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 چکیده
 

 در درونی انگیزه میانجی نقش بررسی با هدف حاضر، پژوهش
 .انجام گرفت شغلی فرسودگی و هانابرابری انگیزه میان رابطه

 ازنظر و کاربردی تحقیقات جزو هدف نظر از تحقیق این
آماری،  جامعه. است پیمایشی-توصیفی تحقیقات جزو ماهیت،

 استان فرهنگیان دانشگاه از التحصیلفارغ معلمان کلیه شامل
 جامعه با کوکران فرمول از استفاده با است که کردستان
 گیفرسود پژوهش ابزار. شدند انتخاب نفر 384 نامحدود،

 نامهدرونی، پرسش انگیزه ؛(1981) مسلچ نامهشغلی، پرسش
 شامل که هانابرابری انگیزه میزان و( 1994) همکاران و آمابیل
 و الرنس نامهپرسش از است ضمنی و صریح انگیزه
 از نامه،پرسش محتوایی روایی. شد استفاده( 2009)جردن
 یاییپا و شد تأیید بارتلت و کمو آزمون و خبرگان طریق

 فرسودگی کرونباخ آلفای روش از استفاده نیز با هانامهپرسش
 درونی انگیزه ،(745/0) هانابرابری انگیزه ،(716/0) شغلی

 از پژوهش، هایداده وتحلیلتجزیه برای. شد محاسبه( 731/0)
 نسبت که داد نشان نتایج. شد استفاده spss و لیزرل افزارنرم

 و( Value-P)داریمعنا سطح ؛(X/2) آزادی درجه به دو کای
 پژوهش مفهومی مدل( RMSEA) مربعات میانگین ریشه

 حاکی نتایج عالوه،به. بود مناسب و است شده برازش خوبیبه
 مقدار با درونی انگیزه و هانابرابری انگیزه میان که بود آن از

 فرسودگی و درونی انگیزه میان منفی، رابطه( -16/5) بارعاملی
 میان و معکوس رابطه( -13/7) بارعاملی قدارم با شغلی

( 85/6) عاملی بار مقدار با شغلی فرسودگی و هانابرابری انگیزه
 بار مقدار چون همچنین داشت؛ وجود مستقیم و مثبت رابطه
 و هانابرابری انگیزه رابطه در درونی انگیزه ورود با عاملی

 کرده پیدا کاهش -13/7 مقدار به 85/6 از شغلی فرسودگی
 میان رابطه در مثبت صورتبه درونی انگیزه متغیر یعنی است،

 کرده ایفا میانجی نقش شغلی فرسودگی و هانابرابری انگیزه
  .است

 ها،شغلی، نابرابری انگیزه فرسودگی درونی، انگیزه های کلیدی:واژه
 فرهنگیان دانشگاه معلمان
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the 
mediating role of intrinsic motivation in the 
relationship between motive incongruence and job 
burnout. This research is a part of applied research 
in terms of its purpose and a part of descriptive-
survey research in terms of its nature. The 
statistical population of all teachers who 
graduated from Farhangian University of 
Kurdistan province, who were selected using 
Cochran's formula with an unlimited population, 
consisted of 384 participants. The research 
instruments included Maslach job burnout 
questionnaire (1981), Amabil et al.'s (1994) 
intrinsic motivation questionnaire. In addition, 
Lawrence and Jordan's (2009) questionnaire was 
used to measure the level of motive incongruence, 
which includes explicit and implicit motivation. 
The content validity of the questionnaire was 
confirmed by experts and the KMO & Bartlet test, 
and the reliability of the questionnaire was 
calculated using Cronbach's alpha method for job 
burnout (0.716), motive incongruence (0.745), 
and intrinsic motivation (0.731). The results 
showed that the chi-square ratio to the degree of 
freedom (X2/df), the significance level (P-Value) 
and the root mean square (RMSEA) of the 
conceptual model of the researchwere well fitted 
and appropriate. In addition, the results indicated 
that there is a negative relationship between the 
motive incongruence and intrinsic motivation with 
the factor loading value (-5.16). Moreover, there 
was an inverse relationship between intrinsic 
motivation and job burnout with factor load (-
7.13) and a positive and direct relationship 
between motive incongruence and job burnout 
with factor load (6.85). 
 
Keywords: Intrinsic motivation, job burnout, 
motive incongruence, Farhangian University 
teachers 
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 مقدمه

شناسان روان وری وشناسان بهرهشناسان کار، روانهای اخیر توجه روانیکی از مفاهیمی که در سال

 1ها، علل و آثار فرسودگی شغلیصنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه

صورت احساس درماندگی، و عالئم فرسودگی شغلی، معموالً بهها (. نشانه2،2014است)عدنان

شوند. افراد ناامیدی، سرخوردگی، و پیداکردن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران بروز داده می

کنند و قادر به کنترل آن نیستند. فرسودگی شغلی، ممکن است تصور کنند که بیش از حد کار می

های نشده و زمانی که تقاضای محیط کار بیش از تواناییترلبر اثر استرس شدید، مداوم و کن

آید. بروز فرسودگی شغلی ناگهانی نیست، بلکه شخصی برای سازگاری با واقعیت باشد به وجود می

مدت در ای است. فرسودگی شغلی محصول استرس طوالنیرونده دارد و رشد آن مرحلهفراِیند پیش

فرسودگی شغلی عالوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی، عوارض  (.1974، 3محل کار است )فردرنبرگ

تواند باعث فرسودگی شغلی شود یکی از عواملی که می نامطلوب روانی متعددی نیز به همراه دارد.

عبارت است از  6هانابرابری انگیزه (.5،1198است )مسلچ و جکسون4ها عاملی به نام نابرابری انگیزه

و همکاران،  8راول ،1989 و همکاران،7 کللند های ضمنی و صریح )مکناهماهنگی میان انگیزه

و یک سیستم 9مجزا که شامل یک سیستم آگاهانه )صریح(  انگیزه سیستم دو یعنی وجود .(2016

(. 11،1981کنند )مسلچ و جکسون صورت مستقل از یکدیگر عمل میاست و به 10ناآگاهانه )ضمنی( 

قطعی آن است که این نابرابری  ی ضمنی و صریح هرچه باشد، نکتههادلیل ناهماهنگی میان انگیزه

(. 2016راول و همکاران، ، 1989و همکاران، 12کللند منجر به بروز مشکالتی خواهد شد )مک

ها و اهداف است که ناهماهنگی میان انگیزه حاکی از آن سال اخیر انجام شده 25تحقیقاتی که در 

باری بر رفاه، رضایت از زندگی، کسب هویت و قدرت ارادی رات زیانهای ضمنی و صریح، اثیا ارزش

رغم وجود احتمال بسیار مبنی بر اینکه نابرابری علیکند. دارد و انگیزش ذاتی یک فرد را مختل می

یکی از عوامل فرسودگی شغلی است، این رابطه هنوز هم باید مورد بررسی بیشتری قرار  هاانگیزه

تواند باعث فرسودگی شغلی شود نبود انگیزه عامل دیگری که می(. 2016کاران، و هم 13گیرد )راول

درونی یکی از موضوعات مورد توجه سازمان برای انگیزه (. 1198، 14مسلچ و جکسون) درونی است

                                                           
1. Job burnout 

2. Adnan 

3. Freudenberg 
4. Motive incongruence  

5. Maslach 

6. Motive incongruence 
7. Mac Klleland 

8. Rawolle  

9. Conscious system (explicit)  
10. Unconscious system (implicit)  

11. Jakson 

12. Mac Klleland 
13. Rawolle 

14. Jackson 



 37                                       …  با شغلی فرسودگی و هانابرابری انگیزه رابطه ساختاری ه مدلارائ 

گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی در سازمان است. )نظری، باالبردن کیفیت کار آنان و بهره

ها گفته عنوان دسته مهمی از انواع انگیزش، به آن دسته از انگیزهی درونی بههاانگیزه(. 1384

های یک فرد در قبال ها در درون فرد و نه محیط خارج است. پاداششود که منبع و کانون آنمی

هایی ملموس نخواهد بود. فرد بر هایی درونی هستند که لزوماً پاداشها، پاداشنیروزایی این انگیزه

دهد. زند و فعالیت خود را جهت مییک خواست درونی و یک میل باطنی دست به عمل می اساس

شود فرد به تداوم عمل بپردازد، موتورهایی درونی هستند که تا رسیدن فرد به هدف آنچه باعث می

های درونی ز انواع انگیزهطلبی ادهند. انگیزه پیشرفت، پیوندجویی و استقاللاو را یاری می

(. نداشتن انگیزه درونی، باعث کاهش استقامت فرد در برابر مشکالت، 1390)پورعلی، هستند

رفتن خالقیت، کاهش و درك اشتباه مفاهیم، کاهش رضایت و کاهش سالمت ذهنی ازدست

به مطالب با توجه  ( و درنهایت، باعث فرسودگی شغلی خواهد شد.1998و همکاران، 1)مارتل

ها با فرسودگی پژوهش، این است که انگیزه درونی و نابرابری انگیزه شده، هدف اصلی در اینگفته

با  هاعنوان میانجی در میان نابرابری انگیزهتواند بهشغلی، ارتباط دارند یا نه؟ و آیا انگیزه درونی می

 کند؟فرسودگی شغلی عمل 

 3های ضمنییزهحالتی است که در آن تمایالت رفتاری که ناشی از انگ 2هانابرابری انگیزه

او  فعال شده 4های صریحفرد هستند با تمایالت عملکردی فرد که ناشی از انگیزه برانگیخته شده

ها بر این فرض استوار (. مفهوم نابرابری انگیزه1989و همکاران  5هستند مغایرت دارند )مک کللند

شی آشکار، وجود است که دو سیستم انگیزشی، یک سیستم انگیزشی ضمنی و یک سیستم انگیز

و  6خوان باشند )شولروبیش همتوانند کمکنند و بنابراین میدارد که مستقل از یکدیگر عمل می

دو سیستم انگیزه مجزا که شامل یک سیستم آگاهانه ( 2016راول و همکاران )(. 2019همکاران، 

مستقل از یکدیگر صورت )صریح یا آشکار( و یک سیستم ناآگاهانه )ضمنی یا پنهان( هستند و به

سیستم انگیزه ضمنی، شامل تعداد محدود نیازهای انگیزشی بر  .کنند، پیشنهاد دادندعمل می

ها دهنده ظرفیت درك افراد از یک سری محركاساس اصول بیولوژیکی )زیستی( است که نشان

یزش گیری انگبخش است. در مقابل، سیستم انگیزه صریح، شامل جهتهای لذتعنوان محركبه

شوند )مسلچ و هایی مانند فرم پژوهش شخصیتی، سنجیده میصریح افراد است که در گزارش

ها همان عدم توازن گفت که نابرابری یا ناهماهنگی انگیزه طورکلیتوان بهپس می(؛ 1981جکسون، 

 انگیزه چه و کار به مربوط )چه های صریح و ضمنی است، یا به عبارتی، انگیزهو تعادل میان انگیزه

صریح،  هایشود. محرك تقسیم صریح و ضمنی محرك هایبخش سیستم دو به تواندمی عمومی(

                                                           
1. Martell  
2. Motive incongruence 

3. Implicit motives 

4. Explicit motives  
5. McClelland 

6. Schüler 
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 شدتبه هامؤثر هستند؛ این محرك اعتقادات و هاقضاوت تصمیمات، بر که هستند هاییمحرك

 ضمنی متناوباً هایباشند. محركمی قانونی و مقرراتی فشارهای و اجتماعی تقاضاهای تأثیرتحت

در ارتباط  ضمنی رفتاری هایوضعیت و زیربنایی مؤثر هایواکنش که با هستند هاییحركم

 هایاولویت به و منجر شوندمی برانگیخته ناخودآگاه صورتبه که( 2020و همکاران، 1وانگ)هستند

رفتار  و فیزیولوژیکی هایپاسخ ضمنی، یادگیری با ضمنی، رفتاری هایانگیزه گردند؛می مؤثر

 شناخت تأثیرتحت شوند کههایی اطالق میرفتار به صریح، هایهستند. محرك ارتباط در المیغیرک

 هستند. اثر، مربوط با مرتبط خودآگاهنیمه هایپاسخ به ضمنی هایکه محركدرحالی هستند،

دارند )شولر و  کار محل در انگیزش سطح تعیین در نقش یک صریح، هرکدام و ضمنی هایمحرك

 (.2019همکاران، 

شده است. عنوان یک مشکل مهم اجتماعی و فردی شناخته به 2در حال حاضر، فرسودگی شغلی

عنوان یک مسئله عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح گردید و سپس بهفرسودگی شغلی، در آغاز به

گرایی اساس مفهوم اولیة فرسودگی شغلی بر مبنای واقععلمی، مورد پژوهش واقع شد. برهمین

 (. به نظر فروید1994و همکاران،  3گرفت و بعدها بر پایة مفاهیم علمی، استوار گشت )شافلیشکل 

( فرسودگی شغلی، به حالتی از خستگی یا ناکامی در روش زندگی یا ارتباطاتی که 1974) 4نبرگر

 گردد.می شود، اطالقمنجر به وصول نتیجه دلخواه نمی

( فرسودگی شغلی را نتیجه استرس شغلی توصیف 1981) 5در زمینه سازمانی، مسلچ و جکسون

مدت و همراهی با شرایط مدت در محل کار، اغلب به دلیل درگیری طوالنیکردند. استرس طوالنی

(. این خود، ناشی از فشارهای 2021و همکاران،  6کننده عاطفی است )لوکاری نامطلوب و نگران

خوابی، عصبانیت، نشخوار فکری و غیره است بیش از حد در محل کار، مانند پریشانی ذهنی، بی

دانند که ترکیبی شناختی می( آن را نشانگانی روان1997) 8(. مسلچ و الیتر2015و همکاران،  7)یائو

های متفاوت زدایی و فقدان موفقیت فردی که در افراد به میزاناست از تحلیل هیجانی، شخصیت

نویسند: فرسودگی شغلی حالتی از دگی شغلی میافتد. همچنین آنان در تعریف فرسواتفاق می

خستگی جسمی، عاطفی و روحی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و درازمدت با مردم و در 

های عاطفی و فرسودگی شغلی پاسخی بلندمدت به استرس گردد.فرسا ایجاد میشرایطی طاقت

گفته سازمان بهداشت جهانی، (. طبق 2022و همکاران،  9فردی مرتبط با شغل است )محمدیبین

                                                           
1. Wang 
2. Job burnout 

3. Scaufeli 

4. Freud Neberger  
5. Maslach and Jackson 

6. Lu  

7. Yao 
8. Liteer 

9. Mohammadi 
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فرسودگی شغلی یک سندرم ناشی از استرس در محل کار است که با موفقیت، مدیریت نشده است 

افزایش فاصله ذهنی از  -2احساس کاهش انرژی یا فرسودگی.  -1شود: و با سه بعد مشخص می

ای )سازمان بهداشت کاهش کارایی حرفه -3گرایی یا بدبینی مرتبط با شغل. شغل یا احساس منفی

توجهی را ای است که هزینة قابلترین مسائل حرفهفرسودگی شغلی یکی از عمده(. 2019، 1جهانی

ها به دلیل فرسودگی سازمان مثال، در ایاالت متحده هزینهطورکند. بهها تحمیل میبه سازمان

ن نیز برآورد شده است که میلیون دالر در سال تخمین زده شده است. در انگلستا 70تا  50شغلی 

رود شود از دست میمیلیون روز کاری هر ساله به دلیل اختالالتی که توسط استرس ایجاد می 40

این : 2خستگی عاطفی. 1(. فرسودگی شغلی دارای سه قسمت است: 1385)عزیزنژاد و حسینی، 

رود و انجام از بین میرفتن انرژی عاطفی فرد مربوط است؛ یعنی سطح انگیزش فرد مؤلفه به ازدست

عنوان هسته مرکزی فرسودگی در نظر گرفته این موضوع، بهشود؛ کننده میکار برای وی خسته

برند که برای حاضرشدن در سر کار، دچار شود؛ کارگران، زمانی از خستگی احساسی، رنج میمی

بعد به افرادی  این: 3مسخ شخصیت. 2رمقی و ناتوانی شوند. احساس فرسودگی، سرخوردگی، بی

عنوان بخشی از شغل خود، با دیگرافراد، ارتباط شخصی داشته باشند. مربوط است که باید به

شوند که دیگرافراد را با عینک ها متمایل میگیرد، آنکه این کارگران را فرسودگی فرامیهنگامی

ها انتظار ها را از آنرینها داشته باشند، بدتچندان درستی درباره آنهای نهبدبینی بنگرند، ایده

منظور از این : 4احساس کاهش موفقیت فردی. 3ها بیزار باشند. داشته باشند و حتی عمالً از آن

کند عملکرد وی مؤلفه، ازنظر مسلچ، احساس کاهش موفقیت فردی است؛ یعنی فرد احساس می

کی مطرح است نه عملکرد و تر، عملکرد و موفقیت ادراهمراه با موفقیت نیست و یا به عبارت دقیق

عالیم این سندرم زمانی آشکار (. 1981، 6و مسلچ و جکسون 2017، 5موفقیت واقعی )مسلچ و الیتر

های فرد برای تقاضاهای محیط کار کافی نباشد. سه بعد مختلف فرسودگی شغلی شود که تواناییمی

صورت م جسمی مختلف( به)خستگی مزمن، اختالالت خواب، عالی عاطفی. خستگی 1عبارتند از: 

)واکنش منفی عاری  7زوال شخصیت. مسخ شخصیت/2کاهش انرژی و احساس تخلیه توان روحی. 

گیری، اعتنایی مفرط نسبت به همکاران و مراجعین، احساس گناه، گوشهاز احساس و توام با بی

اس کفایت . کاهش احس3کاهش کار و فعالیت روزانه( به معنای جدایی روانی فرد از شغلش. 

)کاهش احساس شایستگی و موفقیت در حرفه، نارضایتی از کار،  8شخصی/ موفقیت شخصی

                                                           
1. The World Health Organization 

2. Emotional exhaustion  

3. Transfiguration 
4. Feel the decline of individual success 

5. Maslach and Leiter 

6. Maslash &Jackson 
7. Depersonalization 

8. Personal accomplishment 
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دادن قدرت تشخیص و درك، حس دائمی از اجحاف و احساسات مبنی بر شکست و ناتوانی، ازدست

 .(1976، 1استثمار و کاهش عملکرد شغلی( )مسلچ 

 

 
 (1981مسلچ و جکسون، ) روند تحلیل رفتگی (1)شکل 

انگیزه درونی یعنی؛ عالقه، لذت، رضایت ذاتی؛ در مقابل انگیزه درونی انگیزه بیرونی است که به 

به یونانیان  3(. منشأ بررسی انگیزه درونی2016، 2معنی انگیزه ابزاری، انگیزه غیرذاتی است )لیگالت

ی درونی، از روح به هاگردد. افالطون معتقد است که انگیزهباستان، سقراط، افالطون و ارسطو بر می

شود و در سطح مراتبی تربیت یافته است، ناشی میصورت سلسلهذهن و روان سه جزئی که به

کند و در ابتدایی، جنبه اشتهاآور روح است که به اشتها و امیال بدن، مانند گرسنگی و... کمک می

افتخار یا شرمندگی سطح دوم، جنبه رقابت وجود دارد که در معیارهای ارتجاعی مانند: احساس 

گیری روح، مانند های تصمیمترین سطح، جنبه حسابگری دارد که به تواناییدخالت دارد؛ در عالی

های پائین را تنظیم های جنبهتواند انگیزهکند، در ضمن، هر جنبه عالی میعقل و انتخاب کمک می

تاری اشاره دارد که ذاتاً ( به مشارکت در رفIM(. انگیزه درونی )29: 1383کند )لطف آبادی، 

بخش است. انگیزه درونی، ماهیت غیرابزاری دارد، یعنی کنش با انگیزه ذاتی، بخش یا لذترضایت

ای نیست که از خود رفتار جدا شود، بلکه وسیله و هدف یکی است. انگیزه مشروط به هیچ نتیجه

برانگیز هستند. ور مطلوب، چالشطکننده، جالب و بهکند که سرگرمدرونی، رفتارهایی را مشخص می

ها وجود خواهد ها باشند، انگیزه کمی برای مشارکت در آنها فاقد این ویژگیوقتی فعالیت

شود و با مزایای ترین شکل انگیزش در نظر گرفته می(. انگیزه درونی بهینه2016)لیگالت، داشت

 (.2008، 4ت )دسی و رایانشناختی مرتبط اسمختلفی از جمله لذت، تداوم و بهزیستی روان
های فطری برای شناختی، کنجکاوی و تالشطور خودانگیخته از نیازهای روانانگیزه درونی به

خاطر عالقه، احساس چالشی شوند، بهصورت درونی باانگیزه میشود. وقتی افراد بهرشد، حاصل می
صورت کنند؛ این رفتار بهرفتار میبرند خاطر لذتی که از آن میکند و بهکه فعالیت خاصی ایجاد می

کردن دهد. در عمل، انگیزش درونی، برای دنبالای بیرونی روی میخودانگیخته، نه به دلیل وسیله

                                                           
1. Maslach 

2. Legault 
3. Intrinsic motivation 

4. Deci & Ryan  
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ها، انگیزش فطری را تأمین ها و تواناییدادن مهارتدادن تالش الزم برای پرورشخرجتمایالت و به
دهنده گیرد و نشانش خودسامان را در برمیکند. انگیزه درونی درجات باالیی از انگیزمی

بخش و موردعالقه خود های لذتهایی است که در آن، افراد آزادانه خود را درگیر فعالیتموقعیت
 صورتبه را افراد که دارد اشاره ایانگیزه درونی به (. انگیزه2011و همکاران،1نمایند )کاسورکار می

 انجام بیرونی، هایپاداش از سوای و داردوامی حرکت به صخا تکلیفی انجام درونی به و خودجوش

علت انگیزه اینافراد به .(2000 رایان، و )دسی است بخشرضایت و ارزشمند فرد، برای خود تکلیف،
دادن که هنگام انجامشناختی دارند. وقتیکنند که درون خودشان نیازهای رواندرونی را تجربه می

طور خودانگیخته احساس خشنودی را شناختی فعال باشند و پرورش یابند، بهفعالیتی، نیازهای روان
دادن بودن و خودمختاربودن و در حین انجامکنند. انگیزه درونی از احساس شایستهدر افراد ایجاد می

شوند و احساس شایستگی و شود. وقتی افراد به کارهایی مشغول مییک فعالیت، حاصل می
دادن من از انجام»یا « این کار تفریح است»، «این کار جالب است»با گفتن  کنند،خودمختاری می

توانند کنند. برای مثال، عالقه و احساس آزادی میانگیزش درونی خود را ابراز می« برمآن لذت می
تواند باعث شود که یک میل به خواندن یک کتاب را تحریک کنند، و لذت و احساس شایستگی می

انگیز کند. افرادی که انگیزش درونی دارند، در کردن جدولی چالشعت را صرف حلنفر چندین سا
(. 2،2010نمایند )گوتریز، روییز و لوپزانجام کار، عالقه، لذت و احساس تبحّر و کنترل را تجربه می

های درونی، احساسات های درونی با پیامدهای مطلوب سازمانی همراه هستند. پاداشپاداش
این احساسات تالش فرد را  کند.ستند که فرد، هنگام انجام وظایف کاری تجربه میارزشمندی ه

مندی را همراه دارد و موجب بخشد. درنتیجه، انجام کار، رضایتدهد و به او انرژی میافزایش می
کنند و تقاضاهای بینی میمنابع استقالل شغلی، پیامدهای انگیزشی را پیش شود.تقویت روحیه می

ترین مهم نداشتن حمایت اجتماعی( )مانند تقاضاهای جسمی، هیجانی، شناختی یاشغلی 
انگیزه درونی،  .(1989است )مک کللند و همکاران، های پیامدهایی مانند هیجانات منفی بینیپیش

دیگر، افراد فعاالنه برای انجام کارهایی که به نظرشان جالب عبارتیک گرایش طبیعی انسان است؛ به
حال، برای شکوفاشدن انگیزه درونی، محیط اجتماعی بخش است، تالش خواهند کرد. بااینتیا لذ

شده در باال، در ادامه، پیشینه به مبانی نظری بحث(. باتوجه 2016باید آن را پرورش دهد )لیگالت، 
 آورده شده است. 1های گذشته که ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق دارد در جدول پژوهش

 پیشینه پژوهش (1)جدول 

 نتیجه کلی  نویسنده/ سال ردیف

 (1391روزبان ) 1

 معکوس وجود و منفی معنادار رابطه سازمانی، تعهد و شغلی فرسودگی بین

 ضعیف وجود و منفی و معنادار انگیزش، رابطه و شغلی فرسودگی بین دارد و

معکوس  و منفی معنادار، انگیزش، رابطه شغلی و ابعاد دارد. بین فرسودگی
 نشد. مشاهده معنادار انگیزش رابطه هایمؤلفه سایر بین و دارد وجود

                                                           
1. Kasourkar 
2. Gotreiz, Ruiz & Lopez 
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 پیشینه پژوهش (1)جدول ادامه 

 نتیجه کلی  نویسنده/ سال ردیف

2 
چاری و قاسم حسین

(1391) 

 معنادارتری بینیتوان پیش بیرونی انگیزش به نسبت درونی انگیزش

 خودکارآمدی آوری،تاب و انگیزش بین رابطه در دارد. افزون بر آن،

 کند. ایفا می را ایواسطه متغیر نقش

3 
حیدرآبادی غالمی

(1390) 

بین فرهنگ سازمانی در ابعاد کارآفرینی و مشارکتی با فرسودگی 

شغلی، رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ همچنین بین فرهنگ 

سازمانی و انگیزش شغلی مشاوران در جنس زن و مرد تفاوت 

وجود دارد؛ اما بین فرسودگی شغلی مشاوران زن و مرد معناداری 

 تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

 (1389قربانی ) 4

های درونی و همبستگی معناداری میان کلیه متغیرهای انگیزه

عملکرد کارکنان رده پایین، میانی و باال وجود دارد. انگیزه مالی و 

غیر انگیزه بیرونی، تأثیر عنوان دو متشرایط و امکانات مطلوب کاری به

معناداری بر عملکرد کارکنان رده پایین و رده میانی داشته، اما بر 

 باال تأثیر معناداری ندارد. عملکرد کارکنان رده

5 
فرد و شریفی

 (1394همکاران )

 دچار دانشجویان، از توجهیقابل درصد داد نشان مطالعه این نتایج

 فرسودگی درونی، انگیزه دارای نو دانشجویا بوده فرسودگی تحصیلی

 .کنندمی تجربه را کمتری تحصیلی

6 
 1ردی و پورنیما

(2012) 

( استادان %74نشان داد که اکثریت ) در پژوهشی در جنوب هند

( %86سطوح متوسط و باال استرس شغلی را تجربه کرده و ) دانشگاه

 .اندمبتال شده ایها به فرسودگی شغلی حرفهآن

7 
مکاران راول و ه

(2016) 

بین انگیزه ضمنی و صریح روابط منفی بود. این یعنی در جامعه 

ها وجود دارد. همچنین رابطه بین نابرابری آماری، نابرابری انگیزه

ها و انگیزه درونی، منفی بود و رابطه انگیزه درونی با فرسودگی انگیزه

ودگی شغلی، ها و فرسعالوه، میان نابرابری انگیزهشغلی، منفی بود. به

رابطه مستقیم وجود داشت. همچنین انگیزه درونی در رابطه نابرابری 

 ها و فرسودگی شغلی، نقش میانجی دارد. انگیزه

8 
و همکاران  2گرانا

(2021) 

سازی معادالت ساختاری، نشان داده شد که مشارکت از طریق مدل

بر این، نقش میانجی بین رابطه انگیزه و فرسودگی شغلی دارد. عالوه 

 رابطه وجود ندارد.هیچ تفاوت جنسیتی دراین

 

 

                                                           
1. Reddy & Poornima 

2. Graña 
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 پیشینه پژوهش (1)جدول ادامه 

 نتیجه کلی  نویسنده/ سال ردیف

9 
و همکاران  1وانگ
(2020) 

رابطه معناداری بین انگیزه درونی و رضایت از پرداخت، با نقش 
انگیزه درونی، ارتباط وجود داشت. همچنین  میانجی فرسودگی شغلی

(. روابط β ،P <0.05=  0.11ی با رضایت از پرداخت پیدا کرد )مثبت
( و بین β = -.46 ،p <.01بین انگیزه درونی و فرسودگی شغلی ) منفی

( شناسایی β = -.13 ،P <0.01فرسودگی شغلی و رضایت از پرداخت )
 شد. 

 (2019) 2مارگرتا 10
یر بسزایی بر مطالعه نشان داد که انگیزه )درونی و بیرونی( تأثنتیجه 

فرسودگی شغلی دارد. در نهایت، رفتار شهروندی سازمانی اثر میانجی 
 بر رابطه بین انگیزه درونی و فرسودگی شغلی داشت.

11 
و همکاران  3چانگ
(2015) 

ای نتایج حاکی از آن است که متغیرهای انگیزش، تأثیر واسطه
ی فرسودگی هاگرایانه و نشانهداری بر رابطه بین صفات کمالمعنا

طور خاص، انگیزه درونی، تا حدی واسطه رابطه بین تحصیلی دارند. به
گرایی خودمحور و فرسودگی شغلی بود. در همین حال، انگیزه کمال

گرایی تجویزشده اجتماعی و فرسودگی بیرونی، رابطه بین کمال
 کند.طور کامل واسطه میشغلی را به

12 
و  4برندستاتر

 (2016همکاران )

به انگیزه وابستگی با دهد که نابرابری انگیزشی باتوجهایج نشان مینت
که نابرابری انگیزشی در فرسودگی شغلی باال مرتبط است، درحالی

 کند.بینی میمورد انگیزه قدرت، افزایش عالئم جسمانی را پیش

 
 ((2016و همکاران ) 1از مدل راول یا اقتباس مدل مفهومی پژوهش )برگرفته (2)شکل 

                                                           
1. Wang 

2. Margaretha 
3. Chang 

4. Brandstätter  
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 پژوهش فرضیات

 ها و انگیزه درونی، رابطه معنادار وجود دارد.بین نابرابری انگیزه -1

 بین انگیزه درونی و فرسودگی شغلی، رابطه معنادار وجود دارد. -2

 ها و فرسودگی شغلی، رابطه معنادار وجود دارد.بین نابرابری انگیزه -3

 ها و فرسودگی شغلی دارد.برابری انگیزهانگیزه درونی، نقش میانجی، در رابطه میان نا -4

 

 شناسیروش

این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی است و ازنظر 

و قلمرو  1400باشد. قلمرو زمانی تحقیق در زمستان ها از نوع پژوهش مقطعی میآوری دادهجمع

التحصیل از دانشگاه اری این پژوهش، شامل معلمان فارغمکانی آن، استان کردستان است. جامعه آم

فرهنگیان استان کردستان، است. علت انتخاب جامعه موردنظر این است که در بسیاری از جلسات و 

التحصیل از دانشگاه فرهنگیان، عوامل فرسودگی شغلی و انگیزه، جزو مباحث ارتباط با معلمان فارغ

عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 384طریق فرمول کوکران تعداد  ها بوده است. ازاصلی و مهم آن

التحصیالن در اختیار نداشت از فرمول کوکران با )به دلیل اینکه پژوهشگر آمار دقیق از تعداد فارغ

تناسب هر شهر، نمونه موردنیاز ای و بهگیری طبقهجامعه نامحدود استفاده شد(. از طریق نمونه

 نامه میان نمونه آماری توزیع شد.گیری دردسترس، پرسشریق نمونهانتخاب شد و از ط

ای: . روش کتابخانه1شده است: آوریاطالعات موردنیاز برای انجام این پژوهش از دو روش جمع

ها، آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتابدر این روش برای جمع

. روش میدانی: در این روش با 2شده است. های اطالعاتی استفادهگاهها، مقاالت و پاینامهپایان

 آوری شد. های موردنیاز جمعنامه و توزیع آن بین نمونه آماری، دادهاستفاده از پرسش

نامه فرسودگی شغلی گیری فرسودگی شغلی جامعه آماری پژوهش، از پرسشمنظور اندازهبه

 22گیری فرسودگی شغلی است و از ترین ابزار اندازهرایج ( استفاده شد که1981) و جکسونمسلچ 

سؤال مربوط به خستگی  9کند؛ سؤال تشکیل شده و سه بعد یا جنبه فرسودگی شغلی را بررسی می

سؤال مربوط به عدم احساس است. برای این  8سؤال مربوط به مسخ شخصیت و  5عاطفی، 

و خیلی زیاد=  4؛ زیاد=3؛ متوسط= 2؛ کم= 1کم= ای لیکرت )خیلی درجهنامه از مقیاس پنجپرسش

نامه رجحان شغی آمابیل، هیل، هنسی و ( استفاده شد. برای سنجش انگیزه درونی، از پرسش5

سؤال است  15های آن و شامل عنوان یکی از مقیاس( استفاده شد که انگیزه درونی به1994) 2تیگه

بعد  6نامه دارای سی ترجمه کرده است. این پرسش( آن را به فار1389و مؤسسه آزمون یار پویا )

 3سؤال(، لذت ) 2سؤال(، کنجکاوی ) 2سؤال(، انجام تکلیف ) 3سؤال(، شایستگی ) 3خودتعیینی )

                                                                                                                                               
1. Rawolle 

2. Amabil, Hill, Hennessy and Tige 
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؛ گاهی 1ای لیکرت )هرگز= درجهنامه از مقیاس پنجسؤال( است. برای این پرسش 2سؤال( و عالقه )

 ( استفاده شد.5و همیشه=  4شه =؛ تقریباً همی3؛ اغلب اوقات= 2اوقات = 

نامه الرنس ها که شامل انگیزه صریح و ضمنی است از پرسشمیزان نابرابری انگیزه برای سنجش

سؤال( در مقیاس  11سؤال )هر بعد  22نامه دارای استفاده شد. این پرسش (2009) 1و جردن

 1امتیاز و خیلی کم  2امتیاز، کم  3امتیاز، متوسط  4امتیاز، زیاد  5ای لیکرت )خیلی زیاد درجهپنج

 امتیاز( است. 

وجهت بررسی  2ها ازنظر گروه خبرگان و آزمون کومو و بارتلتنامهجهت تعیین روایی پرسش

 پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. 

( با سطح 896/879(، آزمون بارتلت )634/0کومو ) نامه فرسودگی شغلی، آزمونبرای پرسش

نامه انگیزه درونی، آزمون کومو (؛ برای پرسش716/0( و آلفای کرونباخ )0001/0معناداری )

( و برای 731/0( و آلفای کرونباخ )0001/0( با سطح معناداری )787/481(، آزمون بارتلت )669/0)

( با سطح معناداری 330/544(، آزمون بارتلت )658/0) ها، آزمون کومونامه نابرابری انگیزهپرسش

( به دست آمد. چون مقادیر سطح معناداری آزمون کومو و 745/0( و آلفای کرونباخ )0001/0)

های ها از روایی مناسب برخوردار هستند و دادهنامهکمتر است، بنابراین پرسش 05/0بارتلت از 

نامه، از روش آماری آلفای کرونباخ برای پایایی پرسش عالوه،پژوهش برای تحلیل مناسب است. به

قبول تلقی گیری، قابلاست، پایایی ابزار اندازه 7/0آمده بیشتر از دستاستفاده شد، چون مقادیر به

های پژوهش و آزمون فرضیات، از مدل معادالت ساختاری، با وتحلیل دادهگردد. برای تجزیهمی

های کومو و های آماری، آلفای کرونباخ، آزمونآوردن آزموندستو برای به افزار لیزرلاستفاده از نرم

 استفاده شد.  SPSSافزار بارتلت، همبستگی و کولموگروف اسمیرنوف، از نرم

 

 هایافته

شده از توزیع آوریهای جمعهای آماری، ابتدا باید مشخص شود که دادهبرای استفاده از تکنیک

شده برای آزمون آوریهای جمعبودن توزیع دادها خیر، چون در صورت نرمالنرمال برخوردار است ی

های ناپارامتریک های پارامتریک و در صورت غیرنرمال بودن، از آزمونتوان از آزمونها، میفرضیه

 استفاده نمود.

 

 

 

                                                           
1. Lawrence & Jordan  

2. KMO & Bartlet 
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 هامنظور بررسی فرض نرمال بودن دادهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف به (2)جدول 

 نوع توزیع مقدار خطا سطح معناداری متغیر دیفر

38/0 هانابرابری انگیزه 1  نرمال است پنج درصد 

 نرمال است پنج درصد 28/0 انگیزه درونی 2

 نرمال است پنج درصد 22/0 فرسودگی شغلی 3
 

ی شغلی، ها، انگیزه درونی و فرسودگمتغیر نابرابری انگیزههرسه 2به نتایج جدول بنابراین، باتوجه

عالوه برای بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون و دارای وضعیت نرمال هستند. به

 معادالت ساختاری استفاده شده است.
 همبستگی بین متغییرهای پژوهش (3)جدول 

هانابرابری انگیزه متغیرها  فرسودگی شغلی انگیزه درونی 

هازهنابرابری انگی  

ی زه ضمنرابطه یا هماهنگی انگی

 و صریح
R= 554/0-  

Sig= 000/0  

R= 628/0  

Sig= 008/0  
601/0- = R 

Sig= 000/0  

1 

 1 ------- انگیزه درونی
R= 778/0-  

Sig= 000/0  

(؛ -601/0مشخص است، رابطه انگیزه ضمنی و صریح منفی است ) (3)طور که از جدول همان

های ضمنی برانگیخته رفتاری که ناشی از انگیزه به این معنی که در جامعه آماری پژوهش، تمایالت

او هستند،  های صریح فعال شدهفرد هستند، با تمایالت عملکردی فرد که ناشی از انگیزه شده

ها وجود دارد( پس، میان انگیزه ضمنی و صریح، همبستگی منفی مغایرت دارد )نابرابری انگیزه

 وجود دارد.

( کاهش -554/0و صریح، میزان انگیزه درونی افراد نیز ) های ضمنیبا ناهماهنگی انگیزه 

ها منفی است، این رابطه یابد )رابطه معکوس دارند(. از طرف دیگر، چون ضریب نابرابری انگیزهمی

( شده است. همچنین رابطه انگیزه درونی با 628/0باعث افزایش میزان فرسودگی شغلی به میزان )

منفی و معکوس است؛ یعنی با افزایش انگیزه درونی افراد، ( رابطه -778/0فرسودگی شغلی )

 یابد. فرسودگی شغلی کاهش می

یابی شده است. مدلیابی معادالت ساختاری استفادهبرای آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل

نیرومند از خانواده  یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و (SEM) ساختاری  معادالت

است که به پژوهشگر امکان  «کلی مدل خطی»تر، بسط غیری و به بیان دقیقرگرسیون چند مت
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یابی معادله زمان مورد آزمون قرار دهد. مدلگونه همرگرسیون را به ای از معادالتدهد مجموعهمی

شده و مکنون هایی درباره روابط متغیرهای مشاهدهرویکرد جامع، برای آزمون فرضیه ساختاری، یک

است؛ اما  نامیده شده یابی علی و گاه نیز لیزرلتحلیل ساختاری کوواریانس، مدل که گاه است

؛ 1384است )هومن،  SEM طور خالصهیابی معادله ساختاری یا بهاصطالح غالب در این روزها، مدل

11 .) 

 
 تحلیل مدل در حالت ضرایب استاندارد شده (3)شکل 

است.  033/0؛ و  01780/0به ترتیب RMSEAو  P-Valueدهد که نتایج پژوهش نشان می

دیگر،  طرف است. از خوبی برازش دارای مدل، است، درنتیجه، 1/0کمتر از   RMSEAمقدار ازآنجاکه

به خروجی باتوجه .است پژوهش مدل بودنمناسب دهندهنشان کمتر است 05/0 از P-Value چون

از طرف است.  مدل بودن قبولقابل دهندهنشان (03/2است، ) 3 از کمتر که df2X/لیزرل عبارت 

دهد که روابط بین متغیرها را در قالب همبستگی ارائه می 3دیگر، ضرایب استانداردشده در شکل 

پردازد. عالمت و بزرگی این امر به شناسایی نسبی متغیرهای نهفته، در قالب متغیرهای آشکار، می

صورت مثبت، است در این مقادیر، شدت بهصورت منفی، چه دهنده نوع رابطه، چه بهضرایب نشان

دهد رابطه نشان می 3گونه که شکل شود. همانصورت مستقیم و غیرمستقیم تعیین میرابطه به

صورت معکوس است. رابطه انگیزه است یعنی این رابطه به -44/0ها باانگیزه درونی نابرابری انگیزه

ها و فی است و رابطه نابرابری انگیزهصورت مناست که به -51/0درونی و فرسودگی شغلی 

آمده است؛ همچنین کلیه ضرایب دستصورت مثبت و مستقیم به( به48/0فرسودگی شغلی )

( بیشتر است که نشان معنادار بودن و میزان 3/0متغیر، از مقدار استانداردشده )های سهمؤلفه

 متغیر مذکور است. های سهاهمیت مؤلفه
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 در حالت ضرایب معناداری تحلیل مدل (4)شکل 

دهد. پژوهش را نشان می گیریاندازه مدل آمدهدستبه پارامترهای و معناداری ضرایب 4شکل 
)رابطه معکوس(  -96/1 از ترکوچک )رابطه مستقیم( یا 96/1تر از عددی معنادار است که بزرگ

ها و انگیزه درونی رابطه معنادار فرضیه اول نشان داد که بین نابرابری انگیزه باشد؛ بنابراین بررسی
بین دو متغیر  ( است، یعنی رابطه منفی-16/5چون مقدار بارعاملی ) به شکلباتوجه .وجود دارد

ها و انگیزه درونی وجود دارد. در بررسی فرضیه دوم بین انگیزه درونی و فرسودگی نابرابری انگیزه
( میان دو متغیر، رابطه معکوس -13/7رعاملی )با توجه مقدار با .شغلی رابطه معنادار مشاهده شد

با  .ها و فرسودگی شغلی، رابطه معنادار مشاهده شدوجود دارد. در فرضیه سوم بین نابرابری انگیزه
( میان دو متغیر، رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. در بررسی فرضیه 85/6توجه مقدار بار عاملی )

ها و فرسودگی شغلی داشت، چون رابطه میان نابرابری انگیزهچهارم انگیزه درونی، نقش میانجی در 
به  85/6ها و فرسودگی شغلی، از مقدار بار عاملی، با ورود انگیزه درونی، در رابطه نابرابری انگیزه

در رابطه میان  صورت مثبت،به کاهش پیدا کرده است؛ یعنی متغیر انگیزه درونی -13/7مقدار 
 4سودگی شغلی، نقش میانجی ایفا کرده است )نتایج کلی در جدول ها و فرنابرابری انگیزه

 شده است(.دادهنشان
 نتیجه مربوط به بررسی روابط موجود در مدل تحقیق (4)جدول 

 نتیجه ها(رابطه موجود در مدل )فرضیه ضرایب معناداری ضرایب استانداردشده تأثیرات

 اثر مستقیم
 تأیید انگیزه درونی ها نابرابری انگیزه -16/5 -44/0
 تأیید فرسودگی شغلی انگیزه درونی -13/7 -51/0
 تأیید فرسودگی شغلی هانابرابری انگیزه 85/6 48/0

اثر 
 غیرمستقیم

224/0=51/0-
*44/0-  

80/36=13/7-
*16/5- 

 انگیزه درونی هانابرابری انگیزه
 فرسودگی شغلی 

 تأیید
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نسبت به متغیر  59/6، با میزان بار عاملی «نگیزه صریحا»همچنین نتایج نشان داد که متغیر 

تأثیرگذارتر است؛ از طرف دیگر، در میان متغیرهای فرسودگی  90/4، با بار عاملی «انگیزه ضمنی»

عنوان بیشترین مقدار، دارای تأثیرگذارترین به 63/8با بار عاملی « خستگی عاطفی»شغلی متغیر 

« عدم احساس»و  06/4، با بار عاملی «مسخ شخصیت»غیرهای متغیر در فرسودگی شغلی است و مت

های ابعاد های بعدی قرار دارند؛ از سوی دیگر، در متغیر انگیزه درونی مؤلفهدر رده 99/2با بار عاملی 

(، 27/9(، لذت )20/12« )شایستگی»(، 81/12« )انجام تکلیف»(، 22/13« )خودتعیینی»

دیگر، دارای عبارت( به ترتیب، دارای بیشترین بار عاملی یا به73/7« )عالقه»( و 12/8« )کنجکاوی»

 بیشترین تأثیر در جامعه آماری پژوهش هستند.
های برازندگی مقادیر شاخص( و 1390)حیدرعلی هومن، قبول های برازش خوب و قابلمقیاس (5)جدول 

 مدل مفهومی پژوهش

 پژوهش لمد برازش قبولقابل برازش خوب برازش برازندگی شاخص

 X2 ≤ 3df Χ2 ≤ 3df Χ2=3df=123(Df=53) ≥ 0 کای دو یا کا اسکور

X2 / df ≤ 2 2 ≤ X2 / df ≤ 3 03/2 ≥ 0 نسبت کای دو به درجه آزادی  

%5 داریسطح معنا  ≤ P-Value - 01780/0  

ریشه خطای میانگین مجذورات 

 برآورد
0 ≤ RMSEA ≤ 5/0  RMSEA ≤ 8/0  033/0  

مانده ت باقیریشه میانگین مربعا

 استاندارد شده
0 ≤ SRMR ≤ 5/0  SRMR ≤ 10/0  088/0  

95/0 شاخص برازش هنجار شده  ≤ NNFI ≤ 1 90/0  ≤ NNFI 82/0  

95/0 شاخص برازش تطبیقی  ≤ CFI ≤ 1 90/0  ≤ CFI 92/0  

90/0 شاخص نیکویی برازش  ≤ GFI ≤ 1 80/0  ≤ GFI 84/0  

شاخص نیکویی برازش تعدیل 

 شده
90/0 ≤ AGFI ≤ 1 Close to GFI 86/0  

 

دهد که مدل نشان می 5های برازندگی مدل مفهومی پژوهش، در جدول همچنین شاخص

که  این واقعیت است کنندهها تبیینقبول است؛ شاخصمفهومی پژوهش، دارای برازندگی قابل

و  های نیکویی برازشدیگر هستند؛ همچنین شاخصمتغیرهای پژوهش، دارای رابطه شدید با هم

نشان از روایی مناسب مدل مفهومی پژوهش و  86/0و  84/0نیکویی برازش تعدیل با مقادیر 

 کاررفته در آن دارد.های بهشاخص
 

 گیریبحث و نتیجه

ها خواهان کارکنان و افرادی هستند که بیش از وظایف شرح شغل امروزه اکثر مدیران و سازمان

روند و به میل و رادی هستند که به فراسوی انتظارات میها به دنبال افکنند. آنخود، فعالیت می
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گونه شان نیست؛ اما انجام اینزنند که جزو وظایف رسمی شغلیخواست خود به رفتارهایی دست می

که باعث فرسودگی  است وظایف، نیازمند شناسایی میزان انگیزه ضمنی و صریح و پیداکردن عواملی

های ضمنی خود آگاه نیستند و (. افرادی که از انگیزه2016ان، شود )راول و همکارها میشغلی آن

سو نیست؛ در معرض خطر انتخاب و ایجاد محیط کاری های ضمنی آنها باانگیزه صریح، همانگیزه

شود و ممکن است باعث فرسودگی شغلی های کاری آنها مختل میناسالم هستند؛ در نتیجه، فعالیت

(. همچنین متغیری مانند انگیزه درونی که یکی از عوامل 2001، 1اینها شود )شولتایس و برونشتآن

و  2رابطه دخیل باشد )وان بیکتواند دراینها است، میاصلی در عملکرد و انگیزش افراد در سازمان

ها و انگیزه (. در این پژوهش نتایج بررسی فرضیه اول نشان داد بین نابرابری انگیزه2012همکاران، 

ها و انگیزه برابری انگیزهچون مقدار بارعاملی بین دو متغیر نا .ه معنادار وجود دارددرونی، رابط

ها در به اینکه نابرابری انگیزه( است، یعنی این رابطه منفی است؛ بنابراین با توجه -16/5)درونی

صریح، یافته است، یعنی با مغایرت انگیزه ضمنی و داری وجود دارد، انگیزه درونی کاهشسطح معنا

شوند و درنهایت، تکلیف و وظایف خود در سازمان مشغول نمی انجام صورت خودجوش بهمعلمان به

گر این است که بین انگیزه درونی و آید. نتایج بررسی فرضیه دوم بیانها پایین میانگیزه درونی آن

ان دو متغیر انگیزه (، می-13/7با توجه مقدار بارعاملی ) .فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد

درونی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد، این بدان معنا است که زمانی که معلمان 

ها پردازند، میزان انگیزه درونی آنصورت خودجوش، اختیاری و از روی عالقه به انجام امور میبه

ی و امید به زندگی شود؛ درنتیجه، منجر به شادابباالست و این باعث کاهش فرسودگی شغلی می

گذارد. بررسی فرضیه سوم نشان شده و در روند ارتباطات سازمانی و فردی تأثیر مثبت و سازنده می

با توجه مقدار بار  .ها و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود داردداد میان نابرابری انگیزه

بطه مستقیم و مثبت وجود ها و فرسودگی شغلی را(، میان دو متغیر نابرابری انگیزه85/6)عاملی

کنند؛ داشت، به این معنی که دو سیستم انگیزشی صریح و ضمنی، در جهت عکس هم حرکت می

ها یا به عبارتی عدم تطابق انگیزه صریح و ضمنی، منجر به دیگر، وجود نابرابری انگیزهعبارتبه

است. در بررسی فرسودگی شغلی بیشتر یا خستگی جسمی، عاطفی و روحی بیشتر معلمان شده 

ها و فرسودگی شغلی فرضیه چهارم، انگیزه درونی، نقش میانجی در رابطه میان نابرابری انگیزه

کاهش پیدا کرده است؛  -13/7به مقدار  85/6داشت؛ زیرا مقدار بار عاملی با ورود انگیزه درونی از 

ها و فرسودگی شغلی، نقش زهصورت مثبت، در رابطه میان نابرابری انگییعنی متغیر انگیزه درونی به

عنوان متغیر میانجی، در رابطه بین دیگر؛ زمانی که انگیزه درونی، بهعبارتمیانجی ایفا کرده است؛ به

یابد. این شود، فرسودگی شغلی جامعه آماری کاهش میها و فرسودگی شغلی وارد مینابرابری انگیزه

های ضمنی، انی که تمایالت رفتاری ناشی از انگیزهتوان تحلیل کرد که زمفرضیه را به این طریق می

                                                           
1. Schultheiss & Brunstein  

2. Van Beek 
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وجودآمدن خستگی های صریح، مغایرت داشته باشد، باعث بهبا تمایالت عملکردی ناشی از انگیزه

شود که اگر انگیزه درونی فرد در این میان، تقویت گردد، فرسودگی جسمی، عاطفی و روحی فرد می

 یابد. گیری میمراتب کاهش چشمشغلی آنان به

همچنان نتایج نشان داد که متغیر انگیزه صریح نسبت به متغیر انگیزه ضمنی، تأثیرگذارتر است؛ 

از طرف دیگر، در میان متغیرهای فرسودگی شغلی، متغیر خستگی عاطفی، تأثیرگذارترین متغیر بود 

در متغیر های بعدی قرار گرفتند؛ از سوی دیگر، و متغیرهای مسخ شخصیت و عدم احساس در رده

های ابعاد خودتعیینی، انجام تکلیف، شایستگی، لذت، کنجکاوی و عالقه به انگیزه درونی، مؤلفه

 ترتیب دارای بیشترین تأثیر در جامعه آماری پژوهش هستند. 

فرد و (، شریفی2019(، مارگرتا )2020های وانگ و همکاران )نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

( که بین انگیزه و فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد 1391زبان )( و رو1394همکاران )

جهت مطابقت دارد که انگیزه ( ازآن1389سو است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش قربانی )هم

 ش با نتایج پژوهش راول و همکاراندرونی در هردوپژوهش معنادار و مثبت است. نتایج این پژوه

و کامالً مطابقت دارد که بین انگیزه ضمنی و صریح، رابطه منفی وجود  سوجهت هم( ازآن2016)

ها و انگیزه درونی، منفی است و رابطه انگیزه درونی با دارد؛ همچنین رابطه بین نابرابری انگیزه

ها و فرسودگی شغلی، رابطه مستقیم عالوه، میان نابرابری انگیزهفرسودگی شغلی نیز منفی است. به

ها و فرسودگی شغلی، نقش همچنین انگیزه درونی، در رابطه میان نابرابری انگیزه وجود داشت؛

سو است که جهت هم( ازآن2021میانجی دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گرانا و همکاران )

دهد انگیزه درونی باعث کاهش فرسودگی شغلی شده است. نتایج این پژوهش با نتایج نشان می

با جهت مطابقت دارد که انگیزه درونی، ارتباط معناداری ( ازآن2015و همکاران ) پژوهش چانگ

جهت مطابقت ( ازآن2016فرسودگی دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش برندستاتر و همکاران )

 دارد که نابرابری انگیزشی با فرسودگی رابطه مستقیم دارد. 

شود که مدیران مدارس و سازمان هاد میبه نتایج حاصل از پژوهش، پیشنباتوجه 

وپرورش در راستای ایجاد انگیزه درونی معلمان، تدابیر الزم را اتخاذ نموده و انگیزه درونی را آموزش

وپرورش توجه بیشتری به با استفاده از عوامل معنوی و غیرمعنوی تقویت کنند. سازمان آموزش

نفس، خودباوری و خودشکوفایی آنان به اعتمادبه معلمان داشته و شرایط الزم را برای دستیابی

شود. توجه به حق سوی انگیزه درونی بیشتر میدادن معلمان بهفراهم نماید که این امر موجب سوق

رعایت عدالت و انصاف در  شناس برای بهبود روابط کاری،گرفتن از یک روانو حقوق معلمان و کمک

ها به انجام ورزش و تفریحات جه به رفاه معلمان و تشویق آنمحیط کار، و ایجاد تنوع در کار، تو

شود. پیشنهاد ای، سبب افزایش انگیزه درونی افراد و مقابله با فرسودگی میمالحظهطور قابلسالم، به

ها گیریها توجه شود. معلمان، در تصمیممندی معلمان، عالیق و روحیه آنگردد به رضایتمی

شده، ها برآورده گردد. باوجود بررسی انجامها و انتظارات آنعی شود خواستهمشارکت داده شوند و س
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تری از این موضوع حاصل شود؛ بنابراین، به انجام تحقیقات بیشتری نیاز است تا چارچوب جامع

 نیز انجام شود.  های کشوریشود این پژوهش در سایر سازمانتوصیه می
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