است كه توسط خود فرد يا جامعه به وي تحميل مي

                                                            
1 -  Herzberg Theory 
2  - Bohorqwes 



  بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران –ارتباط عوامل انگيزشي 

 

137

كند و آن را كاركرد  آوردي جديد از پديدة استرس معرفي مي رفتگي شغلي را روي تحليل) 1983 (1مسلش
  :داند سه عامل مي

  فرسودگي عاطفي) الف

  كاهش بازدة عملكرد) ب

  )مسخ شخصيت(هاي شخصي  تهي شدن از ويژگي) ج

رفتگي، حقيقت زندگي است كه بايد  تحليل«: كند رفتگي چنين اظهار مي در مورد تحليل) 1375(كشتكاران 
سازي را در  ، ميانجيگري و چارهوي در اين زمينه چهار شيوة تشخيص، پيشگيري. »طور صحيحي هدايت شود به

رفتگي  به اين نتيجه رسيد كه افراد دچار تحليل) 2006 (2تاريس). 6(كند  رفتگي پيشنهاد مي مورد كاهش تحليل
رفتگي افراد ممكن است به شكل بيماري، خستگي و  ها تحليل در سازمان). 20(عملكرد شغلي ضعيفي هستند 

  ).18(افسردگي رخ دهد 

رفتگي، تحقيقات اندكي انجام شده و  مل انگيزشي و بهداشتي و همچنين رابطة آن با تحليلدر زمينة عوا
رفتگي شغلي در  رضايت شغلي و تحليل) 1377(كشاني . همين مسئله يكي از داليل انجام اين تحقيق بوده است

راكز آموزشي با معلمان اين م. پذير را در شهر تهران بررسي كرد ماندة ذهني آموزش معلمان كودكان عقب
هاي پژوهشي نشان داد ميان رضايت شغلي و  يافته. رفتگي شغلي مسلش ارزيابي شدند پرسشنامة تحليل

رفتگي شغلي  به اين معنا كه با افزايش رضايت شغلي، تحليل. داري وجود دارد رفتگي رابطة منفي و معني تحليل
رفتگي و رابطة آن با  با بررسي تحليل) 2004 (3در تحقيقي ديگر گرينبرگ). 5(يافت و به عكس  كاهش مي

ها، به اين نتيجه رسيد كه بين رضايت شغلي با   دانشجوي كارشناسي ارشد شاغل در سازمان800رضايت شغلي 
رفتگي را در مؤلفة تهي شدن  وي نشان داد كه مردان سطح باالتري از تحليل. رفتگي همبستگي وجود دارد تحليل

 4در تحقيق ساري). 14(رفتگي افراد متأهل كمتر از مجردهاست  كنند و تحليل به ميهاي شخصي تجر از ويژگي
فرسودگي عاطفي و تهي شدن از (رفتگي شغلي  داري بين رضايت شغلي و دو بعد تحليل ، ارتباط معني)2004(

                                                            
1  - Maslash 
2 -  Taris, T.W. 
3  - Greenberg 
4  - Sari 
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ردان در اين پژوهش، فرسودگي عاطفي و كاهش عملكرد در م. معلمان مدارس مشاهده نشد) هاي شخصي ويژگي
معلماني كه سابقة كار . ان بيش از زنان مشاهده شدردهاي شخصي در م كمتر از زنان بود اما تهي شدن از ويژگي

بيشتر و همچنين ) مسخ شخصيت(هاي شخصي  بيشتري داشتند، فرسودگي عاطفي و تهي شدن از ويژگي
بته افراد با سابقة كار بيشتر، ال. رضايت شغلي كمتري نسبت به همكاران با سابقة كمتر تجربه كرده بودند

در تحقيقي با هدف بررسي ) 2005 (1جاوارتان). 19(كردند  موفقيت فردي بيشتري نسبت به ديگران احساس مي
هاي شخصي   نفر از كاركنان خدمات حمايتي كه ويژگي168رفتگي و رضايت شغلي بر روي  ارتباط بين تحليل

عالوه بر اين، متغيرهاي . اند عواملي اصلي مواجهه با فشار رواني شغلي، )مهارت، توانايي، تعارض ارزشي و تعهد(
 و همكاران 2عالوه بر اين، بروم). 15(رفتگي شغلي و رضايت شغلي نشان دادند  سازماني همبستگي قوي با تحليل

ران طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند افرادي كه رضايت شغلي و همچنين عقايد مثبتي نسبت به رهب) 2008(
  ).12(رفتگي شغلي كمتري دارند  خود دارند، تحليل

 معلم تربيت بدني در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، 175در يونان روي ) 2005 (3طي پژوهش كوستليوس
اي منفي بين اين دو ساختار را  تحليل نتايج رابطه. رفتگي شغلي بررسي شد رابطة بين رضايت شغلي و تحليل

رفتگي شغلي  كه تحليل  تحت تأثير خود شغل، نظارت و شرايط كار قرار دارد در حاليرضايت شغلي. آشكار كرد
هاي دروني رضايت شغلي  رسد كه جنبه نظر مي به. تحت تأثير فرسودگي عاطفي و كاهش بازده عملكرد است

 4 كه ابرياين نتايج در حالي است). 16(رفتگي دارد  تري با تحليل هاي بيروني آن رابطة قوي نسبت به جنبه
 نفر از متخصصان خدمات انساني، ارتباط 354رفتگي و رضايت شغلي بر روي  در بررسي ارتباط تحليل) 2006(

هاي  مستقيم و معكوسي بين رضايت شغلي با فرسودگي عاطفي، كاهش بازدة عملكرد و تهي شدن از ويژگي
  ).21(تأييد است اين وضعيت در رضايت فردي و رضايت گروهي مورد . دست آورد شخصي به

شان  وري و كارايي برند بهره رفتگي در شغل خود رنج مي تحقيقات نشان داده است افرادي كه از تحليل
). 10(گذارد  طور مستقيم بر سازمان نيز تأثير مي دهند كه به يابد و مشاركت كمتري از خود نشان مي كاهش مي

تفاوت،  فعاليت شده و از نظر رواني بي انگيزه و كم  كارشان كمبرند، در  مي رفتگي شغلي رنج كاركناني كه از تحليل
                                                            
1  - Javaratne 
2  - Kirk M. Broome 
3  - Koustelios 
4  - Uberry 
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گيرند و به طور منفي به  شان ايراد مي هاي كاري از همة جنبه. شوند پذير و زودرنج مي افسرده، خستگي
  ).9(يابد  دهند و به طور چشمگيري رضايت شغلي آنها كاهش مي پيشنهادهاي ديگران واكنش نشان مي

رفتگي شغلي روي افراد و عملكرد   پيامدهاي ناگوار نارضايتي از شغل و همچنين تحليلبا در نظر گرفتن
هاي پويا و در حال تغيير  هاي امروزي و از جمله در سازمان سازمان و باتوجه به روند فزايندة آن در سازمان

ها بيشتر شناخته   سازمانورزشي، اين موضوع بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد و تأثيرات منفي آن روي افراد و
رفتگي شغلي در درون و  نكتة مهم اين است كه شناخت عواملي كه موجب نارضايتي از شغل و تحليل. شود

  .آورد شوند، راهي را براي ايجاد زمينة حذف يا تقليل آن به وجود مي بيرون سازمان مي

رفتگي شغلي در داخل  تي و تحليلباتوجه به اينكه تحقيقات محدودي در زمينة عوامل انگيزشي و بهداش
ويژه در حوزة نيروهاي متخصص تربيت بدني انجام شده و با توجه به اهميت پژوهش در اين حوزه، از  كشور، به

رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني   بهداشتي و تحليل–رو در تحقيق حاضر رابطة بين عوامل انگيزشي  اين
  . استهاي دولتي تهران بررسي شده دانشگاه

  

  روش تحقيق

رفتگي شغلي   بهداشتي و تحليل–باتوجه به اينكه هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط عوامل انگيزشي 
كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران است، روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي و همبستگي 

  . استآوري اطالعات به شكل ميداني انجام گرفته بوده و جمع

  

  جامعه و نمونة آماري

هستند كه در )  نفر77(جامعة آماري اين تحقيق، تمامي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران 
هاي الزهرا  هاي دولتي تهران، دانشگاه منظور از دانشگاه.  مشغول به فعاليت بودند1386 – 1387سال تحصيلي 

 كاربردي، شهيد –، پيام نور، تربيت مدرس، تهران، جامع علمي )نتكنيك تهرا پلي(، صنعتي اميركبير )س(
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تعداد نمونة آماري برابر با كل . بهشتي، صنعتي شريف، عالمه طباطبايي، علم و صنعت و علوم پزشكي ايران است
هاي ارسالي، برگشتي و جنسيت كارشناسان به تفكيك  تعداد پرسشنامه. جامعة آماري تحقيق در نظر گرفته شد

  . نشان داده شده است1ر جدول د

  هاي ارسالي و برگشتي  توزيع پرسشنامه– 1جدول 

  زن  مرد   فراواني برگشتي  فراواني ارسالي  دانشگاه رديف

  2  _  2  2  )س(الزهرا   1

  2  3  5  5  صنعتي اميركبير  2

  4  4  8  10  پيام نور   3

  3  1  4  4  تربيت مدرس   4

  13  13  26  26  تهران  5

  _  3  3  4  ي جامع علمي كاربرد  6

  2  1  3  4  شهيد بهشتي  7

  3  3  6  7  صنعتي شريف   8

  2  2  4  6  عالمه طباطبايي  9

  1  2  3  3  علم و صنعت   10

  5  1  6  6  علوم پزشكي ايران  11

  37  33  70  77  جمع كل   

  

هاي  از پرسشنامه)  درصد91( پرسشنامه 70 پرسشنامة ارسالي، 77شود، از مجموع  به طوري كه مالحظه مي
  . پرسشنامه قابل استفاده و تحليل بود68 پرسشنامة برگشتي، 70از . شده برگردانده شد عتوزي
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  ابزار گردآوري اطالعات

  :اي كه شامل دو بخش بود، استفاده شد براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه

  ).1977 (1پرسشنامة عوامل انگيزشي و بهداشتي دانت و همكاران.1

قسمت اول عوامل انگيزشي .  سؤال و دو قسمت است36اي و شامل   گزينه5پرسشنامه در مقياس ليكرت و 
  . سؤال است19 سؤال است و قسمت دوم عوامل بهداشتي با 17گيرد كه  را دربرمي

  ).1977 (2رفتگي شغلي هازل و مسلش پرسشنامة تحليل. 2

هش بازده عملكرد و تهي هاي فرسودگي عاطفي، كا اي است كه مؤلفه  گزينه7پرسشنامه در مقياس ليكرت و 
  . كند گيري مي هاي شخصي را اندازه شدن از ويژگي

 تن از استادان مديريت ورزشي و مديريت دولتي كه تمامي 10ها توسط  محتوايي پرسشنامه) روايي(اعتبار 
حات و اي اصال هاي تحقيق برخوردار بودند، پس از پاره هاي آمار و روش هاي الزم در زمينه اين افراد از تخصص

هاي  شايان ذكر است كه پرسشنامة عوامل انگيزشي و بهداشتي و تحليل رفتگي، پرسشنامه. تعديل، تأييد شد
  ).7، 6، 3(استانداردي هستند كه پيشتر در داخل كشور توسط محققان تأييد شده است 

 و از SPSSآماري افزار  رفتگي شغلي توسط نرم  بهداشتي و تحليل–هاي عوامل انگيزشي  پايايي پرسشنامه
  . نشان داده شده است2طريق روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه در جدول 

  ها  ضرايب آلفاي كرونباخ پرسشنامه– 2جدول 
  ضريب   عنوان پرسشنامه  رديف

عوامل انگيزشي و   α = 092/0  عامل انگيزشي
  α = 96/0  عامل بهداشتي   بهداشتي

  α = 84/0  فرسودگي شغلي 
  تحليل رفتگي شغلي  α = 80/0  كاهش بازده عملكرد

    α = 79/0  تهي شدن از ويژگي هاي شخصي 

                                                            
1 -  Dunt et al 
2  - Hassles and Maslash 
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  هاي آماري روش

در بخش نخست، تجزيه و . ها، از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد براي تجزيه و تحليل آماري يافته
 در بخش دوم براي تجزيه و .صورت فراواني، درصد و ترسيم جداول ارائه شده است ها به تحليل توصيفي يافته

ها از آزمون  ها از آزمون آلفا كرونباخ، براي محاسبة پايايي پرسشنامه ها و آزمون فرضيه تحليل استنباطي يافته
ها از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن، براي بررسي   اسميرنوف، براي آزمون نرمال بودن داده–كولموگروف 

نسخة  (SPSSافزارهاي آماري  گيري از نرم رفتگي شغلي با بهره اشتي و تحليل بهد–ارتباط بين عوامل انگيزشي 
  . محاسبه شده استα =01/0هاي تحقيق در سطح احتمال خطاپذيري  نتايج فرض. استفاده شد  Excelو ) 14

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته

  .شود هاي فردي جامعة مورد بررسي ارائه مي در اين قسمت، نخست ويژگي

  دهندگان هاي فردي پاسخ  توزيع گروه نمونة مورد بررسي براساس برخي از ويژگي-3جدول 

  ميزان تحصيالت  سن  جنس

شاخص 
  آماري

رد  زن
م

  

30
≤  

40 -
31  

50 -41  

≥
س   51
شنا

كار
شد  
س ار

شنا
كار

  

ري
دكت

  

  3  27  38  1  9  28  30  33  35  فراواني

/5  درصد
51  

5/
48  

1/
44  

2/41  

2/
13  

5/1  

9/
55  

7/
39  

4/4  
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وضعيت سني كارشناسان تربيت بدني .  درصد مرد هستند5/48 درصد افراد زن و 5/51، 3جدول باتوجه به 
بندي و مورد   سال تقسيم51 سال و بيش از 41 – 50 ، سال31 – 40 سال، 30در چهار طبقة سني كمتر از 

 درصد 2/41،  سال30 درصد كمتر از 1/44 كارشناس تربيت بدني، دامنة سني 68از . مطالعه قرار گرفته است
 34ميانگين سني زنان .  سال است51 درصد بيش از 5/1 سال و 41 – 50 درصد بين 2/13 سال، 31 – 40بين 

بندي و  ميزان تحصيالت كارشناسان تربيت بدني در سه گروه تقسيم.  سال است33سال و ميانگين سني مردان 
 7/39 درصد كارشناس، 9/55ت بدني، ميزان تحصيالت  كارشناس تربي68از . مورد مطالعه قرار گرفته است

  . درصد دكتري است4/4ارشد و  درصد كارشناسي

  هاي تحقيق آزمون فرضيه

پس از آزمون بين . داري وجود ندارد ها ارتباط معني بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي در آزمودني*
 بنابراين فرضية صفر مورد پذيرش قرار نگرفت داري ديده شد، عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي ارتباط معني

  ).4جدول (

  )n = 68(ها   ارتباط بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي در آزمودني– 4جدول 
  فرسودگي عاطفي   

  عامل انگيزشي  نتيجه گيري  )P(سطح معني داري   )r(ضريب همبستگي  نوع آزمون
  رد فرضية صفر  002/0  -363/0**    اسپيرمن

  .دار است  معني01/0طح كمتر از س در**

پس از آزمون بين . داري وجود ندارد ها ارتباط معني بين عامل انگيزشي و عامل بازده عملكرد در آزمودني - 
  ).5جدول (داري ديده شد، بنابراين فرضية صفر رد شد  عامل انگيزشي و كاهش بازده عملكرد ارتباط معني

  )n = 68(ها   كاهش بازده عملكرد در آزمودني ارتباط بين عامل انگيزشي و– 5جدول 
  كاهش بازده عملكرد  

  عامل انگيزشي  نتيجه گيري  )P(سطح معني داري   )r(ضريب همبستگي  نوع آزمون
  رد فرضية صفر  001/0  -454/0**    نوسپير

  .دار است  معني01/0سطح كمتر از  در**
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پس . داري وجود ندارد ها ارتباط معني آزمودنيهاي شخصي در  بين عامل انگيزشي و تهي شدن از ويژگي - 
  ).6جدول (داري ديده نشد  هاي شخصي ارتباط معني از آزمون بين عامل انگيزشي و تهي شدن از ويژگي

  )n=68(ها  هاي شخصي در آزمودني  ارتباط بين عامل انگيزشي و تهي شدن از ويژگي– 6جدول 

  تهي شدن از ويژگي هاي شخصي  

  نتيجه گيري  )P(سطح معني داري   )r(مبستگيهضريب   نوع آزمون
  عامل انگيزشي

  رد فرضية صفرعدم   856/0  -022/0**  نوسيرپ

  .دار است  معني01/0سطح كمتر از  در**

  .داري وجود ندارد ها ارتباط معني بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي در آزمودني*

  ).7جدول (داري ديده نشد  رتباط معنيپس از آزمون بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي ا

  )n= 68(ها   ارتباط بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي در آزمودني– 7جدول 

  فرسودگي عاطفي   

  نتيجه گيري  )P(سطح معني داري   )r(ضريب همبستگي  نوع آزمون
  عامل انگيزشي

   فرضية صفرعدم رد   089/0  -208/0**  اسپيرمن

  .دار است  معني01/0سطح كمتر از  در**

  

  .داري وجود ندارد ها ارتباط معني بين عامل بهداشتي و كاهش بازده عملكرد در آزمودني - 

جدول (دار ديده شد  پس از آزمون بين عامل بهداشتي و كاهش بازده عملكرد همبستگي معكوس و معني
8.(  
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  )n = 68(ا ه  ارتباط بين عامل بهداشتي و كاهش بازده عملكرد در آزمودني– 8جدول 

  كاهش بازده عملكرد  

  نتيجه گيري  )P(سطح معني داري   )r(ضريب همبستگي  نوع آزمون
  عامل انگيزشي

  رد فرضية صفر  009/0  -314/0**    نوسپير

  .دار است  معني01/0سطح كمتر از  در**

  

  .ود نداردداري وج ها ارتباط معني هاي شخصي در آزمودني بين عامل بهداشتي و تهي شدن از ويژگي_ 

جدول (داري ديده نشد  هاي شخصي ارتباط معني پس از آزمون بين عامل بهداشتي و تهي شدن از ويژگي
9.(  

  

  )n=68(ها  هاي شخصي در آزمودني ارتباط بين عامل بهداشتي و تهي شدن از ويژگي_ 9جدول 

  تهي شدن از ويژگي هاي شخصي  

  نتيجه گيري  )P(معني داري سطح   )r(مبستگيهضريب   زمونآنوع 
  عامل انگيزشي

  رد فرضية صفرعدم   804/0  031/0  **  نوسپير

  .دار است  معني01/0سطح كمتر از  در**

  

  گيري بحث و نتيجه

داري   همبستگي معكوس و معني01/0ها در سطح كمتر از  بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي آزمودني
 در – بر مبناي مدل هرزبرگ –هر چه ميزان عامل انگيزشي اين يافتة تحقيق حاكي از آن است كه . وجود دارد
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بر فرسودگي عاطفي آنها كاهش يافته و به عكس هر چه عامل انگيزشي در كارشناسان . كارشناسان افزايش يابد
و ابري ) 1377(اين نتيجه با نتايج تحقيق كشاني . كاسته شود، بر فرسودگي عاطفي آنها افزوده خواهد شد

مبني بر اينكه بين عامل انگيزشي و ) 2004(ولي با نتايج تحقيق ساري ) 21، 5(ني دارد همخوا) 2005(
  ).19(داري وجود ندارد، همسو نيست  فرسودگي عاطفي ارتباط معني

 همبستگي معكوس و 01/0ها در سطح كمتر از  بين عامل انگيزشي و كاهش بازده عملكرد در آزمودني
اكي از آن است كه ميزان باالتر عامل انگيزشي در كارشناسان با كاهش بازده اين امر ح. داري وجود دارد معني

دهد كه افزايش قدرداني براي انجام فعاليت، كار  اين يافتة تحقيق نشان مي. عملكرد كمتر در آنها مرتبط است
 بهبود آن خواهد برانگيز، ارتقا، رشد و توسعة كارشناسان در نتايج عملكردي آنها نقش مؤثري دارد و موجب تالش
  ).21، 5(همخواني دارد ) 2005(و ابري ) 1377(اين نتيجه با نتايج تحقيق كشاني . شد

اين . داري وجود ندارد ها ارتباط معني هاي شخصي در آزمودني بين عامل انگيزشي و تهي شدن از ويژگي
) 2005(و ابري ) 1377(كشاني يج تحقيق ولي با نتا) 19(همخواني دارد ) 2004(نتيجه با نتايج تحقيق ساري 

). 21، 5(هاي شخصي ارتباط وجود دارد، همسو نيست  مبني بر اينكه بين عامل انگيزشي و تهي شدن از ويژگي
هاي تحقيقات ذكر شده اين باشد كه در مناطق و جوامع مختلف،  شايد دليل اختالف نتيجة اين تحقيق با يافته

شوند، متفاوت است، زيرا  رفتگي شغلي مي  شغل و همچنين تحليلعواملي كه موجب رضايت يا نارضايتي از
  .هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن جامعه در اين عوامل تأثير خواهد گذاشت ويژگي

  .داري وجود ندارد ها ارتباط معني بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي در آزمودني

 همبستگي معكوس و 01/0ها در سطح كمتر از  يبين عامل بهداشتي و كاهش بازده عملكرد در آزمودن
اين امر حاكي از آن است كه ميزان باالتر عامل بهداشتي در كارشناسان با كاهش بازده . داري وجود دارد معني

توان تبيين كرد كه افزايش سطح حقوق  اين يافتة تحقيق را به اين صورت مي. عملكرد كمتر در آنها مرتبط است
كه همان (عنوان عوامل بهداشتي  ان، بهبود شرايط كار، روابط متقابل افراد، مقام و امنيت بهو مزاياي كارشناس

رسد كه مدل  نظر مي به. شود ، موجب افزايش بازده عملكرد مي)دهند سطوح اول تا سوم هرم مازلو را تشكيل مي
دليل عدم برخورداري افراد  بهيافته مؤثر است و در كشورهاي در حال توسعه  هرزبرگ بيشتر در كشورهاي توسعه

براساس مدل . تپذير نيس طور كامل امكان از كلية نيازها، تفكيك نقش هر يك از عوامل انگيزشي و بهداشتي به
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بايست از كاهش بازده جلوگيري كنند و نيازهاي انگيزشي بازده را افزايش دهند  هرزبرگ، نيازهاي بهداشتي مي
يق نشان داد، هر دو عوامل انگيزشي و بهداشتي در افزايش بازده كارشناسان گونه كه نتايج اين تحق اما همان
  .مؤثر است

اين . داري وجود ندارد ها ارتباط معني هاي شخصي در آزمودني بين عامل بهداشتي و تهي شدن ازويژگي
ر كارشناسان هاي شخصي د توان اينگونه تفسير كرد كه عامل بهداشتي و تهي شدن از ويژگي يافتة تحقيق را مي

نكتة مهم ديگر اينكه عوامل انگيزشي نيز مستقل از تهي شدن از . اند گر مستقليتربيت بدني شهر تهران از يكد
توان نتيجه گرفت كه عوامل بهداشتي و انگيزشي براساس مدل  هاي شخصي است و به طور كلي مي ويژگي

  .اي ندارد  رابطه–رفتگي شغلي  بعاد تحليل به عنوان يكي از ا- هاي شخصي  ويژگي هرزبرگ با تهي شدن از

دست  رفتگي شغلي به آمده، تحقيقي در زمينة ارتباط بين عامل بهداشتي و تحليل عمل هاي به براساس بررسي
رفتگي شغلي به تحقيقات بيشتري  به هر حال در زمينة ارتباط عوامل انگيزشي و بهداشتي و تحليل. نيامده است
رفتگي  هاي شخصيتي و عوامل سازماني و محيطي نيز ممكن است بر تحليل سد ويژگير نظر مي به. نياز است

  .تأثيرگذار باشند، پس تمركز بر اين موارد در تحقيقات آينده راهگشا خواهد بود

هاي سازماني، رضايت شغلي به مرور زمان ممكن است به منبع  تحقيقات نشان داده است كه در محيط
نظران معتقدند كه به تقريب همة  صاحب). 2(رفتگي شغلي تبديل شود  ز پديدة تحليلنارضايتي و در نهايت برو

توانند با دادن مسئوليت بيشتر به  آنها مي). 4(مديران قابليت و قدرت افزايش انگيزه در محيط كار را دارند 
. يزة آنها را افزايش دهندكاركنان و كارشناسان، تقدير از موفقيت هاي آنها و ايجاد روحية موفقيت در افراد، انگ

عنوان عاملي  تواند به شده باور خواهند داشت كه بر روي شغل خود كنترل دارند و اين باور مي كاركنان برانگيخته
هاي دولتي در  يكي از مشكالت سازمان. اساسي در مديريت تيمي، توانمندسازي و كارآفريني مؤثر واقع شود

و از آنجا كه حقوق و مزاياي شغلي يكي از عوامل نگه دارنده است، تالش ايران، كم بودن حقوق كاركنان است 
دنبال نخواهد  اي را به وري پيش از ترميم حقوق كاركنان نتيجه براي ايجاد انگيزه در كاركنان و افزايش بهره

  ).4(داشت 

ر كارشناسان اين تحقيق نشان داد كه هر دو عوامل انگيزشي و بهداشتي با كاهش بازده عملكرد كمتر د
نتايج . رفتگي شغلي داراي همبستگي و ارتباط بيشتري است تربيت بدني شهر تهران برخالف ديگر ابعاد تحليل
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ريزي در جهت بهبود سطح انگيزش و  اين تحقيق، از يك سو در توسعة آگاهي مديران و ايجاد زمينه براي برنامه
براي تعيين عوامل مؤثر بر كاهش فرسودگي . خواهد بودرفتگي كارشناسان مؤثر  از سويي ديگر در كاهش تحليل

هاي انگيزش  در نتيجه مطالعه و بررسي ديگر مدل. بايست تحقيقات بيشتري صورت گيرد شغلي در ديگر ابعاد مي
براي دستيابي به نتيجة كلي دربارة ...  تئوري انتظار و   هدف،–از جمله مدل مازلو، مك كللند، نظرية مسير 

رفتگي شغلي در بين نيروهاي متخصص تربيت بدني ضروري  ن عوامل انگيزشي و هريك از ابعاد تحليلارتباط بي
  .رسد نظر مي به

  

  خذآمنابع و م

، تهران، شركت چاپ و نشر "مديريت منابع انساني"). 1379. (رنگريز، حسن. حاجي كريمي، عباسعلي.1
  .بازرگاني

رفتگي شغلي در كاركنان  خودكارامدي و بهوشمندي با تحليلرابطة باورهاي "، )1384. (رستگار، پرويز. 2
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، پايان" شركت مخابرات118ت مقس

 جسمي –بررسي ارتباط بين عوامل فشارزاي شغلي با سالمت رواني "). 3182. (صادقي بروجردي، سعيد. 3
، رسالة دكتري، "هاي دولتي كشور غلي اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهرفتگي ش و تحليل

  .دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران

هاي تربيت بدني شهر  بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي دبيران ورزش هنرستان"). 1386. (كريمي، ندا. 4
  .ارشد، دانشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران مة كارشناسينا ، پايان"رية هرزبرگظتهران براساس ن

ماندة ذهني  رفتگي شغلي در معلمان كودكان عقب رضايت شغلي و تحليل"). 1377. (كشاني، عباس. 5
  .ارشد، دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران نامة كارشناسي ، پايان"پذير آموزش

رفتگي در ميان پرستاران دانشگاه علوم  ر مديريت تنيدگي بر كاهش تحليلتأثي"). 1375. (كشتكاران، علي. 6
  .، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت مدرس"پزشكي شيراز



  بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران –ارتباط عوامل انگيزشي 

 

149

 آن در بين مديران  رفتگي با منبع كنترل و مقايسة بررسي رابطة تحليل"). 1381. (دار، محمد كشتي. 7
، رسالة دكتري، دانشكدة "هاي آموزش عالي كشور انشگاههاي تربيت بدني و غيرتربيت بدني د ها و گروه دانشكده

  .تربيت بدني دانشگاه تهران

، تهران، نشر "مديريت رفتار سازماني، تحليل كاربردي، ارزشي از رفتار انساني"). 1377. (مشبكي، اصغر. 8
  .ترمه

  دوم، انتشارات تهران جنگل، چاپ "روانشناسي صنعتي و سازماني"). 1381. (مهداد، علي. 9

10. Altahayneh, Ziad. (2003). “The effects of coaches behaviors and burnout on 
the satisfaction and burnout of athletes”. A dissertation for the degree of doctor of 
philosophy in the Florida state university. 

11. Bevins Worley, Jewell. (2006). “An investigation of gender differences in 
motivation of senior administrators in Virginia Community colleges using 
Hertzberg's Two – Factor Theory”. 

12. Brooms. K, Danica. K, Edwards J. R, Flynn, P. M. (2009). “Leadership, 
burnout, and job satisfaction in outpatient drug – free treatment programs”, 
Journal of substance abuse treatment 55, PP:274-285. 

13. Divya Jindal – Snape, Jonathan B. Snape (2006). “Motivation of scientists 
in a government research institute scientists' perceptions and the role of 
management”, management decision, Vol. 44, No. 10, PP: 1325-1343. 

14. Greenberg, J. (2004), “Burnout and job satisfaction”, Rehabilitation 
counseling – bulletin, Vol. 32. 

15. Javaratne, A. (2005), “Burnout and job satisfaction among employee”; the 
journal of social psychology. 

16. Koustelios, Athanasios, (2005). “The relationship between burnout and job 
satisfaction among physical education teachers: a multivariate approach”. 
European Physical Education Review, Vol. 11, No. 2. 



 1388، زمستان 3شمارة مديريت  ورزشي، ية نشر                                                                                        

 

150

17. Maslach and Jackson. (1996). “Maslach Burnout Inventory Maual” (3rd 
Ed). Palo Alto, Counting psychosis's press. 

18. Maslach, C., Schaufeli, W.B., and Leiter, M.P. (2001). “Job burnout”. 
Annual Revies of Psychology, 52, PP:397-422. 

19. Sari, Hakan. (2004). “An analysis of burnout and job satisfaction among 
Turkish special school headteachers and tearchers, and the factors effecting their 
burnout and job satisfaction”, Selcuk University Konya Turkey. 

20. Taris, T.W. (2006). “Is there a relationship between burnout and objective 
performance? A critical review of 16 studies”. Work and Stress, 20,PP: 316-334. 

21. Uberry, H. (2006). “Burnout and job satisfaction among managers and 
professionals”, published by the teachers college England university, Vol. 6. 


