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  چکیده

رکنـان  شدن با شغل کا بهداشتی و عجین-عوامل انگیزشی ارتباط یبررس هدف این پژوهش

تحقیـق   ۀجامع .ه استمیدانی اجرا شدشکل  که به روش توصیفی و استملی المپیک  ۀکمیت

تحقیق به صورت تمام شمار تعیین شد.  ۀبود و نمون ملی المپیک ۀشامل تمامی کارکنان کمیت

همکـاران و   بهداشـتی دانـت و  -عوامـل انگیزشـی   ۀاز دو پرسشنام ها دادهآوري جمعبراي 

 و0 /91ترتیـب  بـه  ها آن ییایپاعجین شدن با شغل لداهل و کجنر استفاده شد که  ۀرسشنامپ

 هـا  دادهد. شواصل  %)4/94پرسشنامه ( 118ارسالی،  ۀپرسشنام 125از  محاسبه گردید. 79/0

 01/0 داريیدر سطح معناسپیرمن و پیرسون  ،رنفیاسم-لموگرفوک يها آزمونبا استفاده از 

p≤عوامـل انگیزشـی   ابعـاد   عوامـل انگیزشـی و  بین نشان داد  ها افتهیل شد. تجزیه و تحلی 

ـ  کارکنـان  شغل با شدن نیعجو  )کاردر  شرفتیپکار و  ، ماهیت خوديریپذتیمسئول(  ۀرابط

ـ  وگیري تصمیم و قدرت یبازشناسو  ریتقدابعاد اما بین  ،دار وجود داردمثبت و معنی  نیعج

 ابعاد عوامـل بهداشـتی  و  بهداشتیعوامل . بین دشنشاهده م يداریمعنارتباط  شغل با شدن

و  تیریمـد و  هـا  اسـت یس، یسرپرسـت ، يفرد نیب، روابط یشغل تیامن، ایمزاابعاد حقوق و (

  دار وجود دارد.مثبت و معنی ۀرابط شغل با شدن نیعج و) يکار طیشرا

  

 .عامل انگیزشی، عامل بهداشتی، عجین شدن با شغل :واژگان کلیدي
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  دمهمق

)، شناخت نیازها، 1( شود یمسازمان محسوب  ۀاز آنجا که نیروي انسانی ارزشمندترین سرمای

 در بهبود عملکرد و گذارد یماثر  ها آن رضایت و انگیزش و عواملی که بر میزان ها زهیانگ

ظهور و حاکمیت این دیدگاه که موفقیت و  .)2( بسیار اهمیت دارد ها سازمانوري  هبهر

ابع انسانی است، موجب شده تا در ـویژه منابع، بهـدر گرو هدایت صحیح من ها ازمانسبخشی اثر

). وجود عوامل 3شود ( يا مالحظهان توجه قابل ـکارکن يها نگرشو  رفتارهااخیر به  يها سال

وري بیشتر منجر خواهد شد. علم رفتار به بهره هاانــان سازمـمربوط به انگیزش در کارکن

ة بهینه از این افزایش انگیزش کارکنان و رضایت آنان و در نتیجه استفاد هتدر جسازمانی 

از جمله عوامل  1بهداشتی-عوامل انگیزشی. رود یممیت براي بقاي سازمان پیش اهمنابع پر

بهداشتی عواملی -هرزبرگ عوامل انگیزشی ۀوري افراد است. طبق نظریکلیدي در میزان بهره

). هرزبرگ 2( شغلشان نقش داشته باشند درافراد  شکستقیت یا در موف توانند یمهستند که 

و مدیریت سازمان، سرپرستی، حقوق و مزایا، روابط بین فردي، شرایط کاري، امنیت  ها استیس

  و کند یممعرفی  دارنده نگه، بهداشتی یا شود یمموجب نارضایتی شغلی  نبودشانشغلی را که 

 وپذیري، امکان رشد ولیتقدیر و بازشناسی، مسئگیري، تصمیمماهیت خود کار، قدرت ت

عنوان را تحت  شود یمشغل  رپیشرفت را که وجودشان باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه د

  .)4( کند یمعوامل انگیزشی مطرح 

با توجه به اینکه افراد در  گذارند.بوري اثر بر بازده و بهره توانند ینمتنهایی این عوامل به

قابل  ریتأث تواند یمافراد  يها نگرشی ـ، بررسددارنشغلی متعـددي  يها رشنگ ها سازمان

 ۀدر حیط راًیاخکه  ییها پژوهشر ـ. بیشتـدشانی داشته باـار سازمـبر بهبود رفت يا مالحظه

کاري مربوط به  يها سازمانشغلی افراد در  يها نگرشاست ناظر بر  انجام شدهرفتار سازمانی  

رفتار حوزة عجین شدن با شغل مدتی است که وارد  ةواژ ها نگرشن این خودشان است. در میا

درجه یا میزانی که فرد  :از آن ارائه داد عبارت است از توان یمسازمانی شده و تعریفی که 

و کسب حیثیت و و کار یا عملکردش را موجب سربلندي  داند یمشغلش را معرف خودش 

یی سازمانی آمتغیري مهم است که به افزایش کار 2عجین شدن با شغل). 5( داند یماعتبارش 

- صورت ذهنی، شناختی و رواناست که فرد به يا درجهل ـ. عجین شدن با شغکند یمکمک 

. وقتی فرد با کار خود دهد یمان ـول شغلش شده، به آن اهمیت و عالقه نشـاختی مشغـشن

) در 1385پور (طالب .)7 ،6( شود ینمو از آن خسته  برد یملذت از کار خود  ،شود یمعجین 

                                                                                                                                                
1. Motivation- Hygiene Factors 
2. Job involvement 
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تعهد  نیب که دیرس جهینت نیابه انجام داد مرد مشهد  یبدن تیترب رانیدب روي که یقیتحق

 ییبایشک یقیتحقدر  .)5( وجود دارد يداریمعن یهمبستگشدن با شغل  نیعجو  یسازمان

 نیقزواستان  یبدن تیترب کارکنانو عجین شدن با شغل  زشیانگ نیبارتباط  به )1387(

ارتباط وجود  کارکنان عجین شدن با شغل و زشیانگ نیب که دیرس جهینت نیابه  پرداخت و

تربیت بدنی  تادانبررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی اس به )2005( 1وچارتس .)8( دارد

که پول عامل اصلی در انگیزش  به این نتیجه رسیدو پرداخت  تربیت معلم تایلند يها دانشکده

عوامل  نیتر مهماز  همکاران دانشگاه و ارتباط با له جوو شرایط کار از جم ستین تاداناس

بررسی ارتباط بین عوامل «تحقیقی تحت عنوان در ) 1387( بختیاري .)9( استرضایت 

 »اي دولتی تهرانـهرفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاهبهداشتی با تحلیل-انگیزشی

همبستگی معکوس و  ها یآزمودنو کاهش بازده عملکرد در  بین عامل بهداشتی که دریافت

ماهیت خود کار نشان دادند که  يا مطالعه) در 2010( 2لن و کاتلین .)10( دار وجود داردمعنی

 استترین عامل مرتبط با رضایت شغلی است. همچنین شرایط کار داراي کمترین اهمیت مهم

رضایت شغلی  و مرتبط استط با رضایت شغلی توسطور مابعاد تئوري هرزبرگ به ۀو نیز هم

) در 1968( 3ویسنبرگ .)7( راي قصد ماندن در کار باشدب هکنندبینیپیش شاخصی تواند یم

که عوامل انگیزشی و نه بهداشتی و عجین شدن با شغل به این نتیجه رسید  يا مطالعه

بیشتر از عوامل  يا ظهمالحطور قابل به و میزان تغییرات عوامل انگیزشی همبستگی دارند

ساختار  که افتیدست  جینتا نیابه  یقیتحق) در 2002( 4یموگاج .)11( استبهداشتی 

 ۀپاداش رابط .دارند یمثبتدار و یمعن ۀشدن با شغل رابط نیعجبا  پذیريتیمسئولو  یسازمان

عت و ، سن، نوع صنیشغل تیرضامانند  ییرهایمتغ و شدن با شغل ندارد نیعجبا  يداریمعن

شدن با  نیعج بر يداریمعن ریتأث يریپذتیمسئولو  یعاطف يرهایمتغهمانند  یسازمانتعهد 

   .)12( شغل دارند

و رفتارهاي  ها نگرشتوجه به  ؛کند یماهمیت نیروي انسانی و نقشی که در سازمان ایفا  دلیلبه 

جا که نیروهاي انسانی از آن. دارداین عامل ارزشمند از جمله عجین شدن با شغل اهمیت زیادي 

شخصی و شغلی درگیرند، توجه به عوامل  ةمشکالت عدیدبا  در بیرون و داخل سازمان

با شغل و  ها آنسطح انگیزش افراد براي افزایش عجین شدن  افزایشبهداشتی و انگیزشی و 

 ار دهند.قر مد نظرآن را  باید ها سازمانکه مدیران  رود یمبازدهی بیشتر از موارد مهم به شمار 

                                                                                                                                                
1. Sochart  
2. Lan & Kathleen  
3. Weissenberg  
4. Mogaji  
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قواعد مدیریت رفتار سازمانی حاکم است و  ها سازمانورزشی نیز مانند سایر  يها سازماندر 

با افزایش دانش و کسب مهارت در ایجاد انگیزش و روحیه شرایط  ها سازمانمدیران این 

عجین شدن با شغل فراهم  ۀمناسبی را براي افزایش تعهد سازمانی و ایجاد شرایط تحقق مقول

 کمیتۀ ملی. داشته باشندربخشی بیشتري یی و اثآورزشی کار يها سازماناین رهگذر تا از  دآورن

ورزش  يالمپیک سازمانی است که با تمرکز بر پیشبرد سطح عملکرد ورزشکاران در ارتقا

انگیزشی  يها يتئورمطابق تحقیقات انجام شده توجه به  است. رگذاریتأثقهرمانی کشور بسیار 

 کمیتۀ ملی تواند یمنگیزشی هرزبرگ و تمرکز بر موضوع عجین شدن با شغل مانند تئوري ا

در  تواند یمحضور کارکنان دلگرم و راضی از شغل خود . یاري کندرا در وظایف خویش  المپیک

چند طی هر ثر واقع شود.ؤمالمپیک  کمیتۀ ملیموفق در  يها برنامهسازماندهی و اجراي 

 بهداشتی و عجین شدن با شغل انجام-ینۀ عوامل انگیزشیدر زم ییها پژوهشسالیان گذشته 

ورزشی اندك است،  يها سازمانویژه در ، بهدر ایران این حوزه يها پژوهشولی تعداد  شده،

بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان - د به ارتباط عوامل انگیزشیپژوهش حاضر سعی دار

-انگیزشید که چه ارتباطی بین عوامل اسخ دهالمپیک بپردازد و به این پرسش پ کمیتۀ ملی

  .المپیک ایران وجود دارد کمیتۀ ملیبهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان 

  پژوهششناسی روش

 .شدانجام  یدانیماطالعات به شکل  يآورو جمع و از نوع پیمایشی بود یفیتوص قیتحقروش 

ستاد تدارکاتی  و لی المپیکآکادمی مالمپیک،  کمیتۀ ملیکارکنان  ق،آماري این تحقی ۀجامع

بنابراین تعداد  ؛ددست آمبه يسرشمارصورت به يآمار ۀنمون .بودندآسیایی  و المپیک يها يباز

 .مرد بود 75زن و  50نفر شامل 125 ها آنو تعداد  بودآماري  ۀآماري برابر کل جامع ۀنمون

گیري متغیرهاي اندازه منظوربه دند.شاست در این محاسبه کارکنان خدماتی محسوب ن گفتنی

  : از ابزارهاي زیر استفاده شد موردنظر

 این . ه استدطراحی شوسط دانت و همکارانش بهداشتی که ت- عوامل انگیزشی ۀپرسشنام

به  سؤال 19به عوامل انگیزشی و  سؤال 17 که استل ؤاس 36پرسشنامه مشتمل بر 

این . )10(اند مرتب شده رتلیک ارزشی پنج مقیاسبراساس  و اندعوامل بهداشتی مربوط

  زیادي دارد.ن استفاده شده است و اعتبار اتوسط محقق اي گستردهطور ابزار به

 پرسشنامه  این .شده استابداع  کجنرتوسط لداهل و  که شدن با شغل عجین ۀنامپرسش

براساس  20و  15، 12، 11، 9 - 1تسؤاالدر این پرسشنامه  است. سؤال 20مشتمل بر 

 .)13(اند هصورت معکوس امتیازگذاري شدت بهسؤاالۀ بقی و لیکرت رزشیا پنج مقیاس
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) و 2009( )، هسیه و همکاران2009( )، چنگ و فن2008( چوقتاياین ابزار توسط 

 .اعتبار خوبی دارداستفاده شده است و  دیگران

  لم نظر در عصاحب تاداناستن از  چند هاي راهنماییاز  ها پرسشنامه براي تعیین روایی

نشان داد که ابزارهاي تحقیق  79/0و  91/0 پایاییو ضریب  استفاده شد ورزشی مدیریت

یفی براي صاز آمار تو ها دادهدر تحلیل  .ی دارندو قابل قبولخوب  پایایی ها مؤلفه ۀهم در

پراکندگی  هاي شاخص ۀخام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسب هاي نمرهبندي طبقه

- کولموگروفآزمون از . شده است استفادهو واریانس  انداردحراف است، انمیانگیننظیر 

سنجش ارتباط  برايو استفاده شد  ها داده وضعیت نرمال بودن براي تعیین اسمیرنف

 که متغیرهایی براينبود از آزمون اسپیرمن و  طبیعی ها آن هاي داده که متغیرهایی

 .دش استفاده پیرسونداشتند از آزمون  طبیعی هاي داده

  پژوهش يها افتهی

  ها یآزمودن در ها آن يها مؤلفهو  یبهداشتو  یزشیانگآمار توصیفی ابعاد . 1جدول

  تعداد میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه

 یزشیانگبعد  118 71/3 54/0 41/2 5

 پذیريمسئولیت 118 52/4 438/0 25/3 5

 ر  ماهیت خود کا         118 83/3 683/0 80/1 5

 پیشرفت در کار 118 27/3 841/0 25/1 5

 تقدیر و بازشناسی 118 89/2 845/0 1 5

 گیريقدرت در تصمیم 118 06/4 884/0 1 5

 یبهداشتبعد  118 46/3 57/0 21/2 5

 حقوق و مزایا 118 57/2 94/0 1 5

 امنیت شغلی 118 38/4 56/0 5/2 5

 روابط بین فردي 118 98/3 63/0 2 5

 سرپرستی 118 64/3 83/0 1 5

 ها و مدیریت سیاست 118 22/3 90/0 1 5

  يکار طیشرا  118  44/3  97/0  1  5
  

میانگین عامل  بیشترین يریپذتیمسئولعد ، بدشو یممالحظه  1 جدولکه در  طور همان

 بیشترین نیز یشغل تیامنعد ب را داراست. نیانگیمرین کمت یبازشناسو  ریتقد و یزشیانگ

. کمترین داراست رانیا کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنانمیان در را  یبهداشتامل میانگین ع

  است.   مربوط ایمزابه بعد حقوق و  زین یبهداشتعوامل  نیبدر  نیانگیم
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در  دهد یم) نشان یبهداشتو  یزشیانگ دو عامل پرسشنامه (عوامل یفیتوصآمار  نیهمچن

 يشتریب نیانگیم یبهداشتعامل ایسه با ، در مقیزشیانگعامل  کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان

  است.  داشته

شدن با شغل، حقوق و  نیعج يها مؤلفهداري  سطح معنی رنفیاسم- کولموگروفطبق آزمون 

 ستبیشتر از سطح آلفا یبهداشتو عوامل  یزشیانگمزایا، سرپرستی،  پیشرفت در کار، عوامل 

و براي بررسی  است فوق نرمال يها لفهمؤهاي  داده عیتوز؛ بنابراین )α=05/0(یعنی بیشتر از 

چون سطح  شود. از سوي دیگر،استفاده می هاي پارامتریک هاي آماري از آزمون فرضیه

پذیري، ماهیت خود کار، تقدیر و بازشناسی، قدرت در مسئولیت يها مؤلفهداري  معنی

کمتر از  يکار طیشراها و مدیریت،  گیري، امنیت شغلی، روابط بین فردي، سیاست تصمیم

و براي است نرمال فوق غیر يها مؤلفههاي  داده عیتوز؛ )α=05/0(یعنی کمتر از  ستسطح آلفا

   .دشو یمهاي ناپارامتریک استفاده  هاي آماري از آزمون بررسی فرضیه
  

  رهیمتغچند ونیرگرس لیتحل .2جدول

  يداریمعنسطح   یتمقدار   B بیضر  بتا بیضر  ریمتغ

  0001/0  41/4  697/1  -  ثابت بیضر

  046/0  984/1  183/0  212/0  پذیريمسئولیت

  031/0  181/2  165/0  281/0  ماهیت کار

  161/0  - 410/1  - 091/0  - 190/0  پیشرفت کار

  967/0  - 041/0  - 002/0  - 004/0  حقوق و مزایا

  836/0  208/0  011/0  022/0  سرپرستی

  816/0  233/0  018/0  025/0  امنیت شغلی

  947/0  - 066/0  - 005/0  - 007/0  روابط بین فردي

  001/0  371/3  158/0  354/0  سیاست سازمان

  519/0  -647/0  - 024/0  -065/0  شرایط کاري

r= 488/0    r2= 238/0 , F= 748/3 , P < 001/0  

  عجین شدن با شغل=  697/1+   183/0) پذیريمسئولیت +( 165/0) ماهیت کار( + 158/0) و مدیریت ها استیس(
 

 لیتحلعجین شدن با شغل از روي ابعاد انگیزشی و بهداشتی از  ینیبشیپ يبرا 2 طبق جدول

 بتا بیضرو مدیریت با  ها استیساستفاده شد. مطابق جدول فوق،  رهیمتغچند ونیرگرس

ن ماهیت شدن با شغل قرار دارد و بعد از آ عجین ینیبشیپاز نظر  تیاهماول  ۀدر درج 354/0

با  نیهمچن) قرار دارند. 212/0 تاب بیضرپذیري (با )، مسئولیت281/0 به تا بیضرکار (با 

عجین  مشترك انسیواردرصد  8/23 باًیتقرتوجه به جدول فوق، ابعاد انگیزشی و بهداشتی 
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درصد عجین شدن با شغل را از  8/23 توان یم گریدبه عبارت  ؛دهند یم حیتوضشدن با شغل را 

  نمود. نییتبکار پذیري و ماهیت و مدیریت، مسئولیت ها استیس قیطر

    

و مدیریت و  ها استیسشغلی، روابط بین فردي،  تیامن( یبهداشت عوامل ابعاد نیب. ارتباط  3 جدول

و قدرت  یبازشناسو  ریتقد، ماهیت خود کار، يریپذتیمسئولی (زشیانگ عواملابعاد و  ) يکار طیشرا

  کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان شغل با شدن نیعجبا  در تصمیم گیري)

  امنیت شغلی آماره متغیر
روابط بین 

  فردي

  ها سیاست

  و مدیریت

  

شرایط 

  کاري

  مسئولیت

  پذیري

ماهیت خود 

  کار

و تقدیر 

  بازشناسی

قدرت در 

  گیريتصمیم

 نیعج

 شدن

 شغل با

ضریب 

همبستگی 

 رمنیاسپ

(**)269/0  207/0  (**)271/0  

  

201/0  

  

(**)272/0  (**)343/0  137/0  119/0  

- یسطح معن

 داري
004/0 030/0 003/0 0027/0  003/0 001/0 130/0 179/0 

 118 118 118 118  118 118 118 118 تعداد

  دار است یمعن 01/0** در سطح  
  

، ماهیت يریپذتیمسئول( یزشیانگابعاد عوامل  و شغل با شدن نیعجبین طبق جدول فوق 

و قدرت در  یبازشناسو  ریتقدبا ابعاد  وشود میدار مشاهده ت و معنیـمثبۀ رابطخود کار) 

ابعاد  و شغل با شدن نیعجبین همچنین،  .شودنمیمشاهده  يداریمعنارتباط گیري تصمیم

 ۀ) رابطيکار طیشراو  تیریمدو  ها استیس، يفرد نیب، روابط یشغل تیامن( یبهداشتعوامل 

  .رددار وجود دامثبت و معنی
  

و  )یسرپرست(حقوق و  یبهداشت عوامل ابعاد ،یشزیانگعوامل  ،یبهداشتعوامل  نیب. ارتباط 4 جدول

  کیالمپ کمیتۀ ملی کارکنان شغل با شدن نیعج) با کاردر  شرفتیپ( یزشیانگابعاد عوامل 

 آماره متغیر
 عوامل

  بهداشتی

 عوامل

  یزشیانگ

حقوق و 

  مزایا
  سرپرستی 

پیشرفت 

  در کار

 با شدن نیعج

 شغل

ضریب همبستگی 

 رسونیپ
**309/0  **304/0  206/0  (**)264/0  183/0  

 047/0 004/0 026/0 001/0 001/0 داريیسطح معن

 118 118 118 118 118 تعداد

  دار است معنی 01/0** در سطح 

و  المپیک  کمیتۀ ملیکارکنان عجین شدن با شغل  عوامل انگیزشی وبین طبق جدول فوق  
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دارد. بین وجود  دارمعنیمثبت و  ارتباط ها آنبا شغل عجین شدن  و بهداشتیعوامل بین 

دار مثبت و معنی ۀرابط) یزشیانگ (مربوط به بعد کاردر  شرفتیپبعد  و شغل با شدن نیعج

(مربوط به ابعاد  یسرپرستو  ایمزابا ابعاد حقوق و  شغل با شدن نیعجبین  زینوجود دارد و 

  دار وجود دارد.مثبت و معنی ۀ) رابطیبهداشت

  گیريبحث و نتیجه

 اشتیعوامل بهد) از میانگین 71/3( عوامل انگیزشیمیانگین ن تحقیق نشان داد نتایج ای

به موضوع حقوق و مزایا با میانگین  تواند یممیزان کمتر عوامل بهداشتی بیشتر است. ) 46/3(

است و بیشتر به سطح دارعامل بهداشتی  میاندر  را مربوط شود که کمترین میانگین 57/2

ماهیت نظام حقوق و دستمزد  الزم است ؛ بنابراینمربوط استکتی پایین حقوق کارکنان شر

د. شوو حقوق کارکنان ترمیم  پیروي کندسنجیده  یاز منطق تا شودکارکنان شرکتی بازنگري 

ابعاد بهداشتی  میانبیشترین سطح را در  38/4البته ناگفته نماند که امنیت شغلی با میانگین 

 کمیتۀ ملیبرآمده از امنیت شغلی کارکنان رسمی  به خود اختصاص داده است که بیشتر

در کنار ترمیم حقوق از امنیت شغلی بیشتر  بایدالمپیک است و کماکان کارکنان شرکتی 

           برخوردار شوند.                                                                                                               

داراي باالترین میانگین و بعد تقدیر و  52/4پذیري با میانگین ولیتئبا توجه به اینکه بعد مس

ه نظر ب است،داراي کمترین میانگین در بین ابعاد عوامل انگیزشی  89/2بازشناسی با میانگین 

المپیک از زحمات کارکنان خویش  کمیتۀ ملیمدیران  زیاد،پذیري ولیتوجود مسئ با رسد یم

به نارضایتی کارکنان و کاهش سطح  تواند یمدر آینده  کنند کهنمیتقدیر به اندازه کافی 

تشکر ادواري از اعضاي برجسته، پرداخت  و. اقداماتی از قبیل تقدیر منجر شود انگیزش آنان

ایجاد تسهیالت تحصیلی و رفاهی براي کارکنان  و یی افراد باشدآکه منطبق بر کار ییها پاداش

    .                                                                                                                            شود یمتوصیه  اثربخش

دار وجود دارد. این نتیجه با نتایج بین عوامل انگیزشی و عجین شدن با شغل ارتباط معنی

 ،توجه شود بیشتر است که هر چه به عوامل انگیزشی و بدان معنی همسو) 1387( شکیبایی

  .شوند یمکارکنان بیشتر با شغل خود عجین 

عجین شدن  وپذیري، ماهیت خود کار و پیشرفت در کار ولیتئدر عوامل انگیزشی بین ابعاد مس

 همسو است. وي) 2002( موگاجی ۀوجود دارد. این نتیجه با نتیجدار با شغل ارتباط معنی

دار دارد، ولی ابعاد تقدیر و معنی ۀپذیري با عجین شدن با شغل رابطولیتئمس ددانشان 

مدیران ؛ بنابراین گیري با عجین شدن با شغل ارتباطی ندارندبازشناسی و قدرت در تصمیم



  59   بهداشتی و عجین شدن با  ......... - ارتباط عوامل انگیزشی

پیشرفت در کار  ۀانگیزشی مانند ایجاد زمین يها مؤلفهکید بر أبا ت توانند یمالمپیک  کمیتۀ ملی

ماهیت شغل افراد سطح مناسبی از عجین شدگی با مهم کردن سازي و ، غنیبراي کارکنان

که ارتباطی بین  دیآ یم، اما از نتایج تحقیق چنین برشغل براي کارکنان خویش فراهم آورند

شغل  اززدایی و عجین شدن بـتقدیر و بازشناسی، عجین شدن با شغل و همچنین بین تمرک

ززدایی و ـدیر و بازشناسی و تمرکــباشد که کارکنان تقشاید به این دلیل  کهوجود ندارد 

  سلب شده است.  ها آنکه از  دانند یمحقوقی  ءگیري را جزار تصمیمـتفویض اختی

هرچه  بدین معنی که ؛دار وجود داردبین عوامل بهداشتی و عجین شدن با شغل ارتباط معنی 

المپیک  کمیتۀ ملیکارکنان  کنند،ه توج بیشتر المپیک به عوامل بهداشتی کمیتۀ ملیمدیران 

  .شوند یمبیشتر با شغل خود عجین 

در عوامل بهداشتی بین ابعاد حقوق و مزایا، امنیت شغلی، روابط بین فردي، سرپرستی، مدیریت 

دار وجود دارد. این بدان عجین شدن با شغل ارتباط معنی وو سیاست سازمان و شرایط کاري 

ارکنان، بهبود امنیت شغلی، روابط بین فردي و شرایط کاري معنی است که افزایش حقوق ک

سازي خط مشی و آنان و بهبود احساسشان نسبت به لیاقت مدیران خویش و شفاف

به افزایش سطح دلبستگی و عجین شدن با شغل آنان  تواند یمالمپیک  کمیتۀ ملی يها استیس

  بیفزاید.

بهداشتی و -ۀ عوامل انگیزشیر در زمینـحاضپژوهش  يها افتهیاد به ـطور خالصه با استنبه

اد عوامل انگیزشی و بهداشتی ـــنتیجه گرفت که ابع توان یمشغل عجین شدن با اط آن با ـارتب

افراد با شغلشان  شدگیزان عجین ـمیبر  توانند یمم در رفتار سازمانی اصري مهــعنوان عنبه

به تغییرات  تواند یملوب براي کارکنان دن شرایط مطکرن اساس فراهم . بر ایموثر واقع شوند

به این  توجهیبیکه  شود. در حالی در آنان منجرزایش میزان عجین شدن با شغل اساسی و اف

ابزار  کارکنان زیرا؛ کند یمسازمان را از اهداف خود دور  شود ومیباعث تضعیف سازمان  ارتباط

کمیتۀ  والنمدیران و مسئ دلیل به  به همین ؛ندشو یمتلقی  یاصلی رسیدن به اهداف سازمان

ان از سطح کیفی عجین شدن با شغل کارکن منظور بهبودبه شود یمالمپیک پیشنهاد  ملی

ارب و ـبراي حفظ تج مدیریت دانش يها آموزهاستفاده از  مانند مدیریتی مناسب يها وهیش

بندي ح طبقهرـ، طکمیتۀ ملیان در شرف بازنشستگی و مدیران ادوار مختلف ـدانش کارکن

ابعاد عوامل  ۀتوجه به هماغل و نظام حقوق و دستمزد، تقدیر از کارکنان اثربخش و مش

  د.کنناستفاده  بهداشتی-انگیزشی
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