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 چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بررسی میزان انگیزه شغلی و رضایت شغلی کارکنان پیشگیری از اعتیاد و 

-پژوهش از نوع همبستگی این  رابطه سیستم های مغزی و رفتاری با آنها در شهر ارومیه انجام گرفته است.

است وگردآوری اطالعات به روش پیمایشی بر روی کارکنان مراکزپیشگیری از اعتیاد شهر ارومیه  رگرسیون 

نفر که به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردیدند. و برای 200انجام شده است.حجم نمونه به  تعداد

رفتاری کارور  مقیاس سیستم های بازداری /فعال سازیگردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد شده 

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و ( 1980پرسش نامه انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام ) ، (1994و وایت  )

استفاده شد.و فرضیه ها به روش  وپرسشنامه خود ساخته محقق برای سنجش اطالعات دموگرافیک

-بین متغیر ا(آزمون شدند.همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان وتحلیل واریانس چندمتغیره )مانو

.رابطه وجود دارد،یعنی متغیر سیستم های 0.38های انگیزش شغلی بر اساس سیستم های مغزی و رفتاری 

 کند.بینی میدرصد تغییرات ایجاد شده در متغیر های انگیزش شغلی را پیش %38مغزی و رفتاری تقریبا 

. رابطه وجود دارد یعنی متغیر 0.33رفتاری  های رضایت شغلی بر اساس سیستم های مغزی وبین متغیر

درصد تغییرات ایجاد شده در متغیر های رضایت شغلی   %33متغیرهای سیستم های مغزی و رفتاری تقریبا 

بین انگیزش کارکنان و فعالسازی  کند.رابطه مثبت ولی ضعیف گزارش شده است.بینی میرا پیش

(24/0=Rرابطه مثبت و معناداری وجود دا ،)رد(05/0p≤.) همچنین بین انگیزش کارکنان و بازداری 

(195/0-=R) رابطه منفی معنادرای وجود دارد (05/0p≤) .بین رضایت کارکنان و فعالسازی(24/0=R)، 

 ،(R=-145/0)همچنین بین رضایت شغلی کارکنان و بازداری  .(≥05/0p)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

،رابطه (R=810/0) بین رضایت کارکنان و انگیزش شغلی آنها. (≥05/0p) رابطه منفی معنادرای وجود دارد

 .(≥05/0p)مثبت و معناداری وجود دارد

 .مراکز پیشگیری از اعتیاد  انگیزش شغلی، رضایت شغلی، رفتاری،–سیستم های مغزی واژگان کلیدی:

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

  و شکر: تقدری
 

 

 

 

 درمحضرشان که بزرگواري اساتید تمامی درمقابل معلم، واالي مقام به احترام پاس به

 سیراب معرفتشان جوشان چشمه از را وجودم تشنه ي وکویر فیض نموده ام کسب

 .دارممی ابراز آنان از خودرا قدردانی و سپاس و مراتب فرودآورده سرتعظیم ساخته ام

استان آذربایجان غربی به پاس حمایت هاي بی محترم  مبارزه با مواد مخدر  از ستاد

دریغشان از این پروژه  و دبیرخانه محترم شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

 آدربایجان غربی کمال قدردانی را دارم.

 این در انجام راهنما استاد عنوان به که دکتر علی خادمیجناب آقاي  بزرگوارم استاد از

 و ارشاد مورد مرا و همواره ام شده مند بهره آنها ي حکیمانه هاي از راهنمایی پژوهش

 تا شد باعث آنها دلسوزانه مستمرو هاي پیگیري یقین اندوبه طور قرارداده خود هدایت

 .نمایم می و قدردانی تشکر صمیمانه برسد، ثمر به مهم این

که باوجود مشغله کاري   زارعی و جناب آاقی دکتر ین اعتمادی نیامه دکتر  خانماز اساتید محترم  جناب 

 .زیاد داوري این پایان نامه را متقبل شده اند  بی نهایت سپاسگزارم
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 ستاد مبارزه با مواد مخدر  استان آرذبایجان رغبی. استاد دلسوزم جناب آاقی دکتر علی خادمی و 
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 مقدمه -1-1

 یا وابستگی به مواد عبارتست از یک بیماری جسمی، روانی و اجتماعی که نه تنها جایگاه پیچیدهعتیاد و ا

ت بســیاری از جوامع الترین بیماری روانپزشکی را به خود اختصاص داده، بلکه به عنوان یکی از بزرگترین معض

ان اعتیاد به عنوان خط مقدم آشکار است که مراکز خصوصی درم.از جمله کشور ما ایران نیز شناخته شده است

ها بر کنار نخواهند بود. افزون بر این، مدیریت مراکز  ها و دشــواری ایــن جبهه، از رویارویی با این پیچیدگی

هایی اســت که بر این  پردازند، خود دارای دشواری خدمات بهداشــتی و درمانی می ئهخصوصی که به ارا

ی یک مرکــز خصوصی درمان اعتیــاد با  بــرای اداره یماوی انســانی الزحداقل نیر .افزایند ها می پیچیدگی

به عنوان مســئول  بشده عبارتســت از: یک نفر پزشک مجر  دو نوبت کاری، بر اساس استانداردهای تعریف

 فنی، یک نفر پرســتار، یک روانشــناس یا مشاور، یک نفر مددکار اجتماعی، یک منشــی، یک نفر خدمه در

هر نوبت. با توجه بــه اهمیت حفظ امنیت و نگهداری از داروهای موجود در مرکز، یک نفر نگهبان نیز در هــر 

نفر کارمند  14به عبارت دیگر، دســتکم .  نوبت کاری و حتی خارج از نوبت کاری مرکز، مورد نیاز اســت

یک نفر به عنوان مدیر  الا متادون و احتمانفر بیمار ً تحت درمان نگهدارنده ب 200خدمات بــه  ئهجهــت ارا

 مکری، آذرخش، اختیاری، علم) اداری و مالی جهت هماهنگی و مدیریت کارکنان و بیماران مورد نیاز اســت

انگیزش شغلی و پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین (. 1392، مهرجردی، حسـنی ابهریـان، نـوری

در کارکنان مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه می  رفتاری -غزیهای مفعالیت سیستمرضایت شغلی با 
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رفتاری تأثیر زیادی بر شخصیت و رفتار انسان دارند.سیستم بازداری رفتاری با  -های مغزیسیستمباشد.

گیری مرتبط است؛ در حالی که سیستم فعال ساز رفتاری با رفتار روی آورد در ارتباط رفتارهای اجتناب و کناره

می  تواند دامنه وسیعی از اختالالت را تبیینها میبیش فعالی و کم کنشی هر یک از این سیستم باشد.می

(. کارکنان مراکز ترک به دلیل ارتباط هر روزه با معتادان گاها در معرض 1392کند)علیمرادی عبداللطیف ،

ذارد بر آن شدیم تا میزان آسیب هایی قرار میگیرند و بالعکس رفتارشان تاثیر زیادی بر روی بیماران می گ

 انگیزه شغلی و رضایت شغلی و ارتباط ان با سیستم های مغزی رفتاری کارکنان را بسنجیم.

 بیان مسئله-1-2

که ” توزیع ثروت“را در کتاب خود ” منابع انسانی“اقتصاددان پیشرو، برای اولین بار اصطالح  ،ان کامنزج

اصطالح تا قرن نوزدهم به روابط بین کارمند و کارفرما گسترش  به کار برد. و این منتشر شد، 1893در سال 

یک موسسه یا شرکت به گروه یا افرادی گویند که در استخدام آن موسسه بوده و  پرسنل یا کارکنان .یافت

ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفی دارد .توانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنندمی

  ... ند استخدام رسمی، استخدام پیمانی، قرارداد ساعتی، قرارداد پیمانکاری، روزمزد، مشارکتی یا درصدی ومان

که بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، 

 . درمراکز ترک اعتیاد یا(1395انی،)هاشمی،ارشدی،نعمی در این مبحث جای می گیردا موارد انگیزشی یا تنبیه

گذرانند. در مورد معتادان مددجو، پس از پذیرش، با نظارت مددکاران دوره درمانی را می، بازپروری مراکز

کنند و آنها را در جریان وضع تنهامانده، مددکاران، خانواده معتاد را شناسایی می هایخواب کارتن  و معتادان

هر شغل دارای صفت د بررسی ما در این تحقیق کارکنان این مراکز هستند.جامعه مور.دهندفرد بیمار قرار می

ها و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و باعث می شود که افراد در آن 

خصوصیاتی مثل میزان مسئولیت، تنوع وظایف، مرتبه و شان در . شغل احساس رضایت یا عدم رضایت کنند

ر، مسئولیت اجتماعی و جایگاه شغل در محل کار، ویژگی هایی است که ارضا کنندگی شغل را ذاتاً محل کا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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تحت تاثیر قرار می دهد. مسلماً هر شغلی که از ارزش ذاتی بیشتر، استقالل و خودکفایی زیادتر، تنوع و باز 

رهایشان بیشتر تحریک می خورد مستقیم و مناسبتری برخوردار باشد، افراد را برای انجام دادن بهتر کا

اعتقاد گری سیستم های مغزی رفتاری اساس تفاوت های فردی می  (. به1390،درخشان رادکند)قمری و 

 واکنش های هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد.   باشند و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی

یک الگوی زیستی شامل  .(1991)گری  شتخود دا گری در بازنگری که از نظریه حساسیت به تقویت

می باشد که به محرک های  سه سیستم مغزی رفتاری ارائه نمود. اولین سیستم، سیستم فعال ساز رفتاری

موجب  سیستم فعال ساز رفتاری شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ می دهد. فعالیت و افزایش حساسیت

 ی دهنده نشان همچنین و( 2000گری،)شده  فعال اجتناب و  فراخوانی هیجان های مثبت، رفتار روی آورد

است که به محرک های شرطی تنبیه و فقدان   رفتاری بازداری سیستم سیستم، دومین. است فرد  تکانشگری

سیستم بازداری  پاداش و همچنین به محرک های جدید و محرک های ترس آور ذاتی پاسخ می دهد. فعالیت

حالت عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی و افزایش توجه موجب فراخوانی  رفتاری

( استدالل کرد که دو سیستم انگیزشی 2007، به نقل از اکنر و فورگان،  1994گری (.2009می گرد)کور،

ه وسیلة این دو سیستم بی سازی رفتارعمومی، زمینة رفتار و عاطفه است: سیستم بازداری رفتاریو سیستم فعال

ها ها و سیگنالهای ما را به نشانهشود که پاسختفاوت در میزان حساسیت دو سیستم نورولوژی مشخص می

بینی و اجتناب از کند. سیستم بازداری رفتاری به هشدارهای مجازات حساس است و به پیشتنظیم می

کند و به و اشتیاق را کنترل میسازی رفتاری انگیزة میل شود. سیستم فعالپیامدهای نامطلوب مربوط می

توجهی نشان داده است که سیستم های جالبهای پاداش و گریز از مجازات حساس است. پژوهشسیگنال

  .(2005، کند )برنر، بیوچین و سیلورای را کنترل میانگیزشی فطری رفتارهای آزارنده و مشتاقانه
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مدار، ارتباط بین سیستم بازداری ایی جامعهگر( نشان دادند که کمال2012راسموسن و همکاران )

کند. به عالوه، با توجه به نظریة تقویت حساسیت، مشخص شد که یک رفتاری و افکار خودکشی را تعدیل می

با توجه به  .امیدی وجود داردبینی ناسازی رفتاری در پیشارتباط میانجی بین بازداری رفتاری و سایق فعال

به نظریه آسیب شناختی روانی مبتنی بر نظریه جفری آلن گری و می توان گفت که  مطالب فوق و به استناد

به غیر از بررسی احتماالً بی نظمی سیستم های مغزی رفتاری، از عوامل دخیل در رضایت زندگی می باشند.

ی از رضایت شغلی یکانگیزش شغلی قصد داریم میزان رضایت شغلی در کارکنان مراکز ترک را هم بسنجیم که 

عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد و به 

معنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن 

د و آن را نوعی سازگاری عاطفی با دریافت می شود،فیشر وهانا رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می نماین

از نظر هاپاک رضایت شغلی مفهوم پیچیده و (.1382شغل و شرایط اشتغال می انگارند )به نقل از شفیع آبادی،

چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی 

امل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عو

رضایت (. 1384شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد)بریری،

 .شغلی برخاسته از عوامل درونی و خصوصیات فردی از یک سو و عوامل فیزیکی ومحیطی از سوی دیگر است

اشی از عوامل درونی و خصوصیات فردی، در واقع نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط رضایت شغلی ن

اشتغال است. رضایت شغلی به عنوان وضعیت عاطفی خوشایند حاصل ارزشیابی فرد از موقعیت شغلی خویش 

ی جوادی حکیم(.1395.به نقل از باقری،1999است و در رابطه با ویژگی ها و ابعادشغلی تعریف می شود )آکر ،

(،بیان کردند؛ رضایت شغلی تعاریف مختلفی دارند.ذکر این تعاریف عمده،موجب رسیدن به 1388و همکاران )

، هاپاک ، رضایت شغلی را در ارتباط با عوامل روانشناختی  1935یک تعریف کامل می شود.در سال 

،فیزیولوژیکی و اجتماعی تعریف کرده است . یعنی جهت رسیدن شاغل به رضایت شغلی ، الزم است از نظر 
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( 1694روانی ، جسمانی و اجتماعی ارضاء شود . این تعریف ترکیبی از عوامل مختلف ارضاء کننده است، وروم )

ی را به عنوان تمایالت روانی فرد نسبت به نقشی که شاغل در شغل خود ایفاء می کند تعریف ، رضایت شغل

در این تعریف باتوجه به مفهوم نقش که عبارت است از جنبه کارآمدی از انجام یک وظیفه به . کرده است

اس رضایت به او وسیله فرد،می توان گفت بدین وسیله شاغل خود را در سازمان مفید می یابد.در نتیجه احس

نیواستورم،رضایت شغلی را،مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل می  1985دست می دهد و در سال 

وتجربه هایی که شاغل هنگام ورود به  داند.این احساس زمانی حاصل می شود که خواسته ها، نیازها،آرزوها

ابتدا میزان ق در پی پاسخ به این سوال است که بنابراین محق.سازمان با خود دارد،ازطریق شغل برآورده شود

میزان رضایت شغلی و آیا رضایت شغلی و انگیزه شغلی در کارکنان را سنجیده و در نهایت به این سوال که 

کارکنان مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه اثر گذار هستند یا نه  سیستم های مغزی رفتاریانگیزش شغلی بر روی 

 د پیش بینی کننده یکدیگر باشند پاسخ دهد.و اینکه آیا میتوانن

 اهمیت وضرورت تحقیق -3- 1

زیست شناختی در شخصیت، رشد و تحول فزآینده ای داشته اند. -در سال های اخیر رویکردهای روان

بخشی از آن به دلیل ابداع تکنولوژی، مانند انواع تصویر برداری های مغزی، و بخشی دیگر به دلیل پیدایش 

ومی محققان در توجه به فرایند های زیستی به عنوان زیربنای شخصیت می باشد. هانس آیزنک و توافق عم

ای از تفاوت های فردی در این جفری گری در میان نخستین پیشگامان فرضیه صفات شخصیت، چشم انداز تازه

ی توانیم فرایند های مغزی را حیطه از کارکرد مغز ارائه دادند. هردو نظریه پرداز با این فرض آغاز کردند که ما م

ای از مفهوم سیستم عصبی مشخص کنیم، زیرا این مفاهیم مدارهای کلیدی مرتبط با شدهتوسط معانی ساده 

زیست -روانشخصیت و رفتار را در بر دارند و در این میان نظریه صفت، مبتنی بر تحلیل عاملی دیدگاه 

دریافت کرد و شدیداً مورد حمایت تجربی قرار گرفت . بر طبق  ایشناختی آیزنک، حمایت بین المللی گسترده 

رنجوری با بعد درونگرایی متعامد است. افرادی که نمره باالیی در مقیاس نظریه آیزنک، بُعد شخصیتی روان
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برونگرایی می گیرند، عموماً معاشرتی، خونگرم، اجتماعی، فعال و خوشبین هستند، در حالی که آنهایی که نمره 

پایین در این بعد می گیرند ،درون گرا، ساکت، غیر اجتماعی، منفعل و مراقب هستند. آیزنک پیشنهاد کرد  ای

از  .است که تفاوت های فردی در برونگرایی منعکس کننده تفاوت در شدت برانگیختگی قشر مخ یا کورتکس

شود، وی استدالل  می ی ناش تفاوت در واکنش به نظام فعال ساز شبکه ای صعودی به محرک های محیطی 

کرد که درون گراها برانگیختگی کرتکس بیشتری نسبت به برون گراها دارند و آسان تر شرطی می شوند. 

رنجوری نیز به عنوان انعکاس تفاوت های فردی در واکنش به محرک های منفی محیط در نظر گرفته شد. روان

بت به کسانی که نمره پایین تری می گیرند، به محرک رنجوری می گیرند نسافرادی که نمره باالیی در روان

آزاد فالح و همکاران، های ناخوشایند واکنش منفی تری نشان می دهند و مستعد تجارب ناخوشایند هستند)

خلق و خو عاملی مهم در مشاهده ی رفتارهای متفاوت افراد در موقعیت یکسان است  .(2002؛ جکسون، 1378

از راههای موثر ایجاد انگیزه برای  (. 1995کر، پیکرینگ و گری،  )شناختی فرد دارد که ریشه در ساختار زیست

کارکنان، تنظیم و تعیین اهداف مشخص و قابل دسترس برای آنان است. این اهداف باید دارای قدرت انگیزشی 

تری در  فعال باشند و با روشهای مشارکت جویانه به کارکنان فرصت داده شود که درگیر مسایل شوند و نقش

ها داشته باشند مدیر باید با حفظ حرمت و کرامت انسانی کارکنان و ارج نهادن به تالش و ارتقاء  تصمیم گیری

توانایی آنها و شناخت نیازهای متفاوت فردی و سازمانی، رفتار کارکنان را با اهداف سازمان همسو و هماهنگ 

ول )حقوق و دستمزد( نقش مهمی در انگیزش و رضایت شغلی کند. اقتصاددانان و بیشتر مدیران معتقدند که پ

دارند در حالیکه دانشمندان علوم رفتاری تاثیر آن را در انگیزش و رضایت شغلی ناچیز می دانند.قسمتی از 

انگیزه ها و بهره وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی ها، نیازها، عالیق و ارزشهای افراد 

ارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می شود و نبود آن سبب نارضایتی، رضایت یا عدم رضایت بستگی د

از شغل با کل زندگی فرد در ارتباط است رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است و تمام 

 .(1385)راعی ثانیر،ر استرفتارها و روابط انسان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متاث
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دانستن اینکه انگیزه و رضایت شغلی بر سیستم های مغزی و رفتاری کارمندان چه اندزه میتواند تاثیر گذار 

باشد میتواند مارا در حل بسیاری از مشکالت مراکز ترک یاری رساند از جمله موارد اینکه؛ با افزایش آگاهی 

میتواند افرادی را برای اینگونه مراکز به کار گرفت که باالترین بازده را مدیران مراکز ترک از نتایج این تحقیق 

ارائه برنامه آموزشی که آنها را با نسبت به دیگر افراد داشته باشند و همچنین برای افراد شاغل و مدیران آنها 

م موثری در درمان نسبت به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متغیرهای این تحقیق از یکدیگرحساس نماید میتوان گا

بیماران ناشی ار اعتیاد برداشت چرا که کارکنان و افراد درگیر در امر درمان تاثیر زیادی بر روی مراجعه 

کنندگان برای ترک دارند و افزایش آگاهی در بین کارکنان به افزایش رضایت بیماران از مراجعه به این مراکز و 

مرور پژوهش هایی که در جهت میزان ارتباط مؤلفه های این به  تحت درمان قرار گرفتن خواهد انجامید.نسبت

انجام شد، نتایج تحقیقات در این حیطه متناقض و بیشتر متمرکز بر بررسی رابطه ی بین ابعاد نظریه  پژوهش

ی گری با برون گردی و روان آزرده گرایی می باشد و تحقیقات کمی در مورد دیگر ابعاد صورت گرفته است 

پژوهش حاضر نیز  .احساس می شود انگیزه و رضایت شغلیضرورت بررسی هر چه بیشتر این ابعاد با  بنابراین

و امید می رود که با بررسی خصوصیات روانی کارکنان شاغل درمراکز ترک گامی  در راستای همین هدف است

باعث کاهش  مهم در جهت شناخت هرچه بیشتر وحل مشکالت شغلی آنان و حل مشکالت کمبود انگیزه که

رضایت شغلی می شود برداشته شود.کارکنان مراکز ترک بعد از خانواده و گروه دوستان تاثیر گذارترین افراد در 

ایجاد انگیزه برای ترک در بیماران مبتال به اعتیاد هستند و اینکه بتوان به راه هایی برا شناخت بیشتر آنها و 

ر در انگیزه و رضایت شغلی آنها دست پیدا کرد بالطبع میتواند همچنین شناخت محیط کاری و عوامل تاثیر گذا

در درمان اعتیاد نیز تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد و همچنین به مدیران و برنامه ریزان این حوزه نیز 

 (.1392اطالعات بیشتری برای تصمیم گیری می دهد)حاجیان،
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 اهداف تحقیق 1-4

است از  بررسی میزان انگیزه شغلی و رضایت شغلی کارکنان هدف اصلی از این پژوهش عبارت 

  پیشگیری از اعتیاد و رابطه سیستم های مغزی رفتاری با آنها در شهر ارومیه.

 اهداف فرعی پژوهش 

پیش بینی میزان انگیزش شغلی و رضایت شغلی بر اساس سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز . 1

 ارومیه. پیشگیری از اعتیاد شهر

سنجش میزان انگیزش شغلی و ارتباط آن با سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از  .2

 اعتیاد شهر ارومیه.

سنجش میزان رضایت شغلی و ارتباط آن با سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از  .3 

 اعتیاد شهر ارومیه.

 زان انگیزش شغلی و رضایت شغلی در کارکنان مراکز پیشگیری از اعتیاد شهر ارومیه .بررسی ارتباط بین می .4 

. بررسی تفاوت انگیزش شغلی و رضایت شغلی و سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از 5

 .اعتیاد شهر ارومیه براساس جنسیت

  فرضیه های تحقیق 1-5

میزان انگیزش شغلی و رضایت شغلی بر اساس سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از . 1 

 اعتیاد در شهر ارومیه پیش بینی می شود. 

. بین میزان انگیزش شغلی و سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از اعتیاد شهرارومیه 2 

 رابطه معنی داری وجود دارد.
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. بین میزان رضایت شغلی و ارتباط آن با سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری ازاعتیاد 3 

 شهرارومیه رابطه معنی داری وجود دارد.

بین انگیزش شغلی و رضایت شغلی در کارکنان مراکز پیشگیری از اعتیاد شهر ارومیه رابطه معناداری وجود  .4 

 دارد.

ی و رضایت شغلی و سیستم های مغزی و رفتاری در کارکنان مراکز پیشگیری از اعتیاد . بین انگیزش شغل5 

 شهرارومیه براساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

 متغییرهای پژوهش - 1-6

 متغییرهای اساسی این پژوهش عبارتند از :

 سیستم های مغزی و رفتاری :متغییر پیش بین

 رضایت شغلی انگیزه شغلی، :متغییر مالک

سابقه خدمت که به وسیله پرسش نامه دموگرافیک به  ،تحصیالت ،تاهل شغل، ،سن متغییرهای کنترل،

 ا طراحی شده است. همنظور تعیین میزان تفاوت کارمندان در این متغییر

 مفاهیم پژوهش و ها ژهوا عملیاتی و نظری تعریف -1-7

 تعریف مفهومی سیستم های مغزی رفتاری: 

رفتاری اساس تفاوت های فردی می باشند و -های مغزی( این سیستم 1995، 1990به اعتقاد گری ) 

فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی واکنش های هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد. اولین 

بیه پاسخ می می باشد که به محرک های شرطی پاداش و فقدان تن (BAS) سیستم، سیستم فعال ساز رفتاری

دهد. فعالیت و افزایش حساسیت این سیستم موجب فراخوانی هیجان های مثبت و رفتار روی آورد و اجتناب 
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است که به محرک  (BIS) (. دومین سیستم، سیستم بازداری رفتاری2000فعال می گردد )گری و مک ناتون، 

رک های ترس آور ذاتی پاسخ می های شرطی تنبیه و فقدان پاداش و همچنین به محرک های جدید و مح

فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و بازداری (.  2000دهد )گری و مک ناتون، 

 (. 2002رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی، افزایش توجه و برپایی می گردد)کر، 

 تعریف عملیاتی سیستم های مغزی رفتاری 1-8

عملکرد سیستم های مغزی رفتاری نمره ای است که فرد از پرسشنامه در پژوهش حاضرمنظور از 

   .( به دست آورده است1994سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری )کارور و وایت، 

 تعریف مفهومی انگیزه شغلی:

انگیزش شغلی تعریف مفهومی: انگیزش شغلی، عبارت است از عامل درونی که باعث تغییر در رفتار و 

 (.1382ر مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد )رضایی، حرکت د

(پیشنهاد شده است. آنها پنج 1980مدل های اخیر ازغنی سازی شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام )

 هسته اصلی ابعاد کار را شناسایی کرده اند: تنوع مهارت، هویت شغل  ،اهمیت شغل ، استقالل و بازخورد.

تنوع مهارت: تنوع مهارت به گسترش نیازهای شغلی کارمندی که از استعداد ها یا مهارت های متعدد به 

 منظور انجام موفق شغل استفاده می کند اشاره دارد. 

.هویت شغل: هویت شغل یعنی اینکه کارکنان بتوانند کار مشخصی را انجام دهند. با مواد خام یا اطالعات 1

لی که برای استفاده توسط یک مشتری یا فرد دیگر و یا گروهی از در شرکت آماده شده شروع کنند و با محصو

 است، کار را خاتمه دهند. 
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.اهمیت شغل: اهمیت شغل به تماس) برخوردی( که کار یک نفر با دیگر افراد،اشاره می نماید،وقتی شغل یک 2

موفقیت آمیزتری را نسبت به دیگر شغلها در  نفر دارای اهمیت است که، آنچه را که او انجام می دهد، عملکرد

 شرکت به همراه داشته باشد.

شغلی دارای استقالل با می باشد که دارای آزادی در تصمیم گیری، استقالل از سرپرست، روش  :.استقالل3

 های فهرست بندی وظایف شغلی و نحوه اجرای شغل باشد.

گفتگو از اجرای شغلش به رسم معمول و یا اینکه، ایا شغل)  .بازخورد شغل: بازخورد به توانایی یک کارمند در4

 .(1388وظیفه( بطور موثر انجام شده است یا خیر ، اشاره دارد.) جزنی ،

 سواالت مربوط به هر کدام از این ابعاد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

 سواالت مربوطه بعد

 11، 6، 1 تنوع مهارت

 12، 7، 2 هویت شغل

 13، 8، 3 شغلاهمیت 

 14، 9، 4 استقالل

 15، 10، 5 بازخورد شغل

 

 تعریف عملیاتی انگیزه شغلی : 

سوالی هاکمن و  15منظور از تعریف عملیاتی نمره ای است که هر یک از کارکنان در پرسش نامه 

 اولدهام به دست آوردند. 

برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تمام سواالت پرسشنامه را با هم محاسبه 

نمائید. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت مربوط به آن 
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شغلی باالتر در فرد پاسخ دهنده بعد را با هم محاسبه نمائید. به صورت کلی نمرات باالتر نشان دهنده انگیزش 

 می باشد و برعکس.از طریق فرمول زیر می توان نمره توان انگیزشی فرد را محاسبه نمود: 

ای از مدل خصوصیات شغلی هاکمن و اولدهام است که توان انگیزشی کلی خالصه ،نمره توان انگیزشی 

 .سنجدیک شغل با خصوصیات شغلی را می

 شود:فرمول زیر محاسبه میتوان انگیزشی از طریق 

 بازخورد× آزادی عمل × توان انگیزشی= /)تنوع مهارت + هویت وظیفه+ اهمیت وظیفه( 

 تعریف مفهومی رضایت شغلی 

 مناسب کار با است که در سازمان خود شغل از فرد خاطر رضایت و رضایت احساس نوعی شغلی، رضایت

 های شغلی، تجربه پیشرفت استعدادها، شکوفایی منطقی، نیازهای تآمین شغل، در موفقیت میزان استعدادها، با

  (.1386دارد) میرکمالی،  ارتباط سازمانی جو و موفق

رضایت شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوشایندی است که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات 

 .(1385شغل خود بدان دست می یابد ) مقیمی، 

 شغلیتعریف عملیاتی رضایت 

 گویه ای  پرسشنامة19ای است که کارکنان به سواالتنمره در این پژوهش منظور از رضایت شغلی 

 دهند .میرضایت شغلی مینه سوتا 

کارمند کسی است که به صورت پاره وقت یا تمام وقت و یا قراردادی تعریف مفهومی وعملیاتی کارمند :

و در ازای فعالیت خود حقوق ثابتی  شرکت یا سازمانی می باشدموظف به انجام فعالیت فکری در سیستم اداری 

 د.را دریافت می کن
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 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
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 مقدمه-2-1

در این فصل به بررسی مباحث نظری و پژوهشی که در راستای اهداف پژوهش می باشند می پردازیم 

بررسی رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری با انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان مراکز .هدف این پژوهش 

ترک اعتیاد ارومیه می باشد .سیستم های مغزی رفتاری اساس تفاوت های فردی می باشند و این پژوهش به 

د بر انگیزه دنبال این است که مشخص شود که سیستم های مغزی رفتاری متفاوت کارکنان تا چه اندازه میتوان

و رضایت شغلی آنها تاثیر گذار باشد.انسانها برای فعالیت خود انگیزه های متفاوتی دارند و اولویت بندی آنها 

باید به این نکته توجه داشت که اثرات ناشی از رضایت  (.2004برای همه یکسان نمی باشد )اشیش ، زاکاری،

راد از شغل خود راضی باشند، از کار خود لذت می برند و در شغلی، بر جامعه نیز تأثیرگذار است، هنگامی که اف

جهت سالمت جامعه خود بیشتر تالش می کنند؛ چرا که از طریق رضایت شغلی، شادابی و مسرت به خانه و 

سیستم (. در بخش نظری پژوهش به بحث و بررسی درباره 1389جامعه  نیز منتقل می گردد )شفیع آبادی

زه شغلی و رضایت شغلی و سازه های مرتبط با آنها می پردازیم همچنین به توضیحی ،انگی های مغزی رفتاری

درمورد اعتیاد  ومعرفی بیشتر آن خواهیم پرداخت و درادامه به نظریه ها و پژوهش های موجود در این رابطه  

 .خواهیم رسید
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 انگیزه شغلی -2-2

انگیزش، به حالتهای درونـی ارگانیسـم کـه واژه انگیزش دراصطالح به معنای پویایی و حرکت است. 

از نظر سازمانی انگیزه عبارت .( 1388موجـب هـدایت رفتـار به سوی هدفی خاص میشود، اشاره دارد )سیف، 

است از عامل درونی که باعث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد. منابع هر 

انسانی و منابع مادی تقسیم می شود؛ از آنجا که منابع مادی نیز توسط منابع انسانی سازمان به دو دسته منابع 

مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده بهینه از این منابع مادی بدون داشتن نیروی با انگیزه قابل میسر نیست. 

ز عوامل تاثیر گذار در تحقق در دنیای پیشرفته امروز ، در هر سازمانی نیروی انسانی عمده ترین سرمایه و یکی ا

(. برای رسیدن به این اهداف باید عوامل انگیزاننده را در 1388اهداف هر سازمان محسوب می شود)قربانی ،

انسان شناخت و در جهت تامین نیازهای ضروری او بود. آنچه مسلم است و باید مورد پذیرش قرار گیرد این 

ی افراد با یکدیگر متفاوت می باشد پس قبل از هر گونه اقدام در است که به علت تفاوتهای فردی، انگیزه ها

زمینه ایجاد انگیزش الزام است ویژگیهای فردی اشخاص شناخته شود تا بتوان عوامل انگیزش در آنان را 

تشخیص داد . مدیران و مسئوالن باید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در بقاء، پویایی، تحقق سیاستها و 

(.  از سویی مدیرانی که به ارزشهای انسانی اهمیت می دهند و 1380اتژی سازمان تاثیر گذار است )کریمی،استر

رضایت شغلی کارکنان را از جمله اهداف اصلی سازمان می دانند، معتقدند افزایش کارایی در نتیجه بهبود 

ر گذار در موفقیت و عقب ماندگی انگیزش شغلی از مهمترین عوامل تاثی (.1384انگیزش میسر است )الریجانی،

سیستم بوده و در صورت بی توجهی به آن، باعث هدر رفتن منابع سازمان می شود. نتیجه یک مطالعه حاکی از 

درصد انگیزه عامل موفقیت در سازمان ها گزارش شده و امروزه بزرگترین  80درصد تالش و  20آن است که 

(. در زمینه 1383یزه و کم مسئولیت پذیر می باشد)حزوه ای،صمدی،چالش مدیران، مواجهه با نیروهای کم انگ

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و انگیزش افراد، تئوری های مختلفی وجود دارند؛ که در دو گروه کلی قرار می 

گیرند. تئوری های محتوایی که به محتوای ایجاد رضایت شغلی و انگیزش می پردازند. مانند )تئوری مازلو و 
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ی هرزبرگ (و تئوری های فرآیندی که فرآیند آن را در نظر می گیرند از جمله )تئوری آدامز و تئوری تئور

رایج ترین و کاربردی ترین تئوری مورد استناد در بررسی رضایت شغلی، تئوری هرزبرگ است.  ویکتور وروم(

حرک انگیزش( وعوامل هرزبرگ معتقد است که انگیزش شغلی تحت تاثیر عوامل درونی یا ذهنی )عوامل م

بیرونی یا بهداشتی )عوامل نگهدارنده انگیزش ( می باشد که با مطالعه آنها می توان مهم ترین عوامل رضایت 

  (.1389شغلی را شناسایی کرد؛ واز آنهادر برنامه های ارتقای کیفیت عملکرد سازمان استفاده نمود)شفیع آبادی،

شوند ممکن است یکسان نباشد. از جمله عوامل موثر بر انگیزش شغلی انگیزش شغلی افراد که وارد سازمان می 

می توان به حقوق و مزایا، شور و نشاط در محیط کار، امنیت شغلی، عالقه به شغل و روابط اجتماعی مناسب در 

 (. 1374به نقل از شفیعی 1994محل کار، ماهیت کار، قدردانی و جالب بودن کار اشاره کرد )کریتنر

شغلی از نیازهای رشدی، اجتماعی و فیزیولوژیک جدا نیست و بایستی به این نیازها پاسخ داد و انگیزش 

عامل پرداختن هر کس به یک کار، داشتن محرک برای پیشبرد آن است و هر سازمان برای تامین اهداف خود 

نمیتواند خود را ارضاء کند و  نیاز به نیروی با انگیزه دارد و چنانچه فرد از انگیزش شغلی مناسب برخوردار نباشد

(. نتایج تحقیقات نشان می دهد کارکنان با انگیزه، از قدرت بدنی 1381باعث افت کارایی می شود)شفیع آبادی،

و توان ذهنی خوبی برخوردار هستند و از نظر سازمانی، سازمانی موفق و مطلوب است که تامین کننده سطح 

در مطالعات مربوط به  (.1386جر به جذب و بقاءکارکنان شود )یوسفی،باالی رضایت شغلی باشد تا بتواند من

ارتباط بین انگیزش شغلی و سطح کارایی، بی انگیزگی موجب کاهش کارایی فرد در سازمان شده 

(.  همچنین این عامل سبب عدم حضور در محل کار و کاهش کیفیت وکمیت کار شده 1385است)حنیفی،

ایج مطالعات نشان داده است که ساعات کار طوالنی و زیاد،کمبود حقوق و (. همچنین نت1368است)حقیقی 

دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، عدم استقالل شغلی و منابع ناکافی، به عنوان عوامل مرتبط با بی انگیزگی و 

 (. برای افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارکنان1998.اپلتون2004باعث ناامیدی، بیان شده است )کوواجا

(. این مورد می تواند باعث 1382بایستی، ضرورتها و عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی شناسایی شود)بخشی
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باال رفتن بهره وری، محقق شدن اهداف سازمان و ایجاد محیط پر شور برای انجام فعالیت باشد. در یک سازمان 

تی توجه ویژه به زمینه های ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از همه ابزارهای سازمان اهمیت بیشتری دارد و بایس

در تعیین اولویت اهمیت عوامل درونی، عامـل ماهیـت کـار، مهمترین  .(1382نیروی انسانی نمود )منجمد

عامل انگیزش شغلی است. کاشانیان معتقـد اسـت افراد از مشاغل پرتحرک، بیش از کارهای عادی و معمولی 

ل می کنند. وهنگامی بهتر کار میکنند که ماهیت کار برایشان جالب لذت می برند ورضایت خاطر حاص

 (.1370باشد)کاشانیان

 رضایت شغلی-2-3

رضایت شغلی نگرشی است که فرد درباره شغلش دارد. کسی که رضایت شغلی باالیی داشته باشد، نسبت 

 ودن انگیزه او می باشد.به شغل خود نگرش مثبت دارد وکسی که از شغل خود ناراضی باشد، بیانگر پایین ب

رضایت شغلی حرکت درونی نیروی انسانی را در سازمان جهت می دهد لذا بررسی عوامل تاثیر گذار بر رضایت 

شغلی در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و کارکنان تمایل دارند سیستم ارتقاء، مسئولیت پذیری، خط 

د به صورت عادالنه باشد. در این صورت افراد در کار خود و مشی و پرداخت متناسب با شغل و مسئولیت فر

مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در زمینه تأثیر عوامل انگیزشی  احساس رضایت بیشتری می کنند.

)ذهنی( و بهداشتی بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان صورت گرفته است که در مواردی اهمیت بیشتر عوامل 

اشتی یا خارجی را تأیید نموده اند که مطابق نظر هرزبرگ است و در مواردی اهمیت عوامل ذهنی بر عوامل بهد

(.بررسی ها همچنین نشان داده اند که با افزایش میزان رضایت شغلی،  1998خارجی را بیان کرده اند )اپلتون، 

کار کمتر می شود خالقیت و مولد بودن فرد نیز افزایش می یابد؛ انگیزه های کاری بیشتر و غیبت از 

(. افراد، انگیزه های متفاوتی برای کار دارند و گذشته از آن، این انگیزه ها روز به روز تغییر 1993)تریونیلسون،

می کنند، آگاهی از نیازهای افراد در سازمان در ایجاد انگیزش شغلی برای پیش بینی و تفسیر رفتارهای ایشان 

ایدنادیده گرفته شود،زیرا انگیزش عامل اساسی در ایجاد فعالیت مفید است و از ضرورت هایی است که نب
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(.  همچنین عوامل رضایت شغلی در هر سازمان با توجه به اقتضای شرایط سازمانها 2004هاست)کوواجا،

با توجه به اینکه توانمندی های افراد مختلف نزدیک به هم هستند، مشاهده می شود برخی از  .متفاوت است

ره وری باالتری در سازمان هستند که علت این اختالف ناشی از رضایت شغلی آنها می آنها باعث به

 (.1386باشد)منصوری،

اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به در تحقیقی تحت عنوان   

شغلی نشان داد که مولفه های  روش تحلیل سلسله مراتبی نتایج اولویت بندی مولفه های تاثیر گذار در رضایت

در اولویت های اول و دوم و مولفه  20/0و  29/0امنیت شغلی و حقوق و دستمزد مناسب با ضریب اهمیت 

در اولویت های آخر قرار دارند.در مجموع از نظر کارکنان  0/02ارتباط و خط مشی ومحیط با ضریب اهمیت 

درصد استخدام رسمی داشتند امنیت شغلی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در 73این سازمان، با وجود اینکه 

ه اهمیت عوامل بهداشتی )بیرونی( از نظر کارکنان این سازمان از نقش انگیزش شغلی گزارش شده است ک

 .(1391عوامل درونی )انگیزشی( بیشتر می باشد)بهادری محمد کریم، مهرابیان فردین ، بابایی منصور،

 سیستم های فعال ساز مغزی رفتاری -2-4

از آنها به فراخوانی  سیستم های مغزی رفتاری اساس تفاوت های فردی می باشند و فعالیت هر یک

(.اولین سیستم، 1994واکنش های هیجانی متفاوت، نظیر زودانگیختگی، اضطراب و ترس میانجامد)گری ،

فراخوانی و .سیستم فعال ساز رفتاری میباشد که به محرکهای شرطی پاداش و  فقدان تنبیه پاسخ میدهد

فتار روی آورد و اجتناب فعال میگردد افزایش حساسیت این سیستم موجب فراخوانی هیجان های مثبت، ر

(.  حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری، نشان دهنده ی تکانش گری فرد می 2000)گری،مک ناگتون،

(. دومین سیستم ، سیستم بازداری رفتاری است که به  محرکهای شرطی تنبیه و فقدان 1994باشد)گری ،

 (.          2000ور ذاتی پاسخ می دهد)گری،پاداش و همچنین  به محرکهای جدید و محرک های ترس آ
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فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری، اجتناب منفعل، خاموشی، 

افزایش توجه و برپایی می گردد. پایه های کالبدشناسی عصبی این سیستم که فعالیت زیاد آن با تجربه ی 

(. سومین سیستم، سیستم ستیز و گریز است که از نظر 2006،اضطراب مرتبط می باشد)کور، پرکینس

ساختاری با آمیگدال و هیپوتاالموس مرتبط و به محرک های آزاردهنده حساس می باشد. مولفه های رفتاری 

است که فعالیت زیاد آن با سایکوزگرایی  این سیستم ستیز )پرخاشگر تدافعی( و گریز )فرار سریع از منبع تنبیه(

(. در زمینه ی اعتیاد، بیشترین توجه به فعالیت سیستم فعال ساز 2004،کور1995دارد)گری و کور،ارتباط 

رفتاری معطوف است و بیشترین یافته ها در مورد فعالیت این سیستم در انسان، از مطالعات مربوط به انتقال 

ژیک مرتبط با سیستم فعال دهنده ی عصبی دوپامین نشات می گیرد. آزادسازی دوپامین در مسیرهای دوپامینر

ساز رفتاری با جریان یافتن برنامه های حرکتی این سیستم همراه است .از سوی دیگر این نکته نیز تایید شده 

است که مصرف داروهایی  چون هروئین، کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در 

(. گری، فرض کرد که اضطراب و افسردگی نوروتیک 1989مسیرهای عصبی یاد شده می شود)مایکل،برازل،

می باشد در حالی که به اعتقاد وی افسردگی سایکوتیک از  سیستم بازداری رفتاری نتیجه ی فعالیت بیشتر

(. افزایش 1991و مصرف مواد مخدر از فعالیت بیشتر آن ناشی می شود)گری، سیستم یازدار رفتاری  فعالیت کم

ساز رفتاری و کاهش بازداری رفتاری موجب میشود که فرد تکانشی عمل کرده و نسبت  فعالیت سیستم فعال

به پاداش های بالقوه حساس باشد و برای جستجوی این پاداش ها انگیزه پیدا کند. فعالیت سیستم رویاوری 

فعالیت رفتاری، عامل واکنش پذیری باال و تکانشگری است. فعالیت مفرط سیستم فعالساز رفتاری و کاهش 

سو و عدم رعایت کنترلی ضعیف ناشی از فعالیت افراطی این دو سیستم از یک-سیستم بازداری رفتاری و خود

قوانین اجتماعی، موجب تمایل شدید به جستجوی محرک های جدید و نیاز به توجه، برانگیختگی و هیجان 

مدیریت صحیح هیجان ها بپردازد و خود طلبی خارج از موازین قانونی شده و در شرایطی که فرد قادر نیست به 
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را بیشتر در موقعیت های تعارض آمیز قرار میدهد، بیشتر در معرض خطر ارتکاب رفتارهای مجرمانه قرار می 

 گیرد.

 اعتیاد و تاریخچه مراکز ترک اعتیاد-2-5

ر ما در سو مصرف مواد امروزه از عمده ترین مسائل نگران کننده عرصه بهداشت و درمان بوده و کشو

مقایسه با میانگین امار های جهانی جز کشورهایی است که به تالش بیشتر برای کنترل این معضل نیاز دارد 

 (. 1387)اختیاری حامد،

میلیون نفر در کشور ما )نعمتی مقدم  8/1شیوع باالی سو مصرف مواد با آماری بیش از 

رویکرد اعتیاد به معنای بیمار مغزی از  .نماید(. اهمیت توجه به این مشکل را شاخص تر می 1387محمدرضا،

موفق ترین و معقول ترین رویکرد ها در زمینه پژوهشی اعتیاد است که این رویکرد زمینه ساز پژوهش های 

 (.1389متعددی در چارچوب های نظری مختلف شده است)عبداهلل زاده ، هاشمی نصرت آباد ،مرادی ،ولی اهلل ،

ش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداشدهی مغز چندین دهه تحقیق و پژوه

را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث میشود.همچنین  انحراف در عملکرد سیستم پاداش 

غز به دهی مغز انحرافاتی در بافت های مغزی، انتقال دهنده های عصبی و سطوح ناحیه ای پردازش اطالعات م

دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر میشود که هم در نمونه ی حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است 

پدیده ای مانند اعتیاد به مواد مخدر از مسائلی است که از دیدگاه کلی می   .(2009)چودهری، ناگل و سالحا،

نین نظام شخصیت فرد و جامعه را در توان شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانی و همچ

آن دخیل دانست و از جنبه جامعه شناسی خرد می توان دوره نوجوانی، استعداد ارثی، فقدان قوانین و مقررات 

را در گرایش به آن مؤثر دانست. در اینجا  …جدی، عدم امکانات حمایتی، استعمال اعضای درجه یک خانواده و

 .ارد یاد شده بپردازیمسعی می کنیم که به برخی از مو
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  :تعاریف اعتیاد

، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن اعتیاد یعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی -

  .ناممکن و یا بسیار مشکل است

شود. این وابستگی بدنی و اعتیاد یعنی مصرف نابجا و مکرر مواد مخدر که موجب وابستگی به آنها می -

روانی است، ترک مصرف مواد افیونی مشکالت و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت 

 (.1389،)فخر

که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و درمان  اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی -

 (.1388، نماید. )حسنیمعین از دیدگاه معتاد ضروری می

فارماکولوژی اعتیاد عبارت است از حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه استعمال متمادی دارو از نظر  -

گردد و پس از شود به قسمی که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی میدر بدن حاصل می

دارو به بدن نرسد تواند مقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که مدتی شخص می

 .کنداختالالت جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می

  :سازمان جهانی بهداشت تعریف زیر را برای اعتیاد ارائه دادند 1950در سال 

ای یا مداوم یک ماده شیمیائی ) طبیعی یا مصنوعی ( اعتیاد داروئی حالتی است که در اثر مصرف دوره -

 های آن به قرار زیر است: گردد و ویژگیا جامعه مضر باشد ایجاد میکه برای انسان ی

اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.  -1

استفاده از های جسمی و روانی براثر پیدا شدن وابستگی -3تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان.  -2

 .آن ماده

ای مواد شیمیائی که برای فرد و جامعه مضر نبوده و نیز حالت این کمیته برای استفاده مداوم یا دوره

ایجاد شده توسط آن خصوصیات باال را نداشته باشد واژه عادت داروئی را در نظر گرفت. ولی به مرور زمان 
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میالدی  1957مشخص گردید که تعاریف خصوصاً برای عادت داروئی نارسا هستند و به همین دلیل در سال 

تعاریف توسط کمیته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مجدداً به این صورت تصحیح گردید که وابستگی 

را ” با پدیده محرومیت همراه“را عادت و وابستگی روانی و جسمی ” بدون پدیده محرومیت“روانی به یک دارو 

 .ها نارسا شدنداند. اما تعاریف فوق نیز با شروع مصرف داروهائی از قبیل ال . اس . دی و آمفتامیناعتیاد نامیده

گشت و برای گروهی حمله جنون های روزانه میبرای گروهی موجب افزایش فعالیت چون مصرف آمفتامین

برای هر دو حالت فوق   کمیته مزبور اصطالح وابستگی داروئی را 1964کرد به همین جهت در سال ایجاد می

انتخاب کرد و چنین استدالل نمود که یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا 

در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو، عالوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. .کند

داند، که ای یا مداوم میر وابستگی داروئی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دورهکمیته مزبو

خصوصیات آن بسته به ماده مورد استفاده متغیر است و به هیم دلیل ذکر شده است که نام شیمیائی مورد 

 قید گردد. ” وابستگی داروئی“بحث در جلو عبارت 

 مطلبباشد در این در کشور ما واژه اعتیاد از همه جهت قابل درک عموم میبه هر حال با توجه به اینکه 

از کلمه اعتیاد بیشتر استفاده شده است. با توجه به تعاریف فوق در رابطه با اعتیاد مشخصاً در چند مقوله با 

 :یکدیگر شریکند و آن اینکه

 .وابستگی شدید وجود دارد -1

 .وابستگی جسمی و روانی است -2

 .قطع این وابستگی مشکالتی را به همراه دارد -3
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 اهداف و مراحل درمان اعتیاد:

درمان معتاد یک فرآیند است و از زمانی شروع می شود که فرد مصرف کننده مواد مخدر به مراکز 

راجعه می کند و فرد معتاد تحت یک برنامه درمانی خاص قرار می گیرد این برنامه ممکن است تا م درمانی

 .زمانی که فرد به باالترین سطح بهداشتی و احساس خوب بودن برسد ادامه یابد

های بهداشتی آموزشی  های مختلف مثل سازمان برای موفقیت دردرمان بایستی سازمان ها و ارگان

حقوقی رفاه اجتماعی و آموزش شغلی نیز در گیر شوند و واضح است که درمان معتادان بدون توجه به مسائل 

 . فرهنگی اجتماعی و خانوادگی آنان نمی تواند موفق باشد روانی

نکته مهم در درمان این است که به فرد معتاد به عنوان یک اسان و یک عضو جامعه که درحال حاضر 

 نیازمند کمک است نگریسته شود نه مثل یک فرد خاطی مجرم و گناه کار که مستوجب کیفرو یا دلسوزی است

الزم است در درمان اعتیاد به آن توجه کرد اینست که از یک طرف معتاد نسبت به از نکات مهم دیگر که .

درمان یک نگرش دو گانه ای دارد به ا ین صورت که علی رغم میل دائمی برای ترک و تصمیم های مکرر جهت 

کراه ترک از مراجعه به مراکز درمانی به علت اینکه مصرف مواد مخدر خالف عرف و ارزش های جامعه است ا

دارد و از طرف دیگر معتاد ممکن است با اصرار والدین همسر خواهر یا برادر دوستان معلمان و یا روسای محل 

در این حالت باید دقت شود که احتمال عدم همکاری بیمار یا بروز حالت  . کار برای ترک مراجعه کرده باشد

برخورد و نحوه ارتباط با فرد معتاد و جلب اعتماد های دفاعی وخصمانه وجود دار بنابرراین می بینیم که اولین 

او نقشی مهم در روند درمان ایفا می کند بعد از پیدایش این ارتباط واعتماد الزم است که برای درمان وی نیز 

 .تشویق صورت گیرد
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 اما چرا باید یک معتاد رابرای درمان تشویق کرد؟

روانی می کند و علی رغم میل دائمی برای ترک چون مصرف مواد مخدر ایجاد وابستگی جسمی و -1

 . تصمیم به ترک مشکل است

اعتیاد باعث از دست دادن حمایتهای خانوادگی و اجتماعی شده و فردتنها میشود بنابر این معتاد -2

 . نیازمند کمک است

 .معاشرت با دوستان و افراد معتاد فرد را به ادامه مصرف مواد تشویق می کند-3

 . معموال از احتمال بهبودی ناامید و نسبت به درمان بد بین استمعتاد -4

مشکالتی ناشی از آن را انکار می  برخی از معتادان از خطرها و عواقب مصرف مواد اطالعی ندارند و یا-5

 .کنند

بنابراین الزم است به خاطر داشته باشیم که یکی از وظایف مهم افراد جامعه تشویق معتادان به درمان 

 .تاس

 چگونه می توان معتادان را به درمان تشویق کرد؟

 .با تشریح خطرات وعواقب مصرف مواد-1

به معتاد اطمینان دهیم که با مراجعه به مراکز درمانی به او کمک می شود تا با کمترین درد و ناراحتی -2

 .اعتیاد را کنار بگذارد

ترک خواهد شد ومثالهایی از افرادی که به بیمار اطمینان دهیم در صورت تصمیم قطعی موفق به -3

  .موفق به ترک شده اند برای او بیاورند

در مواردی که فرد مبتال تالش کرده مصرف مواد را ترک کند ولی موفق نشده است و احساس ناامیدی 

و نهایتا می کند به او تذکر دهید که بسیاری از افراد قبل از موفقیت کامل در درمان بارها و بارها کوشش کرده 

 .موفق گردیده اند
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به معتاد اطمینان دهیم در صورت ترک اعتیاد دوستان جدیدی پیدا خواهد کرد و خانواده و اطرافیان -4

 .او را در جمع خود خواهند پذیرفت

 عوامل موثر بر اعتیاد

  عوامل فردی -1

افسردگی و یأس و عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی مانند وجود اضطراب، استرس، اختالل روانی، 

سرخوردگی، ضعف و فقر شخصیتی باعث جستجوی فرد به دنبال عامل تسکین دهنده و شخصیت بخش می 

شود که مصرف مواد مخدر و به تدریج اعتیاد به آنها یکی از این عوامل به ظاهر تسکین دهنده می باشد. از 

مطالعه قرار گیرد که البته منشأ اقتصادی سوی دیگر فقر و ضعف تحصیالت نیز اگر به عنوان عامل فردی مورد 

 .و اجتماعی دارد، خود می تواند عامل مهمی در گرایش به مواد مخدر داشته باشد

  عوامل اجتماعی -2

عوامل اجتماعی و خانواده دو مسئله مهم در بررسی مسئله اعتیاد می باشند. خانواده رکن اصلی و حیاتی 

ر آن رشد می کند و زیربنای شخصیتی وی شکل می گیرد. شرایط جامعه و اولین محیطی است که فرد د

خانوادگی و سخت گیری یا آسان گیری افراطی، از هم پاشیدگی و اختالفات درونی خانواده و عدم درونی کردن 

ارزش ها و هنجارهای صحیح در خانواده، همگی در ایجاد انحرافاتی مانند اعتیاد نقش فراوانی دارد. امروزه هم 

به علت واگذاری کارکرد آموزش خانواده به مدارس و آموزش و پرورش دولتی، آموزش و نظارت فرهنگی و که 

ارزش خانواده بر نوجوانان و جوانان کمتر شده و همین مسئله، بعضاً موجب جامعه پذیری و آموزش غلط افراد 

دارد. در این مسئله، جامعه پذیری و که پدیده هایی مانند اعتیاد را به دنبال  در گروه های همساالن شده است

نقش جامعه، ساختارها، نهادها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در انحرافات باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله 

پرداخت که به علت این که بعد هنجاری ساختار اجتماعی در جامعه « اختالل هنجاری»می توان به مسئله 

ن اختالل می تواند حس همبستگی در جامعه را مختل کرده و فرد را دچار آنومی بسیار با اهمیت است. ایجاد ای
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و انحرافاتی از قبیل اعتیاد نماید. دکتر چلبی در کتاب جامعه شناسی نظم به صورت های مختلف اختالل 

 .هنجاری پرداخته که در نظریه ها به آن خواهیم پرداخت

خدر یا هر نوع انحراف اجتماعی دیگر، ظهور فردگرایی نکته دیگر در بعد اجتماعی اعتیاد به مواد م

دانسته که رواج این نوع از « خشک کننده بذر هر فضیلتی»خودخواهانه است که آلکسی دوتوکویل آن را 

فردگرایی که با فردگرایی گرم و مدرن که در غرب رواج پیدا کرد، متناقض است و منابع الزم برای دلبستگی و 

از دیدگاه اکثر جامعه شناسان و خصوصاً جامعه شناسی انحرافات، اعتیاد .را از بین می بردهمبستگی و مشارکت 

یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی نیز دارد. از آنجا که اعتیاد منجر به انحرافات فراوانی در 

و برای خود و خانواده اش  جامعه می شود، فرد معتاد احتماالً خانواده اش را به جرم و انحراف سوق می دهد

هر انسانی تحت تأثیر ارزش ها،  فرهنگ ها و ارزش ها -هزینه های فراوان مادی، اجتماعی و حیثیتی دارد

هنجارها، آداب و رسوم و ایده هایی است که در جامعه تبلیغ و منتشر می شود. اما در جوامع در حال گذار که 

دچار آنومی شده و خودباختگی فرهنگی پدیده آمده و ارزش ها تغییرات سریع فرهنگی حاصل می شود، فرد 

روز به روز تغییر می کند و اختالل هنجاری ایجاد می شود که همه این مسائل در ایجاد انحرافاتی مانند اعتیاد 

 بی تأثیر نیست. در اینجا نباید از نقش تبلیغات نیز غافل ماند که مصرف مواد مخدر را در تسکین فکر و کاهش

امیل دورکیم جامعه شناس کالسیک فرانسوی، با تأکید بر اهمیت اخالق و نظم .مشکالت ذهنی مؤثر می داند

اخالقی معتقد است اگر نظم اخالقی مورد توجه نباشد و جامعه، از ارزش ها و اخالق گریزان شود، این جامعه رو 

اثرات دین و سست شدن ارزش های دینی و به زوال می رود. بر همین مبنا رواج فرهنگ غربی در ایران، کاهش 

 .سنتی را در پی داشته که این راه را برای آنومی و کجروی هایی مانند اعتیاد به مواد مخدر باز کرده است

 مسائل اقتصادی -3

مشکالت اقتصادی، عدم اطمینان به آینده، بیکاری، فشار اقتصادی و نداشتن امکانات رفاهی، نابرابری 

اقتصادی و شکاف عمیق بین ثروت طبقه ها و اقشار مختلف در جامعه و همچنین در مقابل فقر و محرومیت ها، 
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ی کسب ثروت از راه های غیرمجاز و منزلت ثروت و ارائه تصویر آرزوهای بلندپروازانه از یک سو خود عاملی برا

و از سوی دیگر کسانی که نتوانسته اند از راه های مشروع  غیرمشروع مانند تجارت و قاچاق مواد مخدر می شود

و غیرمشروع کسب ثروت و منزلت کنند، اکثراً به یأس و سرخوردگی دچار شده و پتانسیل زیادی برای گرایش 

ظریه های مرتبط با پدیده اعتیاد جامعه شناسان و نظریه پردازان طی یکی دو ن و اعتیاد به مواد مخدر دارند.

قرن گذشته نظریات متفاوت و راهگشایی در زمینه انحرافات اجتماعی منتشر کرده اند که هر کدام با توجه به 

ی تواند ساختار جامعه و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه م

 تبیین کننده انحرافات و ارائه دهنده راه حل در این زمینه باشد.

در اینجا به سه  نظریه که به طور کلی می تواند تبیین کننده اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران باشد 

 .به خصوص با توجه به اعتیاد در اقشار مختلف جامعه، اشاره می نماییم

 نظریه انحرافات مرتون -1

نظریه انحرافات که متعلق به رابرت کی مرتون جامعه شناس مشهور آمریکایی می باشد، تبیین کننده 

پدیده اعتیاد در کشورهایی مانند ایران نیز می باشد. مرتون علت ریشه ای انحرافات را شرایط ساختی جامعه 

ها توجه زیادی ندارد و به جای می داند و بر خالف دورکیم معتقد است که فرد در جامعه به ارزش ها و هنجار

اعتنا به آنها، هنجارها را در معرض انتقاد قرار می دهد. به نظر وی دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد 

که ارزش ها و امور مطلوب و شیوه های استاندارد کنش « وسایل نهادی شده»و « اهداف نهادی شده»یعنی 

عامل بین این دو ساخت موجب بروز رفتارها و شخصیت های برای رسیدن به آن اهداف در جامعه است. ت

انزوا »، « شعائر گرا»یا « مناسک گرا»به نظر مرتون، چهار تیپ .مختلف و گاه متناقض در جامعه می شود

معلول شرایط جامعه و « همنوایان»در کنار « شورشی»یا « انقالبی»و « بدعت گذار»یا « نوآور»، « طلب

هستند که هر کدام شیوه خاص انطباق فردی با این دو ساخت است. یکپارچگی و برخورد این دو ساخت 

انسجام در جامعه هنگامی است که میان این دو ساخت اساسی تعادل وجود داشته باشد. اما اگر اهداف و ارزش 
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ش و های نهادی شده مانند منزلت و ثروت در جامعه تبلیغ شود و جامعه پذیری، ارزش ها و هنجارها، آموز

پرورش و رسانه ها و تبلیغات برآن تأکید ورزند و در کنار آن وسایل دسترسی به این اهداف وجود نداشته باشد، 

درباره پدیده اعتیاد به مواد مخدر دو تیپ انزوا .تیپ های مختلف شخصیتی و رفتاری بروز و ظهور می یابند

طلب، شیوه انطباقی فردی است که در آن، افراد به طلب و بدعت گذار می توانند مورد توجه قرار گیرند. انزوا 

دلیل ناموفق بودن در دسترسی به اهداف اجتماعی سعی کرده اند خود را از جامعه دور نگهدارند. شیوه نگرش 

منفعت جویانه را به طور کلی رها کرده اند و به این ترتیب هم ارزش های مسلط و هم وسایل مورد قبول 

د می کنند. این افراد احتماالً بارها تالش کرده اند تا با شیوه های هنجاری به سمت اهداف دستیابی به آنها را ر

اجتماعی حرکت کنند اما عدم توفیق مکرر آنها، باعث سرخوردگی و دور شدن از مسیر تبلیغ اهداف و وسایل 

جامعه فعلی ایران را از بعد برای تحلیل مسأله اعتیاد در ایران از منظر تئوری مرتون باید .استاندارد شده است

تغییر ارزش ها از سنتی و مذهبی به ارزش های مدرن مورد توجه قرار دارد. در کنار این مسأله تبلیغ مصرف 

گرایی، نابرابری های شدید اقتصادی، رشد روزافزون فقر و در نتیجه ارزشمند شدن ثروت در جامعه، تغییر نظام 

این شرایط تأکید بر اهدافی که وسایل دسترسی به آن به طور قانونی ارزشی جامعه را تشدید می کند. در 

فراهم نیست نه فقط فرد فرد انسان ها بلکه کل نظام اجتماعی را دچار عدم تعادل و آشفتگی و نابسامانی می 

می  کند و بستر را برای ظهور رفتار انحرافی فراهم می کند. همین مسأله فرد را از جامعه و ارزش های آن جدا

کند و در اکثر موارد نیز وی را با ناکامی روبه رو می سازد که برای جبران ناکامی ها گرایش به مواد مخدر امری 

اما نوآورها هم در پدیده اعتیاد نقش دارند چه آنها اهداف نهادی شده و کسب منزلت و ثروت را .عادی است

رفته شده که قاچاق چیان مواد مخدر و سوداگران دنبال می کنند اما نه با روش ها و هنجارهای عادی و پذی

مواد افیونی که نقش بسزایی در گسترش اعتیاد به مواد مخدر دارند نمونه بارز نوآوران و بدعت گذاران در 

به طور کلی از نظر مرتون، شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی موجب گرایش به اعتیاد می .جامعه می باشند

د جرم نیست، نوعی بیماری اجتماعی است که اگر از ابتدای وقوع آن به فکر اصالح و شود و در اصل اعتیا
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پیشگیری نباشیم ممکن است به دیگران نیز سرایت کند و بیماری عمومی و بحرانی اجتماعی پدید آورد. در هر 

ع بسیاری از جمله حال، این نظریه که در اصل میانبرد بوده، می توان به تبیین اعتیاد به مواد مخدر در جوام

چرا که منزلت و ارزش ثروت در چند ساله اخیر بسیار زیاد شده، در حالی که راه های رسیدن به .ایران بپردازد

آن بسیار کم است و براین مبنا قاچاق مواد مخدر و در کنار آن منزوی های بسیاری به وجود آمده اند که 

 مأیوس و سرخورده به اعتیاد روی می آورند. 

 نظریه برچسب زنی  -2

که  نظریه برچسب زنی که توسط لمرت و بکر منتشر شد براین مبناست که انحراف، فرآیندی است 

توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند. در مورد اعتیاد، اولین بار کسی که از 

اصالً این عمل را اقدامی انحرافی نمی پندارد روی کنجکاوی، آزمایش یا سرخوردگی رو به مواد مخدر می آورد، 

انحراف تلقی می  …اما چون این کنش توسط افراد مهم دیگر چون دوستان، والدین، مقامات رسمی و پلیس و

شود و با مجازات روبه رو می گردد، فرد برچسب بزهکار، منحرف و معتاد را از دیگران دریافت می کند و طرز 

مبنای همین برچسب تنظیم می شود. در نتیجه فردی که از ابتدای قصد عمل انحرافی و رفتار دیگران با وی بر 

کجروی نداشته به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه خود نیز این برچسب را می پذیرد، تصویری جدید از خود می 

اند به سازد و کنش وی با دیگران نیز بر مبنای همین برچسب تعریف و تنظیم می شود. این مسأله می تو

انحرافات ثانویه و ناهمنوایی مداوم فرد در جامعه نیز منجر می شود.مشاهدات و تحقیقات در ایران بر این مسأله 

گواه است که تلقی عمومی و نگاه حاکمان و سیاست پردازان از اعتیاد، مسأله ای شخصی و فردی است و فرد 

ست. معموالً افراد معتاد از جامعه طرد شده اند و با معتاد نیز مجرم تلقی شده و همیشه مورد سرزنش و نفرت ا

سخت ترین مجازات از سوی حکومت، خانواده و دوستان مواجه شده اند و همین برچسب مجرم به معتاد  وی 

را در عزلت و انزوا و دوری از جامعه قرارداده و این گونه افراد نیز هر روز سعی می کنند رفتار خود را با این 

 دهند که خطرات فراوانی برای فرد و جامعه در پی دارد.برچسب وفق 
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 نظریه اختالل هنجاری -3

یکی از نظریاتی که بیشتر از دورکیم و پارسونز و به طور کلی کارکردگرایان وام گرفته شده نظریه اختالل 

اختالل روی هنجاری می باشد. بعد هنجاری ساختار اجتماعی در جامعه بسیار با اهمیت است که اگر در آن 

دهد، حس همبستگی و انسجام در جامعه را مختل کرده و فرد را از نظر الگوی رفتاری دچار مشکل کرده و 

آنومی را در وی تقویت می نماید که از این لحاظ گرایش به انحرافاتی چون اعتیاد به مواد مخدر اجتناب ناپذیر 

قطبی  -1ا می کند که به آنها اشاره می نماییم.این اختالل به صورت های مختلف در جامعه حضور پید.است

شدن هنجارها؛ هنگامی که دو قطب مخالف یا جدا از همدیگر برای فرد هنجار فرستی کنند و توزیع جمعیت بر 

حسب میزان فشار هنجاری، نرمال نباشد، توزیع جمعیت دونمایی بوده و به جای اکثریت، اقلیت جامعه، متوسط 

قطبی شدن هنجاری ایجاد می شود. برای مثال اگر خانواده فرد را به هنجارهای سنتی و هنجاری را درک کنند،

مذهبی دعوت کند و از سوی دیگر گروه دوستان، فرد را به مصرف مواد مخدر تشویق نماید، این مسأله ممکن 

مورد نظر از است به نفع هر کدام از طرفین تمام شود که میزان اهمیت و احترام هر طرف در پذیرش هنجار 

سوی فرد مؤثر خواهد بود.تضاد هنجاری؛ در برخی جوامع، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم می شوند و هر 

گروه در فضای هنجاری متفاوت سیر می کند که این مسأله به ظهور دو مجموعه هنجار متفاوت می انجامد که 

نسل گذشته و یا گروه های مختلف با  ممکن است. هنجارهای طبقه متوسط با طبقه حاکم، نسل امروز با

همدیگر متضاد باشد و در کنار این مسأله که گروه هایی ممکن است به انحرافات سوق پیدا کنند و هنجارهای 

ناپایداری هنجاری؛ تناقض منطقی میان دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری  –غیر اخالقی را رواج دهند. 

ارها براساس خرده فرهنگ های متفاوت بر مسأله خاصی تأکید کنند و فرد موجب می شود که هر کدام از هنج

با ناپایداری هنجاری مواجه شود. در مورد اعتیاد برخی خرده فرهنگ ها که اعتیاد را امری مطلوب و منزلت 

 .بخش می دانند در ناپایداری هنجاری تأثیر فراوان دارند
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 تاریخچه مراکز ترک اعتیاد

میالدی بود که مراکزی برای نگهداری و درمان معتادان به مواد مخدر و الکل  1900در اوایل سال  

این مراکز و نحوه برخورد با روش اداره .شدندنامیده می« پناهگاه معتادان»تاسیس شد. این مراکز اصطالحا 

های روانی بود. اولین مراکز ترک اعتیاد دولتی مربوط به ایاالت متحده بیماران هم درست شبیه به آسایشگاه

های کلزینگستون و کنتاکی شروع به کار کردند. در آن میالدی این مراکز در ایالت 1935آمریکا بودند. در سال 

نام کردند و تحت درمان نام گرفته بودند، ثبت« مزرعه نارکوتیک»این مراکز که  بسیاری از افراد معتاد در زمان

برای  1950در سال  .قرار گرفتند. حتی نویسنده معروف آمریکایی ویلیام بروگ هم جزو همین معتادان بود

البته مدتی  برای توصیف افرادی که سوءمصرف مواد مخدر و الکل داشتند، استفاده شد.« بیمار»بار واژه اولین

برای  «قدم 12»طول کشید تا افکار عمومی، اعتیاد را به عنوان یک بیماری بپذیرد. در آن زمان روشی به نام 

شد که موفقیت زیادی هم پیدا کرده بود. امروزه اکثر مراکز ترک اعتیاد، از ترک الکل و مواد مخدر استفاده می

گر در این کنند. وجود محیطی امن و حمایتاستفاده می درمانی به عنوان بخش اصلی درمان بیمارانروان

نام یا معتادان گمنام به وجود های بیهایی به نام الکلیشود. حتی سازمانمراکز، باعث اطمینان معتادان می

المللی دارند. یعنی اقشار مختلف جامعه از سرتاسر جهان با پیوستن به چنین آمده که فعالیتی جهانی و بین

کنند. آنها به راحتی مشکالت روحی روانی خود را هایی از تجربیات افراد موفق در این زمینه استفاده میجمعیت

اند، دوباره به زندگی جان سالم به در برده گذارند و با حمایت افرادی که از این بیماریبا دیگران در میان می

جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا جنگی ییسمیالدی ریچارد نیکسون، ر 1971در ژانویه .گردندطبیعی برمی

میلیون دالر از سرمایه ملی آمریکا را صرف تاسیس  105تمام عیار علیه مواد مخدر به راه انداخت. نیکسون 

مراکز درمان و ترک اعتیاد کرد. پس از نیکسون، برنامه ترک اعتیاد نه به شدت قبل ولی همچنان ادامه پیدا 

جمهور بعدی آمریکا کنترل این برنامه را به دست گرفت و کار خود را با شعار رییس کرد. نانسی ریگان، همسر

 .آغاز کرد« فقط بگو نه»

http://tolooesabz-clinic.blogsky.com/1392/11/24/post-88/
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از اوایل قرن هجدهم برای درمان اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر، در کشورهای پیشرفته دنیا، مراکزی 

های روانی بود که یه به آسایشگاهشد. البته این مراکز، چیزی شبپزشکان اداره میتاسیس شد که توسط روان

های شدند. در واقع در آن زمان مطالعات کافی برای پیدا کردن روشبیماران اسکیزوفرنی در آنها نگهداری می

کردند و شیوه درمانی علمی ترک مواد مخدر انجام نشده بود. یعنی بیماران فقط در چنین مراکزی زندگی می

شوند. در اکثر کشورها روزه مراکز ترک اعتیاد دیگر به شیوه قدیم اداره نمیاستانداردی وجود نداشت. اما ام

چنین مراکزی تاسیس شده و تحقیقات زیادی هم دراین زمینه صورت گرفته است. حاال اکثر افرادی که برای 

م بیشتر مردم توانند به یکی از این مراکز مراجعه کنند. اما هنوز هگردند، میشان دنبال کمک میخود یا عزیزان

در مورد پیدا کردن مرکز ترک اعتیاد مناسب تردید دارند. البته این تردید خیلی هم نابجا نیست چون قرار است 

  .برای مدتی طوالنی روح و جسم خود را به دست مسووالن این مراکز بسپارند

زندگی خود به هایی از فرد معتاد به دلیل وابستگی جسمانی و روانی به یک ماده مخدر در ساعت

تواند با هایی که رفتار کارکنان یک مرکز ترک اعتیاد میثبات تبدیل خواهد شد؛ ساعتشخصیتی متزلزل و بی

 .های اخالقی فراوانی همراه باشد سوء تفاهم

 اصل اخالقی زیر را در ارائه خدماتشان رعایت کنند: 4به همین دلیل، مراکز ترک اعتیاد موظفند 

 :نخدمات یکسا الف.

طور کامل در اختیار آنها قرار مراکز ترک اعتیاد موظفند خدمات متناسب با نیاز هر یک از بیماران را به

تر وجه نباید تحت تاثیر نحوه ورود بیمار به این مراکز قرار بگیرد. به زبان سادهدهند. ارایه این خدمات به هیچ

ز مراجعه کرده با فردی که توسط مراجع قضایی یعنی مسووالن این مرکز نباید بین کسی که خودش به مرک

مجبور به مراجعه شده، تفاوتی از نظر ارایه خدمات قایل شوند. گرچه درمان مورد نیاز هر بیمار با دیگری 

 .متفاوت است اما همه آنها باید به یک چشم دیده شوند
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  :هاحقوق، وظایف و مسوولیت ب.

در هریک از مراکز ترک اعتیاد، باید کامال نسبت به حقوق و هر بیماری قبل از ورود به برنامه ترک 

وظایف خود آگاهی پیدا کند. بیمار حق دارد در تمام طول درمان کامال محترمانه با او برخورد شود. عالوه بر آن 

در اطالعات شخصی بیمار و روند درمان او محرمانه است و مرکز ترک نباید آنها را در جایی دیگر منتشر کند یا 

های پزشکی یا دستور مقامات اختیار افراد دیگر قرار دهد. البته در اکثر کشورهای دنیا، در صورت بروز اورژانس

 .قضایی، مرکز ترک اعتیاد موظف است اطالعات کافی را در اختیار تیم درمانی یا مقام قضایی قرار دهد

 :سازی به موقعآگاه ج.

قبل از ورود او به مرکز برایش توضیح دهد و روند درمان نباید مرکز درمانی موظف است حقوق بیمار را 

سازی بیمار شروع شود. حتی زمانی که شخصی توسط دادگاه و به اجبار وارد مرکز ترک اعتیاد قبل از آگاه

 .شود باز هم باید قبل از شروع برنامه درمانی از همه حقوق خود اطالع پیدا کندمی

  :پایان درمان د.

شود چون امکان بازگشت زمان خاتمه برنامه درمانی هم از نظر حقوقی مساله مهمی محسوب میاعالم 

به موادمخدر وجود دارد. بنابراین مرکز درمانی باید معیارهایی را برای ترک مواد مخدر تعریف کند و این 

این معیارها مرکز ترک  معیارها را برای بیمار و همراهانش توضیح دهد. در صورت موافقت بیمار و همراهان با

به روند درمان  ترک اعتیاد به مواد مخدر.(1392تواند برنامه درمانی خود را آغاز کند)سالمت ایران،اعتیاد می

اطالق  الکل و داروها ، برخیکوکائین ،هروئین،تریاک گردان مانندو روان مواد مخدر به اعتیاد روانی یا پزشکی

 (.1997)اسکالر،جفری آلفرد،.شودمی

 داروهای ترک اعتیاد به مواد مخدر در زیر آورده می شود:

 (به عنوان ضددرد، مسکن قوی و جایگزین مواد مخدر و اعتیاد آور .بوپرنورفین.)1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86
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 ( یک ماده مخدر و مسکن درد و اعتیاد آور.شربت تریاک.)2 

 و مواد مخدر و اعتیاد آور.(داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هروئین متادون.)3

، مسکن قوی و ضد درد با اثرات تقویتی بدون ایجاد اعتیاد یا حب الشفاء( داروی ترک حب جدوار).4 

 وابستگی و اعتیاد.

 شود.ها با مواد مخدر یا کمای  ناشی از آن مصرف می(برای تشخیص و درمان مسمومیت نالوکسان). 5

 (.1397رود)سالمت نیوز اروی کمکی برای درمان اعتیاد به کار می(به عنوان د نالتروکسان). 6

شود که به تریاک و هرویین و مشتقات در این پژوهش، عنوان اعتیاد به مواد مخدر به افرادی اطالق می

اند و برای درمان به مراکز ترک اعتیاد آنها ،شیشه ،کوکایین،حشیش،گل و انواع قرص های روان گردان وابسته

 اند.مراجعه کرده

 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی -2-6

زیست شناختی در شخصیت، رشد و تحول فزآینده ای داشته -در سال های اخیر رویکردهای روان

بخشی از آن به دلیل ابداع تکنولوژی، مانند انواع تصویر برداری های مغزی، و بخشی دیگر به دلیل   اند.

هانس  در توجه به فرایند های زیستی به عنوان زیربنای شخصیت می باشد. پیدایش توافق عمومی محققان

ای از تفاوت های و جفری گری در میان نخستین پیشگامان فرضیه صفات شخصیت، چشم انداز تازه آیزنک

هردو نظریه پرداز با این فرض آغاز کردند که ما می توانیم   فردی در این حیطه از کارکرد مغز ارائه دادند.

زیرا این مفاهیم  ای از مفهوم سیستم عصبی مشخص کنیم،شدهفرایند های مغزی را توسط معانی ساده 

مدارهای کلیدی مرتبط با شخصیت و رفتار را در بر دارند و در این میان نظریه صفت، مبتنی بر تحلیل عاملی 

ای دریافت کرد و شدیداً مورد حمایت تجربی حمایت بین المللی گسترده  زیست شناختی آیزنک،-نروادیدگاه 

افرادی که نمره   رنجوری با بعد درونگرایی متعامد است.ر طبق نظریه آیزنک، بُعد شخصیتی روانب قرار گرفت .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b3%d9%86%da%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%b2%d9%86%d9%83/
https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b3%d9%86%da%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%b2%d9%86%d9%83/
https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b3%d9%86%da%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%b2%d9%86%d9%83/
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در حالی  فعال و خوشبین هستند،باالیی در مقیاس برونگرایی می گیرند، عموماً معاشرتی، خونگرم، اجتماعی، 

 که آنهایی که نمره ای پایین در این بعد می گیرند ،درون گرا، ساکت، غیر اجتماعی، منفعل و مراقب هستند.

آیزنک پیشنهاد کرد که تفاوت های فردی در برونگرایی منعکس کننده تفاوت در شدت برانگیختگی قشر مخ یا 

نظام فعال ساز شبکه ای صعودی به محرک های محیطی ناشی می و از تفاوت در واکنش به  کورتکس است

وی استدالل کرد که درون گراها برانگیختگی کرتکس بیشتری نسبت به برون گراها دارند و آسان تر  شود،

رنجوری نیز به عنوان انعکاس تفاوت های فردی در واکنش به محرک های منفی محیط روان شرطی می شوند.

رنجوری می گیرند نسبت به کسانی که نمره پایین تری می افرادی که نمره باالیی در روان در نظر گرفته شد.

و مستعد تجارب ناخوشایند هستند.آیزنک  به محرک های ناخوشایند واکنش منفی تری نشان می دهند گیرند،

 دو سیستم مغزی اصلی را به عنوان کلید مؤلفه های مفهوم سیستم عصبی خود معرفی کرد.

 مدار شبکه قشری، برانگیختگی ایجاد شده قشری را توسط ورود محرک ها کنترل می کند. -1

 شبکه لیمبیک پاسخ به محرک های هیجانی را کنترل می کند. -2

تا آنجا که درون گراها  درونگرایی با برانگیختگی پذیری مدار شبکه قشری مرتبط است، -برونگرایی

پایداری هیجانی با برانگیختگی پذیری مدار شبکه  –رنجوری معموالً برانگیخته تر از برون گراها هستند. روان

تحت تحریک هیجانی قوی، فعالیت سیستم لیمبیک به سطح کورتکس گسترش می  لیمبیک در ارتباط است.

بیشتر از افرادی که دارای پایداری هیجانی یا باثبات  یجانی،رنجورها در شرایط تحریک هیابد، به طوری که روان

آیزنک ابتدا بعد سوم نظریه خود را با کنش سروتونیرژیک ارتباط داد، اما بعداً  هستند، برانگیخته می شوند.

 پریشی را با دوپامین مرتبط دانست.روان

بر وجود  همانند نظریه آیزنک ، نظریه شخصیت گری در قالب ) نظریه سیستم های مغزی/ رفتاری( نیز •

و جهت تببین تفاوت های فردی به نقش عوامل  ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایند های مغزی توجه دارد

 عصبی اشاره می کند.-زیستی
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ها نشان رفتاری در افراد وابسته به مواد و بهنجار یافته -های مغزیدر پژوهشی با عنوان مقایسه سیستم

که سطح طوریرفتاری افراد معتاد و غیر معتاد وجود دارد به -های مغزیداری در سیستمیداد تفاوت معن

افراد غیر  در در افراد معتاد باالتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری ساز رفتاریسیستم فعال

تر از رفتاری در مردان فعالساز ها بیانگر آن بود که سیستم فعالباالتر از افراد معتاد است. همچنین یافته معتاد

ها با تئوری حساسیت به تقویت گری تر از مردان بوده است. یافتهو سیستم بازداری رفتاری در زنان فعال زنان

شود همسو بوده ساز رفتاری ناشی میم فعالکه مصرف مواد از فعالیت بیشتر سیست( مبنی بر این1993)

  .(1393است)مالکی گمچی، خادمی،

در پژوهشی با عنوان نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی سو مصرف مواد نتایج نشان دهنده 

نقش پیش بینی کننده سیستم های فعال ساز رفتاری و یکی از زیر مقیاس های آن یعنی زیر مقیاس 

سیستم های فعال ساز رفتاری نقش زیادی بر روی  گرایش افراد به سو مصرف مواد می باشد. جستجوی لذت در

ویژگی های روانشناختی افراد از جمله میل به انجام کار خاصی دارد و سیستم های بازداری رفتاری 

ی رابطه سیستم بررس(. در تحقیقی با عنوان 1389 ،ولی اهلل مرادی، ،)عبداهلل زاده، هاشمی نصرت آبادبالعکس.

روان به طور کلی نتایج نشان داد که های مقابله با استرس و نقش آن در سالمت رفتاری با شیوه -مغزی

های جسمانی، روانی و اجتماعی تحت تاثیر حساسیت  متفاوت سیستم مغزی رفتاری و روانی  در زمینهسالمت

گیرد و سیستم ها ی بازداری رفتاری با استرس قرار میها ی روزانه راهبردهای مقابله ای افراد در برابر استرس

شغلی باال وفعال سازی رفتاری با رضایت و آسودگی بیشتر همراه است )جمالی قراخانلو، ستارپور ایرانقی، 

رفتاری و عواطف با اضطراب اجتماعی ورضایت -های مغزیدر تحقیقی که با عنوان رابطه سیستم .(1395نجفی،

صورت مستقیم با اضطراب ها نشان داد که سیستم بازداری رفتاری بهتحلیل دادهان انجام شد شغلی در دانشجوی

صورت غیرمستقیم از طریق عاطفه منفی با اضطراب اجتماعی رابطه دارد وبا  اجتماعی رابطه معنادار ، و به

دار دارد. سیستم عنیرضایت شغلی رابطه منفی معنادار دارد. این سیستم با عاطفه مثبت، رابطه منفی و م
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تواند بر اضطراب اجتماعی اثرگذار باشد طور غیرمستقیم و از طریق عاطفه مثبت میآوری رفتاری نیز بهروی

بهت از طریق عاطفه منفی با اضطراب  گریز/ وهمچنین بر میزان رضایت شغلی اثر گذار باشد. سیستم جنگ/

نتایج پژوهشی نشان داد (. 1396کوند حسینی، نجفی، خالقی،)ماجتماعی باال ورضایت شغلی پایین رابطه دارد. 

که بین نگرانی آسیب شناختی، سیستم بازداری رفتاری و استعداد به اعتیاد رابطه منفی و سیستم فعال ساز 

در تحقیق نقش سیستم های  رفتاری و ویژگی شخصیتی نوجویی با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت وجود دارد.

 95نوجویی، پاداش وابستگی و نگرانی آسیب شناختی درپیش بینی استعداد اعتیادکه در سال  مغزی رفتاری،

با توجه به نتایج به دست آمده می توان با شناسایی افراد   در بین کارکنان بانک های بروجرد انجام شده است

گرایش به اعتیاد آن ها دارای سیستم فعال ساز رفتاری قوی و ویژگی نوجویی باال تدابیری اندیشید که از 

نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرانی آسیب شناختی، سیستم بازداری رفتاری و استعداد .زیرا جلوگیری شود

به اعتیاد رابطه منفی و سیستم فعال ساز رفتاری و ویژگی شخصیتی نوجویی با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت 

سیستم بازداری رفتاری  با بخشش خود (. 1395 خواه، تاج الدینی،عیسی زادگان، پیر نبی  ،)باباییوجود دارد

( و هیم و همکاران 2010ژوهش های جانسون و همکاران )رابطه معکوس و معنا دار دارد.این یافته با نتایج پ

( همسو است. نتایج این پژوهش ها نشان میدهند که سیستم بازداری رفتاری با درونریزی خشم و 2008)

رابطه مثبت و معنادار دارد. افزون بر این سیستم بازداری رفتاری با صفت نورزگرایی در نظریه کاهش بخشش 

آیسنک نیز همبسته است. افرادی که در خصیصه نورزگرایی نمره باالیی کسب میکنند، به سختی اشتباه های 

و بالطبع این برروی  خود را می پذیرند، خود را نمیبخشند و خود را شایسته بخشش دیگران نیز نمی دانند

افزون بر این بخشیدن خطاهای خود و دیگری، استرس،  انگیزش و رضایت شغلی تاثیر منفی خواهد داشت.

سرزنش گری، رفتار خصمانه و پرخاشگری را در روابط بین فردی کاهش می دهد و بنابراین افراد روابط سالم 

(. 2008زندگی باالتری خواهند داشت)دیبالسیو و بندا، تری را تجربه می کنند ورضایت باال تر و باطبع کیفیت 

در تحقیقی با عنوان روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری، حساسیت انزجاری و اختالل وسواسی اجباری 
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ساز رفتاری به های حاکی از آن بود که سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعالانجام شد یافته 96که درسال 

اجباری به ها و عالئم اختالل وسواسیگری حساسیت انزجاری بر نشانهزیستی شخصیت با واسطهمثابه دو صفت 

های ترتیب تأثیر مثبت و منفی دارند. هر کدام از روابط مستقیم مدل فرضی قبل از این، به تأیید پژوهش

متمرکز بر بعد آلودگی  اجباری )عمدتاًگوناگون رسیده است؛ مثالً برای رابطه بین انزجار و اختالل وسواسی

، نیز برای رابطه انزجار و وسواس )متمرکز بر دیگر ابعاد وسواس مانند نظم و  وسواس( مطالعه برل و همکاران

 توان نام برد. همچنین، مطالعه آالتانجی همکارانرا می ترتیب( مطالعه داگالس به نقل از برگر و آناکی

نیز رابطه مثبت و  انزجار را نشان داد. مطالعه برگر و آناکی همبستگی قوی بین سیستم بازداری رفتاری و

همبستگی   معناداری را بین حساسیت انزجاری و سیستم بازداری رفتاری نشان داد. مطالعه فوالناو همکاران

مقدار   اجباری ییل براون را نشان داد. مطالعه کورتمثبت بین نمره سیستم بازداری رفتاری و مقیاس وسواسی

های کولس و اجباری نشان داد همچنین، یافتهد سیستم بازداری رفتاری را در افراد مبتال به اختالل وسواسیزیا

رفتاری و اختالل های مغزی روابط مثبت و معناداری را بین سیستم( 2006) و موریس و همکاران همکاران

های سرشتی دهند گرایشهشی نشان میمطابق با یافته این مطالعه، شواهد پژو .اجباری نشان دادندوسواسی 

دهند، عامل های هیجانی خود را بروز میساز رفتاری که به صورت سبکسیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال

دهنده آمادگی و ها نشانخطر مهمی برای اختالالت هیجانی هستند. همچنین، حساسیت ناهنجار این سیستم

ساز رفتاری و سیستم بازداری ای که سیستم فعالگونهبه تروانی اس شناسیاستعداد به اشکال متعدد آسیب

که روابط بین چندین  مطالعات آالتانجی و همکاران توانند دامنه وسیعی از اختالالت را تبیین کنندرفتاری می

سته است. عامل شخصیتی و انزجار را ارزیابی کردند، نشان داد که سیستم بازداری رفتاری شدیداً با انزجار همب

پژوهشگران بر این باورندکه رابطه بین سیستم بازداری رفتاری و انزجار حاکی از آن است که انزجار معموالً در 

کند. به طور خاص، از آنجا که انزجار معموالً با محرک منفی های آزارنده عمل میکننده انگیزهنقش تنظیم

ارکردی مستقل، رفتار و انگیزش را در پاسخ به مرتبط است و سیستم بازداری رفتاری در نقش سیستم ک
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کند، ممکن است وجود احساس انزجار با سیستم بازداری رفتاری هشداری برای های آزارنده تنظیم میموقعیت

شود که سیستم بازداری رفتاری وقوع تنبیه تلقی شود. به عبارت دیگر، انزجار رویدادی منفی و آزارنده تلقی می

ها بیانگر این بودند که از سویی، یافته .بردکار میهای آینده بهو تنظیم رفتارها و انگیزش آن را برای پاسخ

های پیشین اجباری تأثیر دارد. این یافته همسو با یافتهحساسیت انزجاری به صورت معنادار بر اختالل وسواسی 

معناداری را بین حساسیت انزجاری و  رابطه مثبت و در این زمینه است؛ برای مثال، مطالعات کیسلر و همکاران

ها حاکی از آن بودند که انزجار ساختاری برجسته در پیوند اجباری نشان دادند. همچنین، یافتهاختالل وسواسی

این در . شوداجباری است و ارتباط آن فقط به عالئم مرتبط با آلودگی وسواس محدود نمیبا اختالل وسواسی 

اجباری که متمرکز بر دیگر از نبود ارتباط بین انزجار و اختالل وسواسی  و همکارانحالی است که مطالعه برل 

 .ابعاد وسواس مانند نظم و ترتیب بود، حکایت داشت

های مغزی رفتاری گِرِی الگوی فعالیت  رسد سیستمبا در نظر گرفتن مطالعات پیشین، به نظر می

فعال و سیستم دهد؛ یعنی سیستم بازداری رفتاری بیشنشان میمشخصی را در افرادی که انزجار زیادی دارد، 

ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری پیوسته سیستم فعالهمفعال. از سویی، ماهیت بهساز رفتاری کمفعال

 شود. اومطرح می  پیوسته کرهمهای به سیستمتواند مکمل این الگو باشد. این ادعا بر مبنای فرضیه خرده می

ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری نقش متقابلی با هم دارند و تحت شرایطی خاص مدعی است سیستم فعال

ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری باید همراه با هم و کنند. از این رو، سیستم فعالبا هم تشریک مساعی می

گیری یستم بازداری رفتاری و انزجار در شکلتعامل س.زمان وارد چارچوبی از الگوی روابط با انزجار شوندهم

بردن آلودگی تفسیر کرد که از یک سو حاصل اختالل است و از توان تالشی برای از بینعالئم وسواسی را می

شود. اگر به تأثیر تعاملی سیستم سویی دیگر، از ناتوانی در بازداری فرایند آغازین یا سرکوبی آن ناشی می

شوند که در این ای آشکار میاجباری توجه شود، تأثیرات پیچیدهزجار بر اختالل وسواسیبازداری رفتاری و ان

کند. به گری میاجباری را میانجیحالت، انزجار بخش مهمی از رابطه سیستم بازداری رفتاری و اختالل وسواسی
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ری رفتاری بر انزجار مقدم اجباری ،سیستم بازدارسد درزنجیره فرایند منتهی به عالئم اختالل وسواسینظر می

کنند. سپس، سیستم الوقوع، سیستم بازداری رفتاری را فعال می است. عالئم انزجار با هشدار تنبیه قریب

کند که در نهایت، به رفتار مستقیم یا رفتار بازداری رفتاری دروندادهای دریافتی از انزجار را یکپارچه می

ها با هشدارهای شدن آن، مقادیر زیاد سیستم بازداری رفتاری و همراه شود. پس از این حالتانگیزشی منجر می

دهند)محمود علیلو، بخشی پور خصوص وسواس فکر و وارسی را شکل میانزجاری، عالئم وسواسی و به

 .(1396 ،نصیری رودسری،

گرایی با عالئم افسردگی در کمالرفتاری و  -با هدف مشخص کردن رابطة سیستم مغزی نیز پژوهشی

همبستگی  -دانش جویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شده است. این مطالعة از نوع توصیفی

از بودند دانشجوی پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهو 360بود. نمونة مورد بررسی شامل 

 برگزیده شدند. 91دانشگاه در سال نفری دانشجویان این  8000ای از جامعة که به روش تصادفی چند مرحله

گرایی کنندة همبستگی مثبت معنادار عالئم افسردگی با کمالها بیاننتایج تحلیل همبستگی متغیر

منفی معنادار بین عالئم افسردگی و مدار و بازداری رفتاری بود و همبستگی گرایی جامعهمدار، کمالخود

های مورد مطالعه، گانه نشان داد که از بین متغیرسازی رفتاری بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندفعال

بینی عالئم افسردگی ترین سهم را در پیشساز رفتاری بیشمدار و سیستم فعالگرایی جامعههای کمالمتغیر

گرایی و سیستم مغزی/ رفتاری جالب بیان کرد که رابطة بین عالئم افسردگی با کمال توانداشتند. بنابراین، می

در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه .(1394توجه است )تاجیک زاده ؛ صادقی ؛ مهرابی زاده هنرمند ؛ داودی،

 75نفر ) 300بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر که بر روی  سیستم های مغزی فعالسازی /

دختر با منبع کنترل درونی( انجام شد نشان داد تفاوت  75پسر و  75دختر با منبع کنترل بیرونی و  75پسر و 

رفتاری بین چهار گروه آزمودنی معن یداری است. میزان فعالیت سیستم  میزان فعالیت سیستمهای مغزی /

تر و این میزان درپسران باالتر از دختران بود و فعالسازی رفتاری در آزمودنیهای با منبع کنترل درونی بیش
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میزان فعالیت سیستم بازداری رفتاری در آزمودنی های با منبع کنترل بیرونی بیشتر و این برتری با گروه 

گریز، درک از مرکز کنترل بیرونی میانگین  باالتری را نشان داد و میانگین  -دختران بود. در سیستم جنگ

بر اساس دیدگاه گری، سیستم  ر جنگ بیشتر بود. در نتیجه اینکهیانگین پسران ددختران در گریز و م

فعالسازی رفتاری با عواطف مثبت و سیستم بازداری رفتاری با عواطف منفی در رابطه است و بر اثر محرکهای 

ع گوناگون درونی و بیرونی فعال می شوند. تفاوت های این دو سیستم میتواند علت واکنشهای مغزی برای انوا

در ارزیابی بهزیستی  (.1391آقا یوسفی  آسیب شناسی روانی و روشهای پیشگیری آن را تبیین کند)شاهنده،

رفتاری، سبک های عاطفی و راهبرد تنظیم هیجان: با نگاه به نقش -روانشناختی بر اساس سیستم های مغزی

عاطفی مثبت و بهزیستی  جنسیت نتایج حاصل نشان داد همبستگی مثبت معناداری بین سبک های

روانشناختی وجود دارد همچنین بین  مقیاس بازداری رفتاری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت  

به نظر .معناداری به دست آمد.ضمناً  بین زنان و مردان در بهزیستی روان شناختی تفاوت معناداری وجود داشت

همچنین جنسیت  .های عاطفی مرتبط است ت و سبکمی رسد بهزیستی روانشناختی با ابعاد زیستی شخصی

پژوهشی به منظور .(1396 ،امیری، سپهریان آذر) کنندهای در میزان بهزیستی روانشناختی دارد نقش تعیین

ی جفری رفتاری و سالمت روان در افراد معتاد و بهنجار مبتنی بر نظریههای مغزیی فعالیت سیستممقایسه

 50انجام شد.  1389ی اول سالی مقطعی بودکه درشش ماههپژوهش نوعی مطالعهاین  ه است.گری انجام شد

فرد بهنجار با روش  50نفر به مشتقات تریاک( و 6نفر به هرویین و 18نفربه تریاک،  26آزمودنی معتاد )

پژوهش  .گیری در دسترس انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیالت، همتاسازی شدندنمونه

 در گروه معتاد بیشتر از گروه بهنجار است و  در سیستم های فعال ساز رفتاری ر نشان دادکه فعالیتحاض

در  .(1389میانگین نمرات افراد بهنجار بیشتر از افراد معتاد است )علی مرادی  سیستم های بازداری رفتاری

نش آموزان نتایج نشان داد که در پیش بینی استعداد اعتیاد دا رفتاری -حساسیت سامانه های مغزی پژوهش 

بین سیستم های بازداری رفتاری با استعداد اعتیاد دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و بین 
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سیستم های فعال سازی رفتاری با استعداد اعتیاد دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون 

ای بازداری رفتاری پیش بینی کننده استعداد اعتیاد می باشد. این نتایج چند متغیری نشان داد که سیستم ه

بیان می کند که افزایش سیستم فعال سازی مغز و کاهش سیستم بازداری سامانه عصبی در مغز، استعداد به 

ای تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه در (.1394)شریفی ،محمدی ، اعتیاد دانش آموزان را کاهش می دهد 

های مغزی رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک که با توجه به رابطه بین سیستمدر 

شناسی انجام گردیده است جویی شناختی هیجان در آسیبنقش محافظتی و تشدیدکننده راهبردهای نظم

که راهبردهای  ی متوالی مطابق با مراحل پیشنهادی بارون و کنی نشان دادتحلیل رگرسیون به شیوه

ساز رفتاری و ای در میان سیستم فعالصورت معناداری نقش واسطهتواند بهجویی هیجانی میناسازگارانه نظم

اینکه راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی هیجان یکی از عوامل  گری با ولع مصرف ایفا نماید. در نتیجهتکانش

کننده مواد محرک است )یارمحمدی ؛ علی پور؛ د مصرفتشدیدکننده مشکالت مربوط به ولع مصرف در افرا

کنندگان از گیری مصرف های تصمیمسبکبینی پژوهشی برای پیش (.1394بسطامی ؛ ذوالفقاری نیا؛ بزاززاده ،

دار های تحقیق نشان داد که عالوه بر وجود رابطه معنیهای شخصیت انجام شده است که یافتهطریق ویژگی

سازی رفتاری و های فعالکنندگان پژوهش که دارای سیستمگیری، شرکتهای تصمیمی سبکهابین مؤلفه

گیری اجتنابی و گیری منطقی و در سیستم بازداری رفتاری از سبک تصمیمجنگ/گریز هستند، از سبک تصمیم

 .(1395نماید)عیوضی حشمت ؛ میمند؛ پرهیزکار ؛ آقایوسفی ،شهودی استفاده می

رفتاری بر اساس چرخه های صبحگاهی و شامگاهی آمده است  -در ارزیابی عاطفه و سیستم های مغزی

که ابعاد زیستی شخصیت تاثیر مهمی بر ابعاد روانشناختی افراد دارند. سطوح عاطفه مثبت و منفی و حساسیت 

ساس نتایج پژوهش میتوان به تقویت عاطفی و خلقی افراد میتواند براساس ساعات شبانه روز تغییر کند بر ا

نتیجه گیری کرد که تفاوت های فردی در تجربه عاطفه مثبت و منفی میتواند ناشی از تغییرات مرتبط با چرخه 

های شبانه روزی باشد وانگیزه و حاالت مختلف انگیزشی در انسان درساعات مختلف روز متفاوت است )امیری ، 
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رفتاری )سیـستم فعـال سـاز رفتـاری، -رسی سیستمهای مغزی (. پژوهشی به منظور بر1394عیسی زادگان ،

 وA ، C سیـستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز ( به عنوان متغیرهای پیشبین تیپ هـای شخـصیتی

 D دانشجوی  273در دانشجویان دانشگاه شهید چمران ا هواز اجرا گردیده است . نمونه این پژوهش شامل

کتری دا نشگاه شهید چمران اهواز بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه یی انتخاب کارشناسی ارشـد و د

به وسـیله ترکیب خطی   D وA ، C شـدند . یافته ها نشان می دهد که ترکیب خطی تیپهای شخصیتی

( رفتاری )سیستم فعال ساز رفتا ری، سیستم بـازداری رفتـاری و سیـستم جنگ و گریز -سیستم های مغزی 

به وسیله سیستمهای بازداری رفتاری و جنگ و گریز  A وD ، C قابل پیش بینی است . تیـپ هـای شخصیتی

در مدل پیش بینی تحمل  .(1388مهرابی زاده هنرمند، ،صفیخانی  ،)داودی  قابـل پـیش بینـی هـستنند

آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی وتاثیر برانگیزش افراد نتایج نشان داد که 

بین سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی با تحمل آشفتگی وانگیزش افراد 

واریانس تحمل آشفتگی ومالک % 42حلیل رگرسیون نشان داد معنادار وجود دارد، . همچنین نتایج ت-  رابطه

های انگیزشی توسط متغیـر هـای متغیرهـای سیسـتم فعال ساز رفتار، سیستم بازداری رفتاری و بد تنظیمی 

بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت متغیرهای سیستم بازداری رفتاری،  .هیجانی قابل پیش بینی است

راد بسیار با اهمیت رفتاری و بد تنظیمـی هیجانی در پیش بینی تحمل آشفتگی وانگیزش افسیستم فعال ساز 

مطالعه ای با هدف انجام سنجش کمی روابط میان انگیزش شغلی،  .(1395 ،کاکابرایی ،هستند )اعظیمی

. این مطالعه  به منظور تعیین این است ر کارمندان بانک صورت گرفته  استرضایت شغلی و عملکرد شغلی د

که تا چه حد، متغیرهای انگیزش شغلی و رضایت شغلی در کارمندان بانک، عملکرد شغلی آنان را پیشبینی می 

کنند. روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی همبستگی است. نتایج 

ه بین متغیرهای انگیزش شغلی و عملکرد شغلی رابطه معنادار و مستقیمی بدست آمده از تحقیق نشان داد ک
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همچنین بین متغیرهای رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه معنادار و مستقیمی وجود   r=  680/0.وجود دارد

 دارد.

عالوه بر این، ترکیبی از انگیزش شغلی و رضایت شغلی، به صورت قابل توجهی عملکرد شغلی را در 

پژوهش دیگری با هدف  بررسی ارتباط  .(1392امرائی. جابرانصاری، ) مندان بانک پیش بینی می کردکار

انگیزش شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مرودشت نجام گرفته 

رضایت شغلی و تعهد است که نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیرهای سه گانه انگیزش شغلی مدیران، 

پژوهشی با هدف بررسی  (.1387سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود ندارد )ساعتچی. قاسمی ، نمازی ، 

عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و نیز شرایط و عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت شغلی در کارکنان و همکاران 

نفر از کارکنان و  60ده است. نمونه مورد مطالعه شامل اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود انجام ش

انتخاب شده اند.  (N=n)همکاران اداره ورزش و جوانان شاهرود است که با شیوه هدفمند و بصورت تمام شمار

( و کمترین میزان 83/3±40/0یافته های تحقیق نشان داد، بیشترین میزان انگیزش به عامل فیزیولوژیکی )

( اختصاص داشت؛ و نیز بیشترین و کمترین میزان رضایت شغلی به ترتیب 16/2±91/0رشد )انگیزش به عامل 

به مهارت و روابط اختصاص داشت. همچنین بین اغلب ابعاد انگیزش و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری 

  .(1393)عظیمی ثانوی. بابک و زهرا موالئی،   (p<05/0) مشاهده شد.

بررسی رابطه بین انگیزش شغلی با درگیری شغلی و روحیه کارگروهی معلمان با هدف ی نیز پژوهش

مدارس شهر مریوان انجام شد که نتایج یافته ها نشان داد که بین انگیزش شغلی با درگیری شغلی و روحیه کار 

با هدف پژوهشی  (. 1394)امانی. ابراهیمی ، سلیمانی، گروهی معلمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد )

انجام تعیین ارتباط بین انگیزش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر یاسوج 

دار هانشان داد که بین انگیزش شغلی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی(. یافته1394شد )

بینی رفتار شهروندی داری قادر به پیشمعنیچنین ابعاد انگیزش شغلی به طور هم. (p<05/0وجود داشت )
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نتایج این تحقیق بیانگر این است که وقتی کارکنان از انگیزه کافی برخوردار و از شغل خود  .(p<05/0)بودند

رسانند و موجب حداکثر کارایی احساس خشنودی نمایند، مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام می

، نشان دادند که (2004و میوراون )  ، سلساروادر مطالعه دیگری .(1394همکاران،شوند)خلقی فرد و می

حساسیت زیاد به تنبیه بر روان آزرده گرایی و هیجانات منفی همچون اضطراب و افسردگی تاثیر گذار است و 

پژوهش ها ارتباط سیستم بازداری رفتاری را با حساسیت به تنبیه ،عاطفه  .باعث کاهش خود تنظیمی می گردد

،   و وایت  ؛ کرور2005و گومز ،   منفی و ناخوشایند ، نشانه های اضطرابی و افسردگی نشان می دهند )گومز

انگیختی سیستم فعال ساز رفتاری، با زود بر  (.2003؛ هیپونیمی و همکاران ، 2002، ؛ نیازاف و همکاران1994

ست آمده کلی ، برون گرایی ، افزایش عاطفه خوشایند ، حساسیت به پاداش و جستجوی تجربه در ارتباط بد

(. از 1990؛ جرم و همکاران ، 2003؛ هیپو نیمی و همکاران ، 1994؛ کرور و وایت ، 2005است )گومز و گومز ، 

است ؛ بدین صورت که آزاد شدن دوپامین در  معطوف سوی دیگر در زمینه اعتیاد ها بیشترین توجه به فعالیت

با حالت های هیجانی ناشی از مصرف دارو هایی نظیر هروئین ، کوکائین ،  فعال سازی رفتاری مسیر های عصبی

و همکاران ،   امفامین ،الکل و نیکو تین که خود موجب ازاد سازی دوپامین می گردند  مشابه می باشد ) فلدون

 (.1379اد فالح ، ؛ به نقل از از 1991

رابطه مثبت سو مصرف مواد با فعالیت باالی سیستم های فعال ساز رفتاری ورابطه منفی مصرف مواد با 

سیستم بازداری رفتاری در تحقیقات  فرانکل و موریس و هانت و همکاران و کیمبرل و نلسون  و سیمونس و 

تحقیق خود رابطه قوی بین اعتیاد به مواد ( نشان  داده شده است .جانسون و همکاران در 2008همکاران)

(. فاولز مطرح می کند که سو مصرف مواد 2003مخدر و جستجوی لذت به اثبات رسانده اند)جانسون ،تورنر،

نتیجه غلبه سیستم فعال ساز رفتاری بر سیستم بازداری رفتاری است این رابطه توسط مطالعات معتلفی تایید 

هسکینگ  یکی از معدود مطالعاتی است که بین سیستم های فعال ساز رفتاری و سو تحقیق . (2002شد)فاولز،

پژوهش های انجام شده در رابطه با تفاوت های جنسیتی در سیستم های  مصرف مواد رابطه ای نیافته است.
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در مغزی رفتاری نشان می دهد که زنان نمرات باالتری در بازداری رفتاری می گیرند.و تفاوت معنی داری 

(.مقابل دسته ای از مطالعات تفاوتی در 2003سیستم فعال ساز رفتاری آنها مشاهده نشده است)هپونیمی،

(. ایمــران و همکــارانش 2003رفتاری هر دو جنس نشان نداده است)جکسون ،گری ،–سیستم های مغزی 

عملکرد سازمانی در بانکهـا  (پژوهشــی تحــت عنوان رابطـه یـادگیری سـازمانی و انگیـزش شـغلی بـا 2011)

نتایج این پژوهش نشـان دادند کـه یـادگیری سـازمانی، باعث افزایش انگیزش  .ی پاکسـتان  انجـام دادنـد

( 2014اسالم و همکــارانش ) .شغلی کارکنان میشـود و ایـن دو عامل بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارند

ازمانی و توانمندسـاز ی روانشـناختی به عنوان سوابق نگرش شغلی پژوهشــی در مــورد فرهنگ یادگیری س

کارکنان انجام دادند. نتایج نشان دادند که فرهنگ یادگیری سازمانی وتوانمندسازی روانشناختی، برنگرش شغلی 

پژوهشی با عنوان بررسـی رابطـه .( 1386)شیخی  کارکنان اداره هـای دولتـی مالزی، تأثیر مستقیمی  دارد

انجـام داد . عمـده تـر ین یافتـه هـا نشـان دادنـد   بین توانمندسازی و انگیزه انجام وظایف کاری کارکنـان

کـه بـین توانمندسازی منابع انسانی و انگیزه انجام وظـایف ، رابطـه مستقیم و خطـی وجـود دارد)خراسانی 

انمندتر باشند، انگیزه بیشتری برای فعالیت هـا ( . بـه عبـارت دیگـر ، هـر چـه کارکنان تو1395،زمانی منش،

(پژوهشی بـا عنـوان عوامل مؤثر در انگیـزش شـغلی اعضـای هیـأ ت  1392حسینی و همکارانش ) .دارند

انجـام دادنـد. نتـایج نشان دادند که امنیت شغلی، حقوق و  علمـی کاربرد تئـوری انگیـزش هرزبـرگ 

قعیت و ارتقای شغلی، پیشرفت یـادگیری ، توســعه شــغلی، توانمند ســازی دسـتمزد، شـرایط محیط کار، مو

(.در پژوهشــی بــه  1393فروتنــی و همکــارانش )  .و مســئولیت پــذیری، از مهمترین عوامل هستند

ن نیـاز بررسی رابطه انگیزش شغلی و عوامل مؤثر بر آن با رفتـار خودتوسعه ای پرداختند و نتیجه گرفتند که بی

بـه موفقیت، یادگیری، خودکارآمدی، توانمندسازی، حمایـت سازمان و حمایت سرپرسـت بـا انگیـزش 

 (.  1394شـغلی،رابطـه معناداری وجود دارد )احمدی چگنی و همکارانش، 
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  جمع بندی -2-7

اعتیاد به معنی مصرف نا بجا ومکرر مواد مخدرکه موجب وابستگی به آن می شود تعریف شده است.این  

وابستگی بدنی وروانی است وترک مصرف مواد افیونی مشکالت ومحرومیت های بدنی وروانی درپی خواهد 

 داشت اعتیاددارای سه مشخصه زیر است: الف . وابستگی شدیدوجوددارد . 

 جسمی و روانی است .ب . وابستگی 

 ج . قطع این وابستگی مشکالت زیادی به همراه دارد .

درمان اعتیاد یک فرآیند است واززمانی شروع میشود که فرد مصرف کننده مواد به مراکز درمانی مراجعه 

میکند وتحت یک برنامه درمانی خاص قرارمیگیرد.عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی،اقتصادی درگرایش به 

مواد موثرند.کارکنان مراکزترک اعتیاد بعدازخانواده به عنوان اصلی ترین افراد موثر در ادامه روندمعتادان مصرف 

دراین تحقیق موردبررسی قرارمیگیرندتا با درک تفاوتهای رفتاری که اساس تفاوتهای فردی می باشدتاثیر 

برای رسیدن به این اهداف باید  م.سیستمهای مغزی رفتاری را برانگیزه ورضایت شغلی کارکنان بررسی کنی

عوامل انگیزاننده را در انسان شناخت و در جهت تامین نیازهای ضروری او بود. آنچه مسلم است و باید مورد 

پذیرش قرار گیرد این است که به علت تفاوتهای فردی، انگیزه های افراد با یکدیگر متفاوت می باشد پس قبل 

جاد انگیزش الزام است ویژگیهای فردی اشخاص شناخته شود تا بتوان عوامل از هر گونه اقدام در زمینه ای

انگیزش در آنان را تشخیص داد . مدیران و مسئوالین باید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در بقاء، پویایی، 

گیزش افراد، در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ان تحقق سیاست ها و استراتژی سازمان تاثیر گذار است.

تئوری های مختلفی وجود دارند؛ که در دو گروه کلی قرار می گیرند. تئوری های محتوایی که به محتوای ایجاد 

در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و انگیزش افراد، تئوری های  رضایت شغلی و انگیزش می پردازند.

ئوری های محتوایی که به محتوای ایجاد رضایت مختلفی وجود دارند؛ که در دو گروه کلی قرار می گیرند. ت

رایج ترین و کاربردی ترین تئوری مورد استناد در بررسی رضایت شغلی، تئوری  شغلی و انگیزش می پردازند.
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مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در زمینه تأثیر عوامل انگیزشی )ذهنی( و بهداشتی بر  هرزبرگ است.

رکنان صورت گرفته است که در مواردی اهمیت بیشتر عوامل ذهنی بر عوامل رضایت شغلی و انگیزش کا

بهداشتی یا خارجی را تأیید نموده اند که مطابق نظر هرزبرگ است و در مواردی اهمیت عوامل خارجی را بیان 

، هنگامی کرده اند. باید به این نکته توجه داشت که اثرات ناشی از رضایت شغلی، بر جامعه نیز تأثیرگذار است

که افراد از شغل خود راضی باشند، از کار خود لذت می برند و در جهت سالمت جامعه خود بیشتر تالش می 

افراد، انگیزه های  کنند؛ چرا که از طریق رضایت شغلی، شادابی و مسرت به خانه و جامعه نیز منتقل می گردد.

وز به روز تغییر می کنند، آگاهی از نیازهای افراد در متفاوتی برای کار دارند و گذشته از آن، این انگیزه ها ر

سازمان در ایجاد انگیزش شغلی برای پیش بینی و تفسیر رفتارهای ایشان مفید است و از ضرورت هایی است 

در سال های اخیر رویکردهای  که نباید نادیده گرفته شود، زیرا انگیزش عامل اساسی در ایجاد فعالیت هاست.

ختی در شخصیت، رشد و تحول فزآینده ای داشته اند.بخشی از آن به دلیل ابداع تکنولوژی، زیست شنا-روان

در توجه به فرایند  مانند انواع تصویر برداری های مغزی، و بخشی دیگر به دلیل پیدایش توافق عمومی محققان

و جفری گری در میان نخستین پیشگامان  هانس آیزنک های زیستی به عنوان زیربنای شخصیت می باشد.

ای از تفاوت های فردی در این حیطه از کارکرد مغز ارائه دادند. هردو فرضیه صفات شخصیت، چشم انداز تازه

ای از مفهوم شدههای مغزی را توسط معانی ساده نظریه پرداز با این فرض آغاز کردند که ما می توانیم فرایند 

زیرا این مفاهیم مدارهای کلیدی مرتبط با شخصیت و رفتار را در بر دارند و در  سیستم عصبی مشخص کنیم،

زیست شناختی آیزنک، حمایت بین المللی گسترده -رواناین میان نظریه صفت، مبتنی برتحلیل عاملی دیدگاه 

همچنین نظریه شخصیت گری در قالب) نظریه  داً مورد حمایت تجربی قرار گرفت.ای دریافت کرد و شدی

سیستم های مغزی/ رفتاری( نیزهمانند نظریه آیزنک،بروجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایند های مغزی 

عصبی اشاره می کند.پژوهش های چندی -و جهت تببین تفاوت های فردی به نقش عوامل زیستی توجه دارد

https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b3%d9%86%da%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%b2%d9%86%d9%83/
https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b3%d9%86%da%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%b2%d9%86%d9%83/
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رابطه با ارتباط بین سیستم های مغزی رفتاری و انگیزه شغلی و رضایت شغلی انجام شده که درقسمت  در

 تحقیقات آورده شده است. 

، بع انسانی و انگیزه انجام وظـایفعمـده تـر ین یافتـه هـا نشـان دادنـد کـه بـین توانمندسازی منا

(. پژوهش های انجام شده در رابطه با تفاوت 1395 نش،زمانی م ،ستقیم و خطـی وجـود دارد)خراسانیرابطـه م

های جنسیتی در سیستم های مغزی رفتاری نشان می دهد که زنان نمرات باالتری در بازداری رفتاری می 

 .گیرند.و تفاوت معنی داری در سیستم فعال ساز رفتاری آنها مشاهده نشده است
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 فصل سوم:

 روش شناسی تحقیق
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  هدمقم-3-1

هدف از هر نوع بررسی و پژوهش علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و 

. بنابراین هر پژوهشگر (1390)سیف،کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد

هستند که به اعتبار علمی و اطمینان پس از تعیین موضوع باید به انتخاب روش پژوهش بپردازد. زیرا روش ها 

گر مشخص نماید چه شیوه و یافته های موردنظر می افزایند، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهش

های تحقیق مورد هایی برای پرسشتر در دستیابی به پاسختر و سریعروشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق

نبه های روش شناسانه ی پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس،در این فصل، فصل حاضر به ج. نظر کمک نماید

متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه ی سنجش آنها مشخص می شود. افزون بر این، به شیوه نمونه 

 . گیری، روش اجرای پژوهش و در نهایت به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می شود

    طرح پژوهش-3-2

)غیر آزمایشی( تحقیق همبستگی است. در این نوع تحیقیق  روش های تحقیق توصیفی یکی از انواع

 گردد.رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می

 توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:تحقیقات همبستگی را می

 ماتریس همبستگی یا کواریانس. الف( مطالعه همبستگی دو متغیری، ب( تحلیل رگرسیون، ج( تحلیل

در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در 

تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته )مالک( با توجه به تغییرات متغیرهای 
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همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی  مستقل )پیش بین( است. در بعضی بررسی ها از مجموعه

 (. 1376وهمکاران  سرمد)شوددر جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می

دو متغییر انگیزه شغلی و رضایت شغلی رابطه رگرسیون بود که در آن -پژوهش حاضر از نوع همبستگی 

ها مورد سنجش قرار دادیم .در این تحقیق،محقق پس از اخذ کارمندان را با سیستم های مغزی و رفتاری در آن

مجوز های الزم اداری و مراجعه به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و دریافت آمار دقیق 

کارمندان مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه اقدام به نمونه گیری از بین افراد عالقه مند به شرکت در این مطالعه 

همبستگی  , و از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل: تحلیل واریانس یک طرفه ) آنوا یا منکوا (  کرده

 استفاده شده است. SPSS 16 رگرسیون چند متغیره تحت برنامه آماری

 متغییرپیش بین: سیستم های مغزی و رفتاری 

)سیستم های مغزی رفتاری اساس تفاوت های فردی می باشند و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی 

 (.(1994اضطراب و ترس میانجامد)گری ،واکنش های هیجانی متفاوت، نظیر زودانگیختگی، 

 متغیرمالک: انگیزه شغلی 

درونـی ارگانیسـم کـه  واژه انگیزش دراصطالح به معنای پویایی و حرکت است. انگیزش، به حالتهای

انگیزش شغلی از مهمترین  .(1388موجـب هـدایت رفتـار به سوی هدفی خاص میشود، اشاره دارد )سیف، 

عوامل تاثیر گذار در موفقیت و عقب ماندگی سیستم بوده و در صورت بی توجهی به آن، باعث هدر رفتن منابع 

افراد که وارد سازمان می شوند ممکن است یکسان (. انگیزش شغلی 1383سازمان می شود )حزوه ای،صمدی،

نباشد. از جمله عوامل موثر بر انگیزش شغلی می توان به حقوق و مزایا، شور و نشاط در محیط کار، امنیت 

شغلی، عالقه به شغل و روابط اجتماعی مناسب در محل کار، ماهیت کار، قدردانی و جالب بودن کار اشاره 

 (. 1374ز شفیعی به نقل ا1994کرد)کریتنر
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 رضایت شغلی 

رضایت شغلی نگرشی است که فرد درباره شغلش دارد.افراد، انگیزه های متفاوتی برای کار دارند و گذشته 

از آن، این انگیزه ها روز به روز تغییر می کنند، آگاهی از نیازهای افراد در سازمان در ایجاد انگیزش شغلی برای 

ایشان مفید است و از ضرورت هایی است که نبایدنادیده گرفته شود،زیرا انگیزش پیش بینی و تفسیر رفتارهای 

(.  همچنین عوامل رضایت شغلی در هر سازمان با توجه به 2004عامل اساسی در ایجاد فعالیت هاست)کوواجا،

ستند، با توجه به اینکه توانمندی های افراد مختلف نزدیک به هم ه .اقتضای شرایط سازمانها متفاوت است

مشاهده می شود برخی از آنها باعث بهره وری باالتری در سازمان هستند که علت این اختالف ناشی از رضایت 

 (.1386شغلی آنها می باشد)منصوری،

 سن،جنسیت ، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت ، سابقه خدمتی و ... متغیر زمینه ای: 

     جامعه آماری -3-3

ها که دارای حداقل یک صفت ای از افراد یا واحدست از مجموعهمقدار یک جامعه آماری عبارت ا

گر مایل است مشترک باشند. معموالً در هر تحقیق، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که تحقیق 

جامعه آماری این . (1392های آن به مطالعه بپردازد )سرمد و همکاران، های متغیر واحددرباره صفت یا صفت

 امل تمامی کارکنان شاغل در مراکز ترک اعتیاد مراکز شهر ارومیه است.پژوهش ش

  نمونه آماری و روش نمونه گیری-3-4

نفر تعیین شده و از روش نمونه گیری به روش سرشماری استفاده شد و تمام افراد  200نمونه آماری 

 .جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند
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  ابزارهای پژوهش- 3-5

 :جمع آوری اطالعات از گروه نمونه در نظر گرفته شده است عبارتند از ابزارهایی که جهت

 الف( پرسشنامه اطالعات دموگرافیک

  1994ب ( مقیاس سیستم های بازداری /فعال سازی رفتاری کارور و وایت 

  1980ج ( پرسش نامه انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام 

 د( پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

 پرسشنامه دموگرافیک  -3-5-1

پرسشنامه خود ساخته محقق که شامل متغیرهایی دموگرافیک افراد مورد مطالعه شامل، سن، جنس،  

 .میزان تحصیالت ، وضعیت اقتصادی و وضعیت تاهل و... طراحی گردیده است می باشد

 :1994سیستم های بازداری /فعال سازی رفتاری کارور و وایت  -3-5-2

پرسش خود گزارشی و  24( شامل 1994های بازداری/فعال سازی رفتاری )کارور و وایت، مقیاس سیستم 

دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس بازداری رفتاری و زیر مقیاس فعال ساز رفتاری. در قسمت زیر این دو زیر 

 مقیاس توضیح داده شده اند:

  زیر مقیاسBIS ستم بازاداری رفتاری یا در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سی

 پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. 

  زیر مقیاسBAS  نیز سیزده آیتمی است، که حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را می سنجد، و خود

 شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:

 ،چهار آیتم(، سائق)فعال ساز رفتاری  -1
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 )فعال ساز رفتاری، پنج آیتم(،  1پاسخدهی به پاداش -2

 جستجوی سرگرمی)فعال ساز رفتاری، چهار آیتم(.  -3

 :مولفه های پرسشنامه 

در جدول زیر زیرمقیاس های این پرسشنامه و نیز شماره سواالت مربوط به هر زیر مقیاس ارائه گردیده 

 است:

 شماره سواالت زیر مقیاس

 BIS 2-8-13-16-19-22-24زیر مقیاس 

 3-9-12-21 (BAS-DRسائق ) BASزیر مقیاس 

 4-7-14-18-23 (RR-BAS) 2پاسخدهی به پاداش

 5-10-15-20 (BAS-FSجستجوی سرگرمی )

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

هر گزینه آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز مربوط به 

 در جدول زیر ارائه گردیده است:

 گزینه

قم
واف

ال م
کام

قم 
واف

ی م
حد

تا
فم 

خال
ی م

حد
تا

 

فم
خال

ال م
کام

 

 1 2 3 4 امتیاز

در نمره گذاری هیچ تاثیری ندارند و صرفا جهت هماهنگی با  1،6،11،17باید دقت نمود که گزینه های 

 سایر آیتم ها به  پرسشنامه اضافه شده اند. 

 

 

                                                           
1 . Reward Responsiveness  
2 . Reward Responsiveness  
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  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال 

 .کنید 10امتیاز های زیر را ضربدر  پرسشنامه داشته باشید باید 10شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

24 60 96 

 

خواهد  96و حداکثر  24ممکن عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز  24امتیازات خود را از 

  بود.

 : حساسیت سیستم کم است.  40تا  24نمره بین  

 : حساسیت سیستم متوسط است. 60تا  40نمره بین 

 : حساسیت سیستم زیاد است .  60نمره باالتر از 

 

 :روایی و پایایی 

درونی فعال ساز رفتاری  را و ثبات  74/0(، ثبات درونی زیر مقیاس بازداری رفتاری را 1994کارور و وایت )

( در 1387گزارش کرده اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی ) 71/0

و  68/0دانشجویان شیرازی مطلوب گزارش شده است. اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس فعال ساز رفتاری، 

( 1385(. عبدالهی مجارشین )1387کرده است )محمدی، گزارش  71/0برای زیر مقیاس بازداری رفتاری، 
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و برای زیر مقیاس بازداری  78/0اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای مقیاس فعال ساز رفتاری 

)برای بررسی  30)برای بررسی روایی( و  326در یک بررسی دو نمونه گزارش نموده است.  81/0رفتاری 

های مختلف دانشگاه تبریز در پژوهش مشارکت نمودند. پایایی بازآزمایی یان دانشکدهپایایی( نفری از دانشجو

مقیاس با فاصله دو هفته هر دو از طریق ضریب همبستگی بین دو بار اجرای فعال ساز رفتاری -بازداریمقیاس 

، برای 78/0 تاری بازدارر رفنفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بدست آمد. این نتایج برای مقیاس  30بر روی 

بود. جهت سنجش  86/0و جستجوی شادی و تفریح  75/0، پاسخ به سائق 82/0های پاسخ به پاداش زیرمقیاس

از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اساس نتایج بدست فعال ساز رفتاری –بازداری همسانی درونی مقیاس 

، پاسخ به پاداش، فعال ساز رفتاریهای برای زیرمقیاس، و 62/0 بازداری رفتاریآمده، ضریب آلفا برای مقیاس 

بدست آمد. برای تعیین روایی  65/0، و 74/0، 68/0پاسخ به سائق و جستجوی شادی و تفریح به ترتیب 

هر دو از روش روایی همزمان از طریق محاسبه ضرایب همبستگی نمرات  فعال سازی رفتاری-بازداریمقیاس 

مقیاس صفت اضطرابی پرسشنامه است. خصیت آیزنک فرم کوتاه تجدیدنظر شده های شبا پرسشنامه مقیاس 

های عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. نتایج ضریب حالت ـ صفت اضطراب ، مقیاس

با پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس  بازداری رفتاریهمبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرات مقیاس 

های شخصیت آیزنک، مقیاس صفت اضطرابی و مقیاس عاطفه منفی همبستگی مثبت و نوروتیزم پرسشنامه

 دار وجود دارد. معنی

های با مقیاس عاطفه مثبت، مقیاس برونگرایی پرسشنامه فعال سازی رفتاریهمچنین، بین نمرات مقیاس 

دار بدست آمد. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس معنی شخصیت آیزنک همبستگی مثبت و

های بالینی های روانشناختی و ارزیابیواجد شرایط الزم برای استفاده در پژوهشفعال سازی رفتاری  -بازداری

 (.1391،بخشی پور ،محمود علیلو ،عبداللهی مجارنشین )باشددر ایران می
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 :1980من و اولدهام انگیزه شغلی هاک نامه پرسش-3-5-3

 شیوه نمره گذاری

سوال است  و هدف از آن  15پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام  دارای 

، شغل تیهو، مهارت تنوعبررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان از ابعاد مختلف )

 (  می باشد. شغل بازخورد، استقالل، شغل تیاهم

در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به  ای بوده کهگزینه 7این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 

 هر گزینه ارائه گردیده است:

 

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه 

(. آنها پنج 1980مدل های اخیر از  غنی سازی شغلی به وسیله هاکمن و اولدهام پیشنهاد شده است )

  اهمیت شغل ، استقالل و بازخورد. ،کرده اند: تنوع مهارت، هویت شغل هسته اصلی ابعاد کار را شناسایی

تنوع مهارت: تنوع مهارت به گسترش نیازهای شغلی کارمندی که از استعداد ها یا مهارت های متعدد به  .1

 منظور انجام موفق شغل استفاده می کند اشاره دارد. 

هویت شغل: هویت شغل یعنی اینکه کارکنان بتوانند کار مشخصی را انجام دهند. با مواد خام یا اطالعات  .2

که برای استفاده توسط یک مشتری یا فرد دیگر و یا گروهی از در شرکت آماده شده  شروع کنند و با محصولی

 است، کار را خاتمه دهند. 
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 امتیاز 1 2 3 4 5 6 7
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اهمیت شغل: اهمیت شغل به تماس) برخوردی( که کار یک نفر با دیگر افراد،اشاره می نماید،وقتی شغل  .3

موفقیت آمیزتری را نسبت به دیگر شغلها یک نفر دارای اهمیت است که، آنچه را که او انجام می دهد، عملکرد 

 در شرکت به همراه داشته باشد.

استقالل: شغلی دارای استقالل با می باشد که دارای آزادی در تصمیم گیری، استقالل از سرپرست، روش  .4

 های فهرست بندی وظایف شغلی و نحوه اجرای شغل باشد.

و از اجرای شغلش به رسم معمول و یا اینکه، ایا بازخورد شغل: بازخورد به توانایی یک کارمند در گفتگ .5

 ( 1394شغل) وظیفه( بطور موثر انجام شده است یا خیر ، اشاره دارد.) جزنی ،

 سواالت مربوط به هر کدام از این ابعاد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 سواالت مربوطه بعد

 11، 6، 1 مهارت تنوع

 12، 7، 2 شغل تیهو

 13، 8، 3 شغل تیاهم

 14، 9، 4 استقالل

 15، 10، 5 شغل بازخورد
 

برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تمام سواالت پرسشنامه را با هم محاسبه 

نمائید. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت مربوط به آن 

شغلی باالتر در فرد پاسخ دهنده بعد را با هم محاسبه نمائید. به صورت کلی نمرات باالتر نشان دهنده انگیزش 

 می باشد و برعکس.  از طریق فرمول زیر می توان نمره توان انگیزشی فرد را محاسبه نمود: 

ای از مدل خصوصیات شغلی هاکمن و اولدهام است که توان انگیزشی کلی یک شغل خالصه ،نمره توان انگیزش

 شود:رمول زیر محاسبه میسنجد.توان انگیزشی از طریق فبا خصوصیات شغلی را می

 

 

بازخورد× آزادی عمل × توان انگیزشی= /)تنوع مهارت + هویت وظیفه+ اهمیت وظیفه(   
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 روایی و  پایایی

 تا شد تالش محتوا لحاظ از پرسشنامهروایی این  تعیین برای( 1391در پژوهش قمری و همکاران )

 دیاسات از نفر دو دییتا به رییگ اندازه مورد صهیخص با آزمون ارتباط نظر از و نباشد مبهم و گنگ سواالت

 کرونباخ آلفای بیضر ی محاسبه روش از پرسشنامه، سواالت ییایپا رییگ اندازه برای نیهمچن. دیرس مربوطه

 با که آمد بدست. شد آوری جمع لیتکم از پس و عیتوز کاردرمانگران نیب پرسشنامه 10 تعداد .دیگرد استفاده

 .بدست آمد که با توجه به تعداد کم نمونه آماری قابل قبول تلقی گردید 63/0 اسیمق کرونباخ آلفای توجه

 پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا-3-5-4

 نظام پرداختبعد  6در بررسی ابعاد رضایت شغلی سوال بوده و هدف آن  19این پرسشنامه دارای 

ی وّ سازمان(، ج8،9،10)سواالت شرفتیپ یهارصت(، ف4،5،6،7)سواالت نوع شغل(، 1،2،3الت )سوا

 .می باشد ( 17،18،19سواالت)ی کیزیف طیرا(، ش13،14،15،16)سواالتی بک رهبر(، س11،12)سواالت

 مولفه های پرسشنامه

 شماره سوال بعد

 1،2،3 نظام پرداخت

 4،5،6،7 نوع شغل

 8،9،10 شرفتیپ یهارصتف

 11،12 یوّ سازمانج

 13،14،15،16 یبک رهبرس

 17،18،19 یکیزیف طیراش

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

 مناسب کار با است که در سازمان خود شغل از فرد خاطر رضایت و رضایت احساس نوعی شغلی، رضایت

 های شغلی، تجربه پیشرفت استعدادها، شکوفایی منطقی، نیازهای تآمین شغل، در موفقیت میزان استعدادها، با

 (.1392دارد) میرکمالی،  ارتباط سازمانی جو و موفق
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 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گویه ای  پرسشنامة19ای است که کارکنان به سواالتنمره در این پژوهش منظور از رضایت شغلی 

 دهند .میرضایت شغلی 

 مقیاس  پرسشنامه 

کامال موافق  ؛4، موافق؛3؛ نظری ندارم2،مخالف؛ 1، کامال مخالفاین پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )

  باشد.؛( می5،

 ) توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کامال توضیح داده شده است.(

 گزینه کامال مخالف مخالف نظری ندارم موافق کامال موافق

 امتیاز 1 2 3 4 5

 

 کامال موافقکامال مخالف

 نمره گذاری پرسشنامه 

 نمره گذاری شده است. 5تا  1طیف لیکرت می باشد که از  این پرسشنامه بر اساس

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد     

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 پرسشنامه یها مولفه اساس بر لیتحل

ها داده  ها را جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها را بین به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

وارد نرم افزار اس پی اس اس می کنیم. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس 

 پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.
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 :مرحله به مرحله توضیح می دهیم چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت 

وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف  مرحله اول:

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه  7لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  7در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کامپیوت کنید. مثال  مرحله دوم:

 ایجاد شود. xرا کامپیوت کنید تا مولفه 7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xاگر مولفه اول 

هایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کاردر ن

را با هم کامپیوت کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... 

 است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از مرحله سوم: حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.گرینه  

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با 

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 .کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضرب در 

 .بدست آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر 
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 تعداد سواالت پرسشنامه

 1حد پایین نمره =

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

19 57 95 

باشد،  میزان رضایت شغلی  در این جامعه ضعیف می  38تا  19در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 رضایت شغلی  در سطح متوسطی می باشد.باشد، میزان  57تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد، میزان رضایت شغلی  بسیار خوب می باشد. 57در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه ییایپا و ییروا

 .به منظور بدست آوردن روایی از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه )سه تن از اساتید( استفاده شد

 /. بدست آمده است.86مورد نظر  ( پایایی پرسشنامه1390در پژوهش محمدی  )

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 86/0 رضایت شغلی

 روش گردآوری داده ها-3-6

روش گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر پیمایشی و همبستگی است. در پژوهش پیمایشی پارامترهای 

اساس هدف پژوهش تحلیل می جامعه بررسی می شوند و در تحقیقات همبستگی هم رابطه میان متغیرها بر 

نمونه گیری این پژوهش به روش سرشماری )بررسی کل جامعه (انجام شده و طبقه بندی خاصی صورت  .گردد

نگرفت. پژوهش گر با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و نیز استفاده از پرسشنامه های استاندارد 

نامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسش نامه انگیزه شغلی سیستم های مغزی و رفتاری کارور و وایت و پرسش 

 هاکمن و اولدهام اقدام به ثبت اطالعات کرده است.
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها - 3-7

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و پس از تصویب پروپوزال پیشنهادی و طی تشریفات اداری الزم و اخذ 

د مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و دریافت آمار دقیق مجوز های الزم اداری و مراجعه به ستا

کارمندان مراکز ترک اعتیاد شهر ارومیه اقدام به نمونه گیری از بین افراد عالقه مند به شرکت در این مطالعه 

د کرده است . بر اساس یک جدول زمان بندی از پیش تعیین شده در فواصل زمانی مشخصی در شرایط استاندار

روانشناختی مورد مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های روانشناختی : الف ( سیستم های مغزی و رفتاری کارور و 

وایت ؛ ب( پرسش نامه میزان رضایت شغلی مینه سوتا ج ( پرسشنامه انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام ، قرار 

شنامه خود ساخته ثبت گردید. در عین گرفتند و همچنین اطالعات دموگرافیک افراد نمونه مورد مطالعه در پرس

حال این مطلب نیز در ابتدای شروع کار به تمامی افراد شرکت کننده در این کار گفته شد که هر کدام از آنها 

که در ابتدا یا شروع یا خاتمه مصاحبه یا مرحله تکمیل پرسشنامه ها خواهان خروج از این مطالعه باشند برای 

از لیست افراد نمونه  "ژوهش اجازه خروج به آنان داده خواهد شد و این افراد نهایتارعایت اصول اخالقی در پ

مورد مطالعه حذف می شوند. در نهایت پس از اخذ اطالعات پرسشنامه های افراد نمونه این تحقیق، جهت 

متغیره تحت ، همبستگی رگرسیون چند مانوا ی آمار توصیفی و استنباطی شامل :تحلیل داده ها از روش ها

 استفاده شده است.  SPSS 16 برنامه آماری
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 فصل چهارم:

 های تحقیقیافته 
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 مقدمه  -4-1

ها، نتایج پژوهش و تجزیه و تحلیل داده های آن اختصاص دارد. که شامل دو بخش این فصل به یافته

به توصیف متغیرها،که شامل فراوانی، درصد فراونی، تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی است. بخش توصیفی 

ها با استفاده از جداول و نمودارهاست. بخش استنباطی به تبیین و تجزیه و تحلیل روابط معناداری متغیر

 پردازیم.و تحلیل رگرسیون همزمان می آزمونهای همبستگی

 

 آمار توصیفی 

 آمده است. 1-4های فراوانی و درصد فراوانی آن در جدول شاخص
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 : توزیع جمعیت شناختی نمونه پژوهش1-4جدول

   فراوانی درصد فراوانی

 تیجنس مرد 100 50

 زن 100 50

 کل 200 100

 تاهل مجرد 50 25

 زن 150 75

  کل 200 100

  سال 20-35 75 5/37

 سن 45-سال 36  100 50

5/12 25 46-55  

 کل 200 100

  فوق دیپلم 10 5

  کارشناسی 100 50

45 90 
کارشناسی ارشد و 

 باالتر

 مدرک تحصیلی

  کل 200 100

  سال 5تا  1 54 25.2

  سال 15تا  6 98 4/45

 سابقه خدمت سال به باال 15 48 22

  کل 200 100

 

-35نفر بین  75؛  نفر متاهل  بودند 150نفر  مجرد و  50باشد که می 200نمونه در این پژوهش شامل 

نفر دارای مدرک فوق دیپلم،  5سال داشتند؛  55تا  46نفر هم بین  25سال،  36-45نفر بین   100سال،  20

نفر داری  54سال،  5تا 1نفر دارای سابقه  5نفر کارشناسی ارشد و باالتر داشتند. ؛  46نفر کارشناسی و  87

 به باال داشتند.  سال 15نفر دارای سابقه  98سال و  15تا  6سابقه 
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 آمار استنباطی

نتایج   ارایه از قبل .گردید گانه استفاده چند خطی رگرسیون روش سوالهای پژوهش از بررسی برای

 بین  متغیرهای همخطی وجود چندگانه)عدم رگرسیون تحلیل اصلی های مفروضه ابتدا رگرسیون از حاصل

  .شودمی بررسی بین پیش متغیرهای تفکیک به خطاها( استقالل و بین، پیش

 چندگانه همخطی اثر-4-2-1

 هایشاخص باشد. می مستقل متغیرهای بین خطی هم اثر وجود عدم رگرسیون مفروضات از یکی

 VIF و تلورانس نام با ها گزینه این Spss در کنند.می چک را فرضیات این واریانس و تورم واریانس تحمل

 این برای مقدار  یک مستقل متغیر هر ازای باشد. بهمی یک و صفر بین تلورانس شاخص مقدار .اندشده تعریف

 ی بقیه با متغیر این که است این از نشان باشد نزدیک یک به شاخص مقداراین دارد، اگر وجود شاخص

 چنین هم دهد.می نشان را حالت این عکس باشد نزدیک صفر به اگر و خطی ندارد هم اثر مستقل متغیرهای

 که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای بین خطی هم اثر وجود عدم از تایید نشان صورتی در نیز VIF شاخص

 کند. اختیار 2 از کمتر مقداری
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 واریانس تورم عامل و واریانس تحمل شاخص : 2-4 جدول

 های همخطی چندگانهشاخص

 VIF تلورانس متغیر

 02/1 895/0 انگیزش

 36/1 985/0 فعالسازی

 089/1 875/0 بازداری

 024/1 980/0 رضایت شغلی

 163/1 908/0 انگیزش شغلی

 

 خطاها استقالل-4-2-2

 شود. رد خطاها بین همبستگی وجود فرض باید که باشدمی خطاها استقالل رگرسیون مفروضات دیگر از

 که است الزم فرض این تایید برای کرد. استفاده واتسون دوربین آماره از توانمی فرض این کردن برای چک

آماره برای کلیه متغیرهای پژوهش در دامنه  این پژوهش این قرار دارد. در 5/2و  5/1این آماره در بازه   مقدار

 هایفرض پیش بررسی از باشد. پسقرار دارند. که حاکی از صادق بودن این پیش فرض می 2.50و  1.50

 .داد پاسخ به فرضیات توانمی رگرسیون

 بررسی فرضیات

 فرضیه اول پژوهش

 « ادیاز اعت یریشگیدر کارکنان مراکز پ یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل زشیانگ زانیم نیب 

 .«وجود دارد یدار یرابطه معن هیشهراروم

های اندازه گیری از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن با توجه به فاصله ای بودن مقیاس

 شود.زیر گزارش میدر جداول 
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 یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل زشیانگ: ماتریس همبستگی 3-4جدول 

 1 2 3 4 5 

     1 انگیزش

    1 **247/0 فعالسازی

   1 -001/0 **-192/0 بازداری

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

(، رابطه مثبت و معناداری R=24/0نشان میدهد بین انگیزش کارکنان و فعالسازی ) 3-4همانطور که جدول 

(، رابطه منفی معنادرای وجود =R-195/0(. همچنین بین انگیزش کارکنان و بازداری)≥05/0p وجود دارد.)

 (.≥05/0pدارد)

 فرضیه دوم پژوهش

 « ادیاز اعت یریشگیدر کارکنان مراکز پ یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل رضایت زانیم نیب 

 .«وجود دارد یدار یرابطه معن هیشهراروم

های اندازه گیری از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن با توجه به فاصله ای بودن مقیاس

 شود.در جداول زیر گزارش می

 یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل تیرضا: ماتریس همبستگی 4-4جدول 

 1 2 3 4 5 

رضایت 

 شغلی
1     

    1 **247/0 فعالسازی

   1 -001/0 *-145/0 بازداری

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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رابطه مثبت و  (،R=24/0)کارکنان و فعالسازی تیرضانشان میدهد بین  4-4همانطور که جدول 

رابطه منفی  (=R-145/0)همچنین بین رضایت شغلی کارکنان و بازداری  (.≥05/0p ) معناداری وجود دارد

 (.≥05/0p )معنادرای وجود دارد 

 فرضیه سوم پژوهش

 « در کارکنان مراکز  یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس س یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ زانیم

 .«شود یم ینیب شیپ هیدر شهر اروم ادیاز اعت یریشگیپ

  یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس سپیش بینی انگیزش شغلی 

های اندازه گیری از رگرسیون خطی همزمان استفاده شده است که با توجه به فاصله ای بودن مقیاس

 شود.نتایج آن در جداول زیر گزارش می

 

 یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس سرگرسیون میزان انگیزش شغلی  :  نتایج5-4جدول 

مجموع  مدل

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F R R2 R2adj Sig. 

1 

 000/0 28/0 30/0 55/0 804/16 967/30 5 836/154 رگرسیون

      843/1 194 519/357 باقیمانده

       199 355/512 کل

 

است که نشان از معنی دار بودن 01/0کمتر از  sigمقدار  شودمی مشاهده 5-4  جدول در که طور همان

 زشیانگهای ( بین متغیرR Squareدهد. با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه، ضریب تعیین )مدل رگرسیون می

تقریبا  یو رفتار یمغز یها ستمیس یعنی متغیر متغیرهای . 38/0 یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس س یشغل

 کند.بینی میی را پیششغل زشیانگ های ریمتغدرصد تغییرات ایجاد شده در   38%
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 رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای تی آماره و غیراستاندارد استاندارد، : ضرایب6-4 جدول

Model ضرایب 

 غیر استاندارد

 ضرایب

 استاندارد 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 022/0 316/2  777/0 799/1 مقدار ثابت 1

 001/0 486/3 216/0 022/0 076/0 فعال سازی 

 001/0 461/3 208/0 007/0 024/0 بازداری 

 

 یها ستمیسدهد که ضرایب رگرسیون همزمان استاندارد شده و غیر استاندارد را نشان می -6-4جدول 

 است.معنی دار  01/0در سطح  یو رفتار یمغز

  یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس سپیش بینی رضایت شغلی 

های اندازه گیری از رگرسیون خطی همزمان استفاده شده است که با توجه به فاصله ای بودن مقیاس

 شود.نتایج آن در جداول زیر گزارش می

 

 یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس سشغلی  تیرضارگرسیون میزان  : نتایج7-4جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R R2 R2adj Sig. 

1 

 000/0 31/0 33/0 58/0 686/19 764/33 5 822/168 رگرسیون

      715/1 194 733/332 باقیمانده

       199 555/501 کل

 

معنی دار بودن است که نشان از 01/0کمتر از  sigمقدار  شودمی مشاهده 7-4  جدول در که طور همان

 تیرضاهای ( بین متغیرR Squareدهد. با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه، ضریب تعیین )مدل رگرسیون می

تقریبا  یو رفتار یمغز یها ستمیس . یعنی متغیر متغیرهای33/0 یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس س یشغل

 کند.بینی میپیش ی راشغل تیرضا های ریمتغدرصد تغییرات ایجاد شده در   33%
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 رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای تی آماره و غیراستاندارد استاندارد، : ضرایب8-4 جدول

Model ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد t Sig. 

B Std. Error Beta 

 028/0 212/2  749/0 657/1 مقدار ثابت 1

 001/0 495/3 211/0 021/0 074/0 فعال سازی 

 006/0 790/2 164/0 007/0 019/0 بازداری 

 

 یها ستمیسدهد که ضرایب رگرسیون همزمان استاندارد شده و غیر استاندارد را نشان می -8-4جدول 

 معنی دار است. 01/0در سطح  یو رفتار یمغز

 فرضیه چهارم پژوهش

 « رابطه  هیشهر اروم ادیاز اعت یریشگیدر کارکنان مراکز پ یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ نیب

 .«وجود دارد یمعنادار

های اندازه گیری از همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن با توجه به فاصله ای بودن مقیاس

 شود.در جداول زیر گزارش می

 یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ: همبستگی پیرسون 9-4جدول 

 همبستگی

 انگیزش شغلی رضایت شغلی  

رضایت 

 شغلی

 **810/0 1 همبستگی پیرسون

 000/0  سطح معناداری

 200 200 تعداد

انگیزش 

 شغلی

 1 **810/0 همبستگی پیرسون

  000/0 سطح معناداری

 200 200 تعداد
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(، رابطه R=0.810کارکنان و انگیزش شغلی آنها) تیرضادهد بین نشان می 9-4همانطور که جدول 

 (.p≤0.05مثبت و معناداری وجود دارد.)

 فرضیه پنجم پژوهش

 « در کارکنان مراکز  یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ نیب

 .«وجود دارد یتفاوت معنادار تیبراساس جنس هیشهراروم ادیاز اعت یریشگیپ

( MANOVAدر پاسخ به این سوال پژوهش با توجه به ماهیت آن، از تحلیل واریانس چند متغیره )

جهت  3استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی

و  یمغز یها ستمیستفاوت بین گروه زنان و مردان در متغیرهای رضایت شغلی، انگیزش شغلی و  بررسی

 در جداول زیر آورده شده است. یرفتار

و  یمغز یها ستمیو س یشغل زشیگنا ،یشغل تیرضا یرهایمتغ بررسی جهت آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  :10-4 جدول

 در گروه زنان و مردان یرفتار

 سطح معنی داری F ارزش آماره     آماره

 000/0 27/19 413/0 اثر پیالی 

 000/0 27/19 587/0 المبدای ویلکز

 000/0 27/19 703/0 اثر هتلینگ

 000/0 27/19 703/0 بزرگترین ریشه روی

 

می باشد  587/0مربوط به آماره المبدای ویلکز برابر با   Fدهد که مقدارنتایج مندرج در جدول نشان می

و  یشغل زشیانگ ،یشغل تیرضا یرهایمتغگفت که توان . بنابراین میاستمعنادار  05/0که در سطح آلفای 

  تفاوت معناداری دارد.  زنان و مرداندو گروه در  یو رفتار یمغز یها ستمیس

 

                                                           
3 Bonferroni 
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 مولفهو  (Sig.  ،77/10=F=05/0)« یشغل تیرضا»های دهد مولفههمانطور که جدول باال نشان می

« یبازدار»، (Sig.  ،21/17=F=05/0) «یفعالساز»مولفه (، Sig.  ،99/3=F=05/0) «یشغل زشیانگ»

(05/0=Sig.  ،98/4=F ،)در  10-4ی باشند. بر اساس آمار توصیفی جدول در دو گروه زنان و مردان متفاوت م

میانگین بازداری گروه  میابیم که میانگین رضایت وانگیزش شغلی زنان بیشتر از گروه مردان است. همچنین

 زنان بیشتر از گروه مردان است.

 

 

در گروه  یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل زشیانگ ،یشغل تیرضا یرهایمتغ: نتایج ازمون تحلیل واریانس مولفه های 11-4جدول 

 زنان و مردان

مجموع  متغیر وابسته منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

سطح معنی  F میانگین مجذورات

 داری

 متغیر

 

 001/0 477/10 205/25 1 205/25 رضایت شغلی

 047/0 992/3 125/10 1 125/10 انگیزش شغلی

 000/0 217/17 680/327 1 680/327 فعالسازی

 027/0 988/4 780/941 1 780/941 بازداری

   406/2 198 650/476 رضایت شغلی خطا

   537/2 198 230/502 انگیزش شغلی

   032/19 198 400/3768 فعالسازی

   819/188 198 220/37386 بازداری

    200 000/3443 رضایت شغلی کل

    200 000/3531 انگیزش شغلی

    200 000/85220 فعالسازی

    200 000/160346 بازداری
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 فصل پنجم:

 بحث و نتیجه گیری
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 مقدمه -5-1

با استناد به نتایج حاصل از در این فصل ابتدا به بحث درباره نتایج به دست آمده پرداخته می شود و 

اشاره می کنیم و آن ها را با نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات پژوهشی،  به خالصه ای از نتایج آزمون ها 

در ادامه محدودیت های پژوهش آمده و در پایان فصل ذکر شده در این بررسی مقایسه و ارزیابی می کنیم.

  پیشنهاد های پژوهش ذکر می شود.

 بحث و نتیجه گیری-  5-2

 در  یو رفتار یمغز یها ستمیبر اساس س یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ زانیم» : فرضیه اول

 .«شود یم ینیب شیپ هیدر شهر اروم ادیاز اعت یریشگیکارکنان مراکز پ

 ( با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه، ضریب تعیینR Squareبین متغیر ) بر اساس  یشغل زشیانگهای

  %38تقریبا  یو رفتار یمغز یها ستمیسیعنی متغیر رابطه وجود دارد. 0.38 یو رفتار یمغز یها ستمیس

در تبیین فرضیه اول میتوان .کندبینی میی را پیششغل زشیانگ های ریمتغدرصد تغییرات ایجاد شده در 

به تحقیقی باعنوان نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی سو مصرف مواد اشاره کرد که نتایج 

از زیر مقیاس های آن یعنی زیر نشان دهنده نقش پیش بینی کننده سیستم های فعال ساز رفتاری و یکی 

سیستم های فعال ساز رفتاری نقش  مقیاس جستجوی لذت در گرایش افراد به سو مصرف مواد می باشد.
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زیادی بر روی ویژگی های روانشناختی افراد از جمله میل به انجام کار خاصی دارد و سیستم های بازداری 

تحقیق دیگری وجود دارد که (. 1389،مرادی،ولی اهلل ، رفتاری بالعکس.)عبداهلل زاده ، هاشمی نصرت آباد

نشان می دهد که بین نگرانی آسیب شناختی، سیستم بازداری رفتاری و استعداد به اعتیاد رابطه منفی و 

در این  سیستم فعال ساز رفتاری و ویژگی شخصیتی نوجویی با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت وجود دارد.

نقش سیستم های مغزی رفتاری، نوجویی، پاداش وابستگی و نگرانی آسیب  تحقیق که برای بررسی

با   در بین کارکنان بانک های بروجرد انجام شده است 95شناختی درپیش بینی استعداد اعتیادکه در سال 

توجه به نتایج به دست آمده می توان با شناسایی افراد دارای سیستم فعال ساز رفتاری قوی و ویژگی 

نتایج پژوهش نشان داد که .زیرا باال تدابیری اندیشید که از گرایش به اعتیاد آن ها جلوگیری شودنوجویی 

بین نگرانی آسیب شناختی، سیستم بازداری رفتاری و استعداد به اعتیاد رابطه منفی و سیستم فعال ساز 

بایی ،عیسی زادگان، پیر )بارفتاری و ویژگی شخصیتی نوجویی با استعداد به اعتیاد رابطه مثبت وجود دارد

سیستم بازداری رفتاری  با بخشش خود رابطه معکوس و معنا دار دارد.این (. 1395نبی خواه، تاج الدینی،

( همسو است. نتایج این  2008( و هیم و همکاران ) 2010یافته با نتایج پژوهش های جانسون و همکاران )

با درونریزی خشم و کاهش بخشش رابطه مثبت و پژوهش ها نشان میدهند که سیستم بازداری رفتاری 

معنادار دارد. افزون بر این سیستم بازداری رفتاری با صفت نورزگرایی در نظریه آیسنک نیز همبسته است. 

افرادی که در خصیصه نورزگرایی نمره باالیی کسب میکنند، به سختی اشتباه های خود را می پذیرند، خود 

ته بخشش دیگران نیز نمی دانند و بالطبع این برروی انگیزش و رضایت شغلی را نمیبخشند و خود را شایس

افزون بر این بخشیدن خطاهای خود و دیگری، استرس، سرزنش گری، رفتار  تاثیر منفی خواهد داشت.

ری را تجربه می خصمانه و پرخاشگری را در روابط بین فردی کاهش می دهد و بنابراین افراد روابط سالم ت

شواهد  (.2008تر و باطبع کیفیت زندگی باالتری خواهند داشت)دیبالسیو و بندا، ورضایت باالکنند 

ساز رفتاری که به های سرشتی سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعالدهند گرایشپژوهشی نشان می
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دهند، عامل خطر مهمی برای اختالالت هیجانی هستند. های هیجانی خود را بروز میصورت سبک

شناسی دهنده آمادگی و استعداد به اشکال متعدد آسیبها نشانچنین، حساسیت ناهنجار این سیستمهم

توانند دامنه وسیعی از ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری میای که سیستم فعالگونهبه تروانی اس

شخصیتی و انزجار را که روابط بین چندین عامل  مطالعات آالتانجی و همکاران اختالالت را تبیین کنند

ارزیابی کردند، نشان داد که سیستم بازداری رفتاری شدیداً با انزجار همبسته است. پژوهشگران بر این 

باورندکه رابطه بین سیستم بازداری رفتاری و انزجار حاکی از آن است که انزجار معموالً در نقش 

از آنجا که انزجار معموالً با محرک منفی مرتبط  کند. به طور خاص،های آزارنده عمل میکننده انگیزهتنظیم

است و سیستم بازداری رفتاری در نقش سیستم کارکردی مستقل، رفتار و انگیزش را در پاسخ به 

کند، ممکن است وجود احساس انزجار با سیستم بازداری رفتاری هشداری های آزارنده تنظیم میموقعیت

شود که سیستم دیگر، انزجار رویدادی منفی و آزارنده تلقی میبرای وقوع تنبیه تلقی شود. به عبارت 

و   برد)کولس و همکارانکار میهای آینده بهبازداری رفتاری آن را برای پاسخ و تنظیم رفتارها و انگیزش

های مغزی رفتاری  رسد سیستمبا در نظر گرفتن مطالعات پیشین، به نظر می .(2006)  موریس و همکاران

دهد؛ یعنی سیستم بازداری گوی فعالیت مشخصی را در افرادی که انزجار زیادی دارد، نشان میگِرِی ال

ساز پیوسته سیستم فعالهمفعال. از سویی، ماهیت بهساز رفتاری کمفعال و سیستم فعالرفتاری بیش

 سیستمیه خرده تواند مکمل این الگو باشد. این ادعا بر مبنای فرضرفتاری و سیستم بازداری رفتاری می

ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری شود. او مدعی است سیستم فعالمطرح می  پیوسته کرهمهای به

کنند)علیلو،بخشی پور نقش متقابلی با هم دارند و تحت شرایطی خاص با هم تشریک مساعی می

 (.1396،نصیری

  :در کارکنان مراکز  یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل زشیانگ زانیم نیب» فرضیه دوم

 .«وجود دارد یدار یرابطه معن هیشهراروم ادیاز اعت یریشگیپ
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 نتایج نشان می دهد بین رضایت کارکنان و انگیزش شغلی آنها (810/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود ،

 (،2004و میوراون )  سلساروا . در تبیین یافته این فرضیه میتوان به پژوهشی که توسط(≥05/0p)دارد.

اشاره کرد که نشان دادند که حساسیت زیاد به تنبیه بر روان آزرده گرایی و هیجانات منفی همچون 

پژوهش ها ارتباط سیستم  .اضطراب و افسردگی تاثیر گذار است و باعث کاهش خود تنظیمی می گردد

نشانه های اضطرابی و افسردگی  بازداری رفتاری را با حساسیت به تنبیه ،عاطفه منفی و ناخوشایند ،

 2002؛ نیازاف و همکاران ،  1994،   و وایت  ؛ کرور2005و گومز ،   وکاهش انگیزه نشان می دهند  )گومز

( .سیستم فعال ساز رفتاری، با زود بر انگیختی کلی ، برون گرایی ، افزایش  2003؛ هیپونیمی و همکاران ، 

ت به پاداش و جستجوی تجربه در ارتباط بدست آمده است )گومزو عاطفه خوشایند ،انگیزش باال، حساسی

در مدل  (. 1990؛ جرم و همکاران ،  2003؛ هیپو نیمی و همکاران ،  1994؛ کرور و وایت ،  2005گومز ، 

پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی وتاثیر برانگیزش افراد 

د که بین سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمی هیجانی با تحمل نتایج نشان دا

 42معنادار وجود دارد، . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد -  آشفتگی وانگیزش افراد رابطه

رفتار، واریانس تحمل آشفتگی ومالک های انگیزشی توسط متغیـر هـای متغیرهـای سیسـتم فعال ساز %

بر اساس نتایج این مطالعه می توان  .سیستم بازداری رفتاری و بد تنظیمی هیجانی قابل پیش بینی است

گفت متغیرهای سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری و بد تنظیمـی هیجانی در پیش بینی 

بر اساس نتایج پژوهش  .(9513تحمل آشفتگی وانگیزش افراد بسیار با اهمیت هستند)اعظیمی ،کاکابرایی ،

دیگری میتوان نتیجه گیری کرد که تفاوت های فردی در تجربه عاطفه مثبت و منفی میتواند ناشی از 

تغییرات مرتبط با چرخه های شبانه روزی باشد وانگیزه و حاالت مختلف انگیزشی در انسان درساعات 

این کاربردبالینی حاصل ازنتایج این پژوهش بنابر(.1394مختلف روز متفاوت است)امیری ، عیسی زادگان ،

انگیزش اعث افزایش سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری کارکنان بتغییر نشان می دهدکه می توان با
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افرد کمک وضعیت سالمت  رفتارهای مقابله ای انطباقی درفرد شده وبه بهبودشغلی در آنها شد و موجب 

 کز باال برد.کرد و همینطور بهره وری را در مرا

  :در کارکنان مراکز  یو رفتار یمغز یها ستمیو س رضایت شغلی زانیم نیب» فرضیه سوم

 .«وجود دارد یدار یرابطه معن هیشهراروم ادیاز اعت یریشگیپ

 یافته ها نشان می دهد بین رضایت کارکنان و فعالسازی (24/0=R)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، 

(05/0p≤ ،) همچنین بین رضایت شغلی کارکنان و بازداری(145/0-=R رابطه منفی معناداری وجود ،)

است که نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون می دهد. با توجه 01/0کمتر از  sigمقدار (. ≥05/0pدارد )

 یها ستمیبر اساس س یشغل تیرضاهای ( بین متغیرR Squareبه آزمون رگرسیون فرضیه، ضریب تعیین )

درصد تغییرات ایجاد   %33تقریبا  یو رفتار یمغز یها ستمیساست. یعنی متغیر 0.33 یو رفتار یمغز

درتبیین یافته های این پژوهش میتوان به تحقیقی  .کندبینی میی را پیششغل تیرضا های ریمتغشده در 

روان استرس و نقش آن در سالمت های مقابله با رفتاری با شیوه -بررسی رابطه سیستم مغزیکه با عنوان 

های جسمانی، روانی و اجتماعی تحت تاثیر روانی در زمینهبه طور کلی نتایج نشان داد که سالمت

ها ی روزانه قرار حساسیت متفاوت سیستم مغزی رفتاری و راهبردهای مقابله ای افراد در برابر استرس

لی باال وفعال سازی رفتاری با رضایت و آسودگی گیرد، سیستم ها ی بازداری رفتاری با استرس شغمی

در تحقیقی که با عنوان رابطه (.1395بیشتر همراه است. )جمالی قراخانلو، ستارپور ایرانقی، نجفی،

تحلیل رفتاری و عواطف با اضطراب اجتماعی ورضایت شغلی در دانشجویان انجام شد -های مغزیسیستم

 صورت مستقیم با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار ، و بهرفتاری بهها نشان داد که سیستم بازداری داده

صورت غیرمستقیم از طریق عاطفه منفی با اضطراب اجتماعی رابطه دارد وبا رضایت شغلی رابطه منفی 

طور آوری رفتاری نیز بهدار دارد. سیستم رویمعنادار دارد. این سیستم با عاطفه مثبت، رابطه منفی و معنی

تواند بر اضطراب اجتماعی اثرگذار باشد وهمچنین بر میزان رضایت تقیم و از طریق عاطفه مثبت میغیرمس
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شغلی اثر گذار باشد. سیستم جنگ/گریز/بهت از طریق عاطفه منفی با اضطراب اجتماعی باال ورضایت شغلی 

همسو با تحقیق کنونی (. یافته های این پژوهش ها 1396)مکوند حسینی، نجفی، خالقی،پایین رابطه دارد. 

 .است

  :شهر  ادیاز اعت یریشگیدر کارکنان مراکز پ یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ نیب»فرضیه چهارم

 .«وجود دارد یرابطه معنادار هیاروم

  تیرضانتایج نشان می دهد بین (810/0کارکنان و انگیزش شغلی آنها R=(انجماد ،)439/0R= رابطه ،)

پژوهشی که با هدف در تببین یافته های این فرضیه میتوان به   (.≥05/0p دارد.)مثبت و معناداری وجود 

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و نیز شرایط و عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت شغلی در کارکنان 

شامل  و همکاران اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود انجام شده است اشاره کرد. نمونه مورد مطالعه

نفر از کارکنان و همکاران اداره ورزش و جوانان شاهرود است که با شیوه هدفمند و بصورت تمام  60

انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان داد، بیشترین میزان انگیزش به عامل فیزیولوژیکی  (N=n)شمار

داشت؛ و نیز بیشترین و ( اختصاص 16/2±91/0( و کمترین میزان انگیزش به عامل رشد )40/0±83/3)

کمترین میزان رضایت شغلی به ترتیب به مهارت و روابط اختصاص داشت. اغلب ابعاد انگیزش و رضایت 

(. 1393. )عظیمی ثانوی. بابک و زهرا موالئی،   .p<(05/0شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.)

عیین ارتباط بین انگیزش شغلی با رفتار همچنین نتیجه این فرضیه با یافته های پژوهشی که با هدف ت

ها نشان (همسو است. یافته1394انجام شد)شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر یاسوج 

 (05/0دار وجود. داشت)داد که بین انگیزش شغلی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی

p<.(05/0بینی رفتار شهروندی بودند)داری قادر به پیشمعنیچنین ابعاد انگیزش شغلی به طور همp<.   .

نتایج این تحقیق بیانگر این است که وقتی کارکنان از انگیزه کافی برخوردار باشند از شغل خود احساس 

رسانند و موجب حداکثر خشنودی می نمایند وبالطبع مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام می
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مطالعه ای نیز با هدف انجام سنجش کمی روابط میان  .(1394خلقی فرد و همکاران،شوند)کارایی می

انگیزش شغلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی در کارمندان بانک صورت گرفته  است . این مطالعه  به 

منظور تعیین این است که تا چه حد، متغیرهای انگیزش شغلی و رضایت شغلی در کارمندان بانک، عملکرد 

ی آنان را پیشبینی می کنند. روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، شغل

توصیفی همبستگی است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که بین متغیرهای انگیزش شغلی و 

.همچنین بین متغیرهای رضایت شغلی و   r. =680/0 عملکرد شغلی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد

عالوه بر این، ترکیبی از انگیزش شغلی و رضایت  عملکرد شغلی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

امرائی. جابرانصاری، ) شغلی، به صورت قابل توجهی عملکرد شغلی را در کارمندان بانک پیش بینی می کرد

اط انگیزش شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی پژوهش دیگری با هدف  بررسی ارتب.(1392

جام گرفته است که نتایج بدست آمده نشان داد که بین اندبیران مدارس متوسطه شهرستان مرودشت 

متغیرهای سه گانه انگیزش شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود 

 (.1387،  ندارد )ساعتچی. قاسمی ، نمازی

  :در کارکنان  یو رفتار یمغز یها ستمیو س یشغل تیو رضا یشغل زشیانگ نیب» فرضیه پنجم

 .«وجود دارد یتفاوت معنادار تیبراساس جنس هیشهراروم ادیاز اعت یریشگیمراکز پ

 یافته ها نشان می دهد که مقدارF   می باشد که در سطح  587/0مربوط به آماره المبدای ویلکز برابر با

توان گفت که متغیرهای رضایت شغلی، انگیزش شغلی و سیستم معنادار است. بنابراین می 05/0آلفای 

« رضایت شغلی»های های مغزی و رفتاری در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری دارد .مولفه

(05/0=Sig.  ،77/10=F)  انگیزش شغلی »مولفه و »(05/0=Sig.  ،99/3=F) ( ، فعالسازی  »مولفه» 

(05/0=Sig.  ،21/17=F) ،«  بازداری »(05/0=Sig.  ،98/4=Fدر دو گروه زنان و مردان متفاوت می ،) 

رضایت وانگیزش شغلی زنان میانگین باشند. بر اساس آمار توصیفی جداول فصل چهارم در میابیم که 
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طبق نتایج فصل چهارم میانگین رضایت وانگیزش شغلی زنان بیشتر از گروه از گروه مردان است.بیشتر 

پژوهش های انجام شده در رابطه با تفاوت های مردان است..درتبین یافته های این فرضیه میتوان به 

می گیرند.و جنسیتی در سیستم های مغزی رفتاری اشاره کرد که زنان نمرات باالتری در بازداری رفتاری 

مقابل دسته در (.2003تفاوت معنی داری در سیستم فعال ساز رفتاری آنها مشاهده نشده است)هپونیمی،

رفتاری هر دو جنس نشان نداده است)جکسون ،گری –ای از مطالعات تفاوتی در سیستم های مغزی 

ها به مواد و بهنجار یافته رفتاری در افراد وابسته -های مغزیدر پژوهشی با عنوان مقایسه سیستم(. 2003،

که طوریرفتاری افراد معتاد و غیر معتاد وجود دارد به -های مغزیداری در سیستمنشان داد تفاوت معنی

در  در افراد معتاد باالتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری ساز رفتاریسطح سیستم فعال

ساز رفتاری در ها بیانگر آن بود که سیستم فعالتاد است. همچنین یافتهافراد غیر معتاد   باالتر از افراد مع

ها با تئوری تر از مردان بوده است. یافتهتر از زنان   و سیستم بازداری رفتاری در زنان فعالمردان فعال

 ساز رفتاریکه مصرف مواد از فعالیت بیشتر سیستم فعال( مبنی بر این1993حساسیت به تقویت گری )

در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه سیستم  .(1393شود همسو بوده است)مالکی گمچی، خادمی،ناشی می

پسر  75نفر ) 300های مغزی فعالسازی /بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر که بر روی 

ام شد نشان داد تفاوت دختر با منبع کنترل درونی( انج 75پسر و  75دختر با منبع کنترل بیرونی و  75و 

میزان فعالیت سیستم های مغزی /رفتاری بین چهار گروه آزمودنی معن یداری است. میزان فعالیت سیستم 

فعالسازی رفتاری در آزمودنی های با منبع کنترل درونی بیشتر و این میزان درپسران باالتر از دختران بود 

ی های با منبع کنترل بیرونی بیشتر و این برتری با گروه و میزان فعالیت سیستم بازداری رفتاری در آزمودن

گریز، درک از مرکز کنترل بیرونی میانگین  باالتری را نشان داد و میانگین  -دختران بود. در سیستم جنگ

دختران در گریز و میانگین پسران در جنگ بیشتر بود. در نتیجه اینکه  بر اساس دیدگاه گری، سیستم 

با عواطف مثبت و سیستم بازداری رفتاری با عواطف منفی در رابطه است و بر اثر فعالسازی رفتاری 
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محرکهای درونی و بیرونی فعال می شوند. تفاوتهای این دو سیستم میتواند علت واکنشهای مغزی برای 

انواع گوناگون آسیب شناسی روانی و روش های پیشگیری آن را تبیین کند)شاهنده ،آقا یوسفی 

رفتاری، سبک های -در ارزیابی بهزیستی روانشناختی بر اساس سیستم های مغزیه هایی که یافت(.1391

عاطفی و راهبرد تنظیم هیجان: با نگاه به نقش جنسیت انجام شده  نشان می دهد همبستگی مثبت 

معناداری بین سبک های عاطفی مثبت و بهزیستی روانشناختی وجود دارد همچنین بین  مقیاس بازداری 

اری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معناداری به دست آمد.ضمناًبین زنان و مردان در رفت

به نظر می رسد بهزیستی روانشناختی با ابعاد زیستی .بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود داشت

 کنندهای در میزان بهزیستی همچنین جنسیت نقش تعیین .های عاطفی مرتبط است شخصیت و سبک

 .نتایج این تحقیق با فرضیه پنجم همسو می باشد.(1396، امیری، سپهریان آذر)روانشناختی دارد

 محدودیت های پژوهش  5-3

محدود بودن اطالعات پژوهش حاضر به پرسشنامه به طوری که احتمال اینکه افراد سعی کنند تا در  .1

باشند و نه آنظور که هستند اعمال نمایند وجود پاسخ گویی به پرسشنامه نظرات خود را آنگونه که باید موثر 

دارد لذا به نظر میرسد اگر ابزار های گرد آوری با مصاحبه همراه میشد اطالعات جامع تر و علمی تری حاصل 

 می شد.

. نتایج این پژوهش شامل تعداد محدودی از کارکنان مراکز پیشگیری از اعتیاد کشور می باشد و برای 2

و همینطور برنامه ریزی های صحیح در این رابطه الزم است که این تحقیق در سطح وسیع تری تعمیم یافته ها 

 انجام شود.

عوامل مختلف دیگری عالوه بر متغییر بیان شده در انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مراکز پیشگیری  .3

 ی مورد بررسی قرار نگرفتند.از اعتیاد تاثیر می گذارد که در این پژوهش به دلیل محدودیت های مالی و زمان
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وجود مشکالت شخصی و بعضا نارسایی های هیجانی مختلف در محیط زندگی شخصی کارکنان  .4

 )مشکالت خانوادگی،مشکالت مالی و...( که به عنوان متغیر مزاحم بر نتایج تاثیر گذار است . 

ویق  در مراکز ترک که بالطبع نبود برنامه های هایی برای افزایش انگیزش شغلی ونبود هیچ نوع تش .5

 .سطح رضایت شغلی را پایین خواهد آورد

 نحوه مقابله با پریشانی هیجانی به کارکنان آموزش داده نشده است. .6

 پیشنهاد های تحقیق  -5-4

 پیشنهادات کاربردی -5-4-1

  اگر ابزار های گرد آوری با مصاحبه همراه می شد اطالعات جامع تر و علمی تری حاصل می شد. .1

بهتر است که این پژوهش در شهر های دیگر نیز انجام گیرد تا بتواند با اطمینان بیشتری داده ها را به  .2

 جوامع بزرگ تر تعمیم داد.

را تهیه نمایند که در آنها راهکارهای افزایش انگیزه مراکز درمانی مرتبط با ترک مواد، برنامه هایی  .3

 .ورضایت شغلی و راه های بهبود کیفیت زندگی شغلی در بین کارکنان مدنظر قرار دهد

با شناسایی مکانیسم های مقابله ای کارکنان و تقویت جنبه های مثبت رفتاری آنان میتوان سازگاری  .4

 ایت شغلی را نیز افزایش داد.این گروه را افزایش داده و انگیزه و رض

آموزش کارکنان و دست اندرکاران مرتبط با مراکز ترک اعتیاد در خصوص راه های افزایش انگیزه   .5

 شغلی که بالطبع رضایت شغلی را نیز در این گروه افزایش خواهد داد

اکز ترک پیشنهاد می نحوه مقابله با پریشانی هیجانی در قالب دوره های روانشناختی برای کارکنان مر .6

 گردد.
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با انتشار مجالت و نتایج تحقیقات انجام گرفته در زمینه رابطه بین انگیزه شغلی ورضایت شغلی و  .7

سیستم های مغزی رفتاری درکارکنان مراکز ترک ارومیه در مجله ها و سایر منابع مطالعاتی مسئولین ذیربط را 

 . از اهمیت متغییر های پژوهش آگاه سازیم

 پیشنهاد های پژوهشی  -5-4-2

کند باید در گیرد و نتایجی را حاصل مینامه در دانشگاه صورت میتحقیقاتی که تحت عنوان پایان .1

ها را در طرح و برنامه تحقیقات خود، جهت اختیار مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرند و مسئولین اجرایی آن

 .یاده نمایندهای جامع پفراهم نمودن بهداشت روانی طرح

 .هاپذیری بیشتر نتایج و یافتهتر جهت تعمیمانتخاب نمونه بزرگ . 2

ها تسریع به عمل آید و فرهنگ پژوهشی بایستی در بین همه اقشار و مردم ارائه شود و درانجام آن .3

 .افراد با عدم همکاری، مشکالتی برای پژوهشگران موجب نشوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 منابع و مآخذ

منابع فارسی -الف  

(رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در ادارات دولتی شهر 1395اکبری محمد،امیر محمودی نفیسه )

 95،تابستان  4،شماره  10دوره  فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(، ،بندرعباس

  .149-170،صفحات 

-های مغزی (. ارزیابی بهزیستی روانشناختی بر اساس سیستم1396، سپهریان آذر فیروزه ) سهراب امیری

، مجله پژوهش سالمت رفتاری، سبکهای عاطفی و راهبرد تنظیم هیجان: با نگاه به نقش جنسیت،

 مقاله پژوهشی. 1396،بهار 3،شماره  2دوره 

بررسی رابطه انگیزش شغلی بادرگیری شغلی و روحیه (.1394امانی. شهین؛ فریده ابراهیمی ،عرفان سلیمانی، )

کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی  کار گروهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مریوان،

، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران

  دانش و فناوری سام ایرانیان.

(. بررسی رابطه بین انگیزش شغلی، رضایت شغلی و عملکرد 1392 محمدرضا جابرانصاری،)امرائی. محمد و 

ومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی دشغلی،

  ، گچساران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران .صنایع در سازمانها

بررسی عوامل اجتماعی،فرهنگی موثر بر رضایت مندی شغلی  (.1395باقری معصومه ،محمد رضا زلقی)

،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده زنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان

 اقتصاد و علوم دانشگاه اهواز .
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لی اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغ(.1391)بهادری محمدکریم ، بابایی منصور ، مهرابیان فردین

مرکز تحقیقات مدیریت سالمت، دانشگاه  :درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی

-236 صفحات:،1391زمستان 4شماره ،14دوره ،، مجله طب نظامی تهران،اهلل علوم پزشکی بقیه 

243 . 

انگیزش شغلی عوامل موثر بر ایجاد  (.1383زهراسادات) حسینی. داریوش نوروزی. حمید آبادی علی بخشی

  دوره. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاناعضای هیات علمی 

  . 41 صفحه تا 33 صفحه از ;( 12 پیاپی) 2  شماره.  4

گرایی و (.سیستم مغزی/ رفتاری، کمال1394تاجیک زاده فخری،مهرابی زاده هنرمند مهناز ،داودی ایران )

،صفحه 3،شماره  11، دوره 6،مقاله  مجله مطالعات روانشناختیدر دانشجویان،عالئم افسردگی 

119-140. 

 :تهران، نشر نی،چاپ یازدهم .انسانی منابع مدیریت(. 1394جزیی نسرین)

(.بررسی همه گیر شناختی اعتیاد در معتادان خود معرف 1392حاجیان کریم،خیرخواه فرزان،فالطونی مهدی)

اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی -مجله گروه پزشکیز ترک اعتیاد:مراجعه کننده به مراک

  .2،شماره 2،دوره 5.مقاله بابل

نشریات :(پژوهشی ـ تحلیلی رویکردی) کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی (.1386حسن درویش)

 .1000340 پیاپی شماره - 16 شماره ،5 دوره ،5 مقاله مدیریت سازمانی:

( .انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی 1388حکیم جوادی، نامداری، عسگری شریف ، اسالمی دهکردی. )

/دوره سوم /شماره / فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیکارکنان سازمان آب و فاضالب استان تهران: 

 مجموعه مقاالت دومین همایش سراسری دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی دانشگاه الزهرا ) س(.
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نقش انگیزش شغلی در یادگیری سازمانی و توانمندسازی (. 1395خراسانی اباصلت،زمانی منش حامد

پژوهشی اقتصاد و  -فصلنامه علمی :داریهرصادی کارکنان شتای عملکرد اقتدر راس ناختیروانش

 .111-97،(( 19)پیاپی 3)5، مدیریت شهری

رفتاری به عنوان -(.بررسی سیستمهای مغزی1388ز )صفیخوانی آرامه،مهرابی زاده هنرمند مهنا داودی ایران،

مجله دستآوردهای روانشناختی علوم تربیتی و  :شخصیتی  C ،A و D پیشبین های تیپهای

: ص ص ی2 شماره شانزدهم، سال چهارم، دوره ی اهواز: چمران شهید دانشگاه روانشناسی 

112-87. 

فصلنامه مطالعات (. تبیین ارتباط ابعاد غنی سازی شغلی و رضایت شغلی کارکنان ، 1388دهقان وهمکاران )

  کمی در مدیریت.

 شغلی رضایت مدیران، شغلی انگیزه میان رابطه بررسی  (.1387نوشاد قاسمی،نمازی سمیه) ساعتچی محمود،

 در نو رهیافتی  نشریه مرودشت، شهرستان متوسطه مقطع( دبیران) کارکنان سازمانی تعهد و

  .174تا  153از صفحه ،2 ،شماره1 ،دوره آموزشی مدیریت

 :انتشارات آگهروش های تحقیق در علوم رفتاری(.1396سرمد زهره ،عباس بازرگان،الهه حجازی)

راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخـاب ( .1386 شفیع آبادی، ع.)

   .98انتشارات رشد، چاپ شانزدهم، ص :، تهـران شـغل

 کنترل منبع و رفتاری بازداری/فعالسازی مغزی سیستمهای مقایسه(.1391) یوسفی علیرضا ،آقا مریم شاهنده

 .3،شماره  6، سال فصلنامه روانشناسی کاربردیویان دختر و پسر، دانشج

سازی با سوگیری حافظه  رابطه سیستم های بازداری و فعال.( 1385عبداللهی مجارشین، رضا، )

  پایان نامه کارشناسی ارشد، تبریز، دانشگاه تبریز.: ناآشکار در افراد افسرده



92 

(.مقایسه ی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و سالمت روان در افراد 1390عبدالطیف ) علیمردادی

، شماره 13دوره ، 1، مقاله مجله اصول بهداشت روانی:معتاد وابسته به مواد مخدر و افراد بهنجار

   .304 -13، صفحه 52

(. بررسی رابطه انگیزش و میزان رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش 1393 عظیمی ثانوی. بابک و زهرا موالئی،)

 ، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.همایش بین المللی مدیریت و جوانان شهرستان شاهرود:

(. 1395پرهیزگار محمد محدی، آقا یوسفی علیرضا ) عیوضی حشمت علی اصغر ،محمودی میمند محمد، 

سازی و بازداری های فعالکنندگان با استفاده از سیستمگیری مصرفهای تصمیمبینی سبکپیش

،شماره 5،دوره 9مقاله مجله علوم تربیتی و روانشناختی)شناخت اجتماعی(، رفتاری مغزی:

 .165-153،صفحه 10

رفتاری بر اساس چرخه های  -(. ارزیابی عاطفه و سیستم های مغزی1394عیسی زادگان علی،امیری سهراب )

 .112-10،110روانشناسی شناختی ،مجله روانشناسی معاصرصبحگاهی و شامگاهی:

(.مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان  1390محمد قمری)

مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فصلنامه رهبری ودانشگاه آزاد اسالمی: 

 .3،سال پنجم،  شماره گرمسار

  : انتشارات یسطرون.انسانی منابع مدیریت مبانی(.1392میرکمالی سید محمد)

(. بررسی ارتباط عوامل 1389غالمرضا نژاد علی ،فرهاد نصرتی نژاد ،علی اخوان بهبهانی ،ایروان مسعود اصل)

ی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های آموزشی یاسوج بر اساس نظریه بهداشتی و عوامل انگیزش

 89بهار  ،1،شماره  20دوره  ،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی :انگیزشی هرزبرگ 

 .5تا  52،صفحات 
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(.بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک 1387غضنفری احمد،عابدی لطفعلی )

، زمستان 1، شماره 1، دوره 6مقاله  ، انسانی منابع مدیریت های پژوهش: ظامیی ندانشکده

  .175-149، صفحه 1387

(. مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی 1395کاکا برایی کیوان ، اعظمی ادریس)

 فصلنامه نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزادرفتاری و بدتنظیمی هیجانی: 

  .9 تا  1،صفحات  1395،تابستان  1،شماره  5دوره  اسالمی واحد ساری،

بررسی میزان انگیزش شغلی حرفه (:1390راد) عصمت، درخشان قمری. محبوبه قمری.  نرگس قمری

 نشریه: 1390کاردرمانی بر اساس شاخص بالقوه انگیزش در بین کاردرمانگران استان فارس در سال 

 .12 صفحه تا 5 صفحه از ; 3  شماره.  6  ،دورهنوین توانبخشی

 ارزیـــابی واژه بررســـی و(.1389مهرجردی، حسـنی ابهریـان، نـوری ) مکری، آذرخش، اختیاری، علم

های علوم  تازه:کنندگان آمفتامین فارسی زبان ولـــع مصـــرف، در سوءمصرف هـــای القاکننـــده

 2. ،تابستان، شماره 12، سال شناختی

 در فکر کنترل راهبردهای و فراشناختی باورهای رفتاری،  مغزی های سیستم (.1392حسین،) علیمرادی ،شاره

-علمی 19 شماره ، بالینی مجله روانشناسیاجباری:   وسواسی اختالل به مبتال بیماران

 .(22 تا 11 از - صفحه 12) ISC/پژوهشی

 در روان سالمت و رفتاری مغزی های سیستم فعالیت ی (.مقایسه1390مدرس غروی) هوشیار، علیمرادی،

 شماره - سیزدهم سال ، روانی بهداشت مجله اصولبهنجار: افراد و مخدر مواد به وابسته معتاد افراد

  .(313 تا 304 از - صفحه 10) ISC/پژوهشی-علمی 52

ویژگی های روان سنجی مقیاس های سیستم بازداری و فعال ساز ی رفتار  .(1387محمدی، نوراله، )
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دوره جدید،  -، سال پانزدهمپژوهشی دانشگاه شاهد -ماهنامه علمی:در دانشجویان دانشگاه شیراز

 .28شماره 

بررسی رابطه بین هویت سازمانی, رضایت شغلی و تعهد سازمانی در .(1390محمدی صالح الدین)

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.دوره دبیرستان شهرستان سنندجمیان دبیران 

 . تهران: یسطرون.رفتار و روابط در سازمان ومدیریت (.1386میرکمالی، سید محمد) 

در پیش بینی استعداد اعتیاد   رفتاری _ مغزی های سامانه حساسیت(.1394)کبیر فرهاد،شریفی محمدی

 .12شماره پیاپی   - 3، شماره 4، سال  روانشناسی فصلنامه رویش:دانش آموزان

،فرسودگی شغلی ،استرس شغلی و مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی(. 1395هاشمی ،ارشدی، نعمانی)

 ،دوفصلنامه.شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان،مجله دانشگاه شهید چمران اهوازرضایت شغلی:

(. 1394؛ بسطامی مالک ؛ ذوالفقاری نیا منیره ؛ بزاززاده نیلوفر ) یار محمدی واصل مسیب ؛ علی پور فرشید

های مغزی رفتاری و تکانش گری با ولع ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستمنقش واسطه

، 1دوره  ،2مقاله  ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی:مصرف در اعتیاد به مواد محرک

 .پژوهشی مقاله: مقاله ،نوع  67-51،صفحه 2شماره 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between job motivation and 

occupational satisfaction of addiction prevention staff and the relationship between brain and 

behavioral systems in Urmia. This research is a correlation-regression study and data gathering 

was done by survey method on employees of centers for the prevention of addiction in Urmia 

city. The sample size was 200 individuals selected as sample. For data collection, standardized 

questionnaires were used by Carver & White (1994), Hackman & Oldham (1981), and 

Momentum's Job Satisfaction Questionnaire (1980), and Minnesota's Job Satisfaction 

Questionnaire, and the Researcher's Self Questionnaire for Demographic Information used .The 

hypotheses were tested by Pearson correlation and simultaneous linear regression and 

multivariate analysis of variance (MANOVA). There is a relationship between the job motivation 

variables based on brain and behavioral systems (0.38), that is, the variables of brain and 

behavioral systems predict approximately 38% of the changes made in the job motivation 

variables. Among job satisfaction variables based on brain and behavioral systems 0.33. There is 

a relationship between the variables of the brain and behavioral systems, which predicts about 

33% of the changes made in the job satisfaction variables. A positive but weak relationship has 

been reported . There is a positive and significant relationship between employees' motivation and 

activation (R = 0.24) (p≤0.05). Also, there is a negative relationship between employee 

motivation and inhibition (R = -0.195), and escape (R = -0.256) and war (R = -0.312) (p≤0.05). 

Among staff satisfaction and activation (R = 0.24 ), There is a positive and significant 

relationship (p≤0.05). Also, there is a negative relationship between employee satisfaction and 

inhibition (R = -0.145), and outflow (R = -0.288), and war (R = -0.358) (p≤0.05). There is a 

positive and significant relationship between employee satisfaction and job motivation (R = 

0.810) (p≤0.05). 
Key words: Brain syndrome-Occupational Exercise, Job Satisfaction, Centers for Preventing 

Addiction 
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