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هاي دموگرافیک افرادبا ویژگیانگیزش شغلیبررسی رابطه
)بلوچستانموردکاوي کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و(

2زادهمحمدحسین فالح، 1دکتر سجادي پارسا

دریانوردي و علوم دریایی چابهارهیات علمی دانشگاه 1
اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان2

کیدهچ
هاي منابع انسانی خود همت گمارند تا بتوانند با رسیدگی به موقع، زمینه فعالیت و یران به شناخت و پیش بینی انگیزهکند که مدمدیریت صحیح در سازمان ایجاب می

و )بومی یا غیر بومی بودن(نوع سکونت سن، رتبه شغلی، سطح تحصیالت، پرسش که آیا پاسخ این عالوهبه. ر جهت اهداف سازمان فراهم نمایندرا دبازدهی بیشتر آنان
اداره کل بنادر و دریانوردي مدیرانراهبرديهايگذاريتواند راهنماي مهمی براي سیاستاي با انگیزش دارد یا نه میرابطه)رسمی، پیمانی، قراردادي(نوع استخدام

اساتید اهل فن و پایی آن با ضریب اعتماد الفاي کرونباخ بررسی گردید، نظراي که روایی آن با کمکبوسیله پرسشنامهاز این رو.استان سیستان و بلوچستان باشد
.پرداختیمهاي دموگرافیک با ویژگیانگیزش به بررسی رابطه معنی داريآزمون تحلیل واریانس باسپس . ندشدآوريجمعاین تحقیقانجامبرايهاي مورد نیازادهد

در حالی که بین سن، سطح تحصیالت و نوع استخدام با . اي معنادار وجود داردنتایج نشان داد در جامعه مورد بررسی بین نوع سکونت و رتبه شغلی با انگیزش رابطه
.  مشاهده نگردیدداري انگیزش رابطه معنی

.هاي دموگرافیک، ویژگیانگیزش شغلی، منابع انسانی:کلمات کلیدي

مقدمه- 1
بنگاه سالمت نیروي کار، خالقیت و نو آوري، تحرك و پویایی، ارزش آفرینی و فعالیت و حضور در عرصه رقابت جهانی از مواردي هستند که شرکتها و

و با اهمیت هاي اقتصادي را موظف و ترغیب می نمایند که به نیروي انسانی توجه خاصی داشته باشند، زیرا نقش کارکنان برجسته در سازمان ها، آشکار 
با دیگر چنانچه به فرآیند مدیریت منابع انسانی توجه نماییم، خواهیم یافت که نگهداري و بهسازي نیروي انسانی از اهمیت قابل توجهی در مقایسه . است

بنابراین براي درك برداشت . دارداجزاي این فرآیند برخوردار است و اگر نقصانی در این مرحله از فرآیند صورت پذیرد، اتالف منابع زیادي را به همراه
لذا یکی از موضوعات . کارکنان از عملکردها و فعالیتهاي شرکت خصوصا در حوزه منابه انسانی، ضرورت دارد به انگیزش توجه ویژه اي صورت پذیرد

ه فرد امکان حفظ ارزشهاي خصوصی و انگیزش شغلی به وسیله این پدیده تعیین می گردد که آیا شغل ب. مطروحه در ادبیات سازمانی انگیزش است
].7[نه شخصی را می دهد یا 

سریعتر به محدودیت منابع انرژي و نیروي انسانی کارآمد و رقابت فشرده میان کشورهاي مختلف و زمینه دست یابی به راههایی که بتواند آنان را هرچه
عامل منابع انسانی می تواند منابع فیزیکی و مادي را به هدر .خود مشغول کرده استسر منزل مقصود برساند ، ذهن بسیاري از اندیشمندان جوامع را به 

و یکی از شرایط مهم و اساسی براي رسیدن به هدف در هر کاري برانگیختن و ایجاد انگیزه در افرادي . داده و اتالف کند، از بین ببرد یا آن را بارور کند
.]4[است که آن کار را انجام می دهند

ها فرآیندي درونی است که رفتار کند که هر یک از اینها را مشخص میها و هیجانانگیزه، یک اصطالح کلی است که زمینه مشترك بین نیازها، شناخت
. د یا اختصاصیشود؛ یعنی اینکه کلی باشنفرق بین انگیزه و نیاز، شناخت یا هیجان صرفا به سطح تحلیل آنها مربوط می. کندرا نیرومندانه هدایت می

شوند که منجر ها هستند که به همراه رویدادهاي بیرونی و محیطی به عنوان منابعی محسوب میها انواع اختصاصی انگیزهها و هیجانمثال، نیازها، شناخت
].2[دهندشوند و به رفتار انسان انرژي و جهت میبه ایجاد انگیزش در انسان می

ترین سرمایه و عامل راهبردي هر منابع انسانی عمده. کندگیزه، در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا میمنابع انسانی کار آمد و پر ان
شناخت . پذیردریزان از طریق منابع انسانی انجام میهاي خط مشی گذاران و برنامههاي دولتی اعمال سیاستویژه در سازمانآید، بهسازمان به حساب می

ها و برد سیاستمنابع انسانی راضی و پرانگیزه در پیش. رساندوري منابع انسانی یاري مین انگیزه کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهرهمیزا
منابع انسانی یاري وري تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود بهرهشناخت میزان انگیزش کارکنان می. کنندهاي تنظیمی نقش بسیار مهمی را ایفا میبرنامه
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تر هرچه کارکنان راضی. سازمان را در رسیدن به اهداف سازمانی یاري رسانندتوانندتر، اثربخشی بیشتري دارند و بهتر میشک کارمندان راضیبی. رساند
].3[پردازند هاي روزمره خود میعالیتباشند، با انگیزه بیشتري به ف

کارکنانامل موثر بر انگیزش شغلی عو-2
هاي فرد باید مورد مطالعه نخست ویژگی. دهند سخن به میان آوردیک نظریه کامل انگیزش باید از چند دسته از متغیرها که تشکیل موقعیت کار را می

حیط مستقیم و فضاي دوم باید بخشی از اندیشه متوجه مفاهیم رفتاري وظایف مربوط به شغل باشد و در نهایت باید توجه بیشتري را به م. قرار گیرد
].6[تر معطوف نمایدسازمانی گسترده

هاي فرديویژگی2-1
هاي پژوهش. مندیمآورد عالقهما به آنچه که کارمند به محیط کار خود می. ي نظریه انگیزش، طبیعت و سرشت فرد استنقطه آغاز هر گونه بحث درباره"

دست کم سه دسته . ها و عملکرد در یک شغل باشدتواند سبب اختالف کوششبسیاري از اوقات میهاي افراد در ي آن است که تفاوتدهندهدرخور نشان
.ها و نیازهاها، نگرشدلبستگی. اندهاي تفاوتی فردي در فرآیند انگیزش موثر دیده شدهاز ویژگی
عالقه یک کارمند هم در شیوه و هم در اندازه تاثیر محرك رسد که سرشت محتمل به نظر می. دهدها جهت توجه فرد را نشان میها یا عالقهدلبستگی

تا اندازه زیادي به درجه تناسب میان ) ماندن در شغل(مطالعات زیادي نشان داده است که میزان عالقه کارمند به مشارکت . خارجی در رفتار موثر باشد
توان به عنوان یک عامل که افراد معموال با خود به سازمان ها را میها یا عالقهسان، دلبستگیبدین. هاي شغل بستگی دارداي و واقعیتهاي حرفهدلبستگی

اي تواند نقش برجستهها یا عقاید کارمندان نیز میها، نگرشعالوه بر دلبستگی. اي در چگونگی رفتار در کار موثر است، در نظر گرفتآورند و تا اندازهمی
افرادي که از کار خود زیاد ناخشنودند یا از سرپرست خود یا هر چیز دیگر رضایت ندارد، ممکن . ر داشته باشددر انگیزش آنان نسبت به انجام دادن کا

اگر کارمندان خود را . کنند به رسم و روشی که با تصویر ذهنی آنان سازگار است رفتار کنندافراد کوشش می. است اشتیاقی به کار و کوشش نداشته باشند
بنابراین چنین کوششی تصویر ذهنی . ند، کوشش زیادي به کار نخواهند برد و نتیجه عملکرد آنان به احتمال زیاد ضعیف خواهد بوددر شغل ناموفق ببین

. منفی شخص را از خود تقویت خواهد کرد
نیاز به عنوان یک . است"نیاز"م هاي نظري و پژوهشی انگیزه به خود جلب کرده است، مفهوهاي و خصوصیات فردي که بیشترین توجه را در زمینهویژگی

براي نمونه، افرادي که . شود افراد دست به یک رشته کارهایی براي بازگرداندن تعادل درون خود بزنندعامل تعادل درونی تعریف شده است که سبب می
شاید برنده شوند و بدین سان نیاز خود را بر آورده انگیزد مشغول شوند تا نیاز به موفقیت دارند، ممکن است در کارهایی که رقابت با دیگران را بر می

]3[".تواند عامل با اهمیتی در تعیین کوشش و عملکرد باشداختالف و گوناگونی در نیازهاي بشري می. سازند

ماهیت شغلی2-2
در اینجا . هستند که به شغل یک فرد مربوط استدومین دسته از متغیرهایی که باید در زمینه فرایند انگیزش در نظر گرفته شوند شامل آن گروه عواملی 

هاي الزم براي انجام دادن کار، اهمیت وظایف و نوع عواملی چون گوناگونی فعالیت. دهدتوجه بیشتري معطوف به نوع کار است که کارمند انجام می
].3[دارندعهده دارد، همگی نقشی در انگیزش بهآمد کار دریافت میعنوان پیبازخوردي که شخص به

جو سازمانی2-3
وري شاغل تاثیرگذار باشد، باید این نکته را در نظر داشت که این عوامل نیز تواند در میزان بهرهبا توجه به اینکه عواملی در سازمان وجود دارند که می

هاي فردي و فضاي ام تشویق و پاداش، پاداشعواملی همچون کارهاي تشویقی، نظ. توانند در نگرش فرد و درنهایت بر روي انگیزش موثر باشندمی
].3[سازمانی

محیط بیرونی2-4
. نخستین آن کیفیت درون کنشی گروه همسان است. تواند در رفتار کاري اثر داشته باشدواسطه کار هست که میدست کم دو عامل عمده در محیط بی

ي چنین نفوذي ممکن است در هر دو سو. تواند در کوشش کارمندان موثر باشدمیاي دهد که نفوذ گروه عمدتا به گونه برجستهها نشان میپژوهش
تواند گاهی ها، نحوه سرپرستی و مانند آن میعالوه بر آن عواملی همچون باز بودن ارتباطات، درجه همکاري میان بخش.وري اثربخش باشدپیوستار بهره

].3[ثر داشته باشدگیري افراد نسبت به تولید در کار ااوقات بر تصمیم 
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روش تحقیق- 3
و سپس با تعریف متغیرها، ویژگی خواهد پرداختها با توجه به این که این تحقیق ابتدا به چگونگی وضع موجود و جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضیه

زآنجایی که فرضیات و مدل تحلیلی این تحقیق بر ا. باشدپیمایشی می-دهد از لحاظ روش، از نوع توصیفیهاي مدل را گردآوري و مورد سنجش قرار می
بنا نهاده شده استمورد بررسی بر انگیزش شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان متغیرهاي میزان تاثیر اساس سنجش 

. از سوي دیگر این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي است.این تحقیق بر مبناي روش از نوع همبستگی است
شود که شامل میتمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانجامعه آماري این پژوهش شامل

جهت انتخاب نمونه در این تحقیق خاب شدن احتمال برابر و مستقل دارند، هاي ممکن براي انتبا توجه به اینکه همه نمونه.باشدنفر می309تعداد آنها  
آمار استنباطی است و گیري تصادفی ساده به این علت که اساس آن استفاده از روشهمچنین نمونه. شودمیگیري تصادفی ساده استفاده نمونهاز روش 

309جامعه آماري محدود به در این تحقیق با توجه به اینکه. ها ارجحیت داردر سایر روشدر این تحقیق نیز از روش آمار استنباطی استفاده خواهد شد ب
:استحجم نمونه از فرمول زیر استفاده شدهبراي تعیین باشند میايمتغیرها از نوع کیفی رتبهنفر است و 

:زیر قابل محاسبه استحداقل حجم نمونه از فرمول1/0خطاي درصد و دقت 95/0سطح اطمینان با درنظر گرفتن  n =N * ( Zα/2)2 *d2 / ε2 (N-1)+ ( Zα/2)2
].1[مقدار خطاي مجاز است dسطح معنی داري و α،نرمال واحد استانداردمقدار متغیرZحجم جامعه، Nحجم نمونه، nدر این فرمول

:نمونه انتخابی به صورت زیر استحجماینبنابر
n =309*(96/1)2*(667/0)2/(1/0)2(308)+(96/1)2*(667/0)2=73

عدد به محقق 85نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان توزیع گردید که 100اما براي اطمینان بیشتر، پرسشنامه بین 
باشد، زیرا در ابتدا بدون نوع توصیفی است، که بیشتر حال نگر میروش این تحقیق از. هاي آن مبناي انجام این تحقیق قرار گرفتبازگردانده شد و داده

.پردازدهاي تحت مطالعه میهیچ گونه دخالتی در وضعیت موجود به توصیف جز به جز موقعیت
ویژگی آن تعریف هاست و که فراتر از تکنیک خاص گردآوري دادهخواهد شدعالوه بر این براي پیشبرد تحقیق توصیفی از روش پیمایشی استفاده 

.ها در چارچوب مدل تحقیق استمتغیرهایی جهت گردآوري مشخصات هر مورد و در نهایت تشکیل مجموعه ساختارمند و منظمی از داده
تید اهل فن روایی پرسشنامه با نظر اسا. باشداي استفاده گردید که مبناي طراحی آن پیشینه تحقیق میهاي این تحقیق از پرسشنامهبراي گردآوري داده

ي پایا بودن دهندهنشان88/0ضریب الفاي . مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ مورد امتحان قرار گرفت
.انجام شدSPSS 20افزار کلیه محاسبات تحقیق با استفاده از نرم. پرسشنامه است

است و براي ارزیابی یکسان بودن یا tاین آزمون تعمیم یافته آزمون. است(ANOVA)زمون تحلیل واریانس روش آمار استفاده شده در این تحقیق آ
وقتی بخواهیم بجاي دو جامعه، همقوارگی چند جامعه را تواما با هم مقایسه نماییم از این .شودیکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می

].5[بسیار مشکل استtشود، چون مقایسه میانگین هاي چند جامعه با آزمونمیآزمون استفاده 

سواالت تحقیق- 4
آیا سن کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان در انگیزش شغلی آنان موثر است؟

ي استان سیستان و بلوچستان در انگیزش شغلی آنان موثر است؟کارکنان اداره کل بنادر و دریانورد) بومی یا غیر بومی بودن(آیا نوع سکونت 
آیا سطح تحصیالت کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان در انگیزش شغلی آنان موثر است؟

ثر است؟آیا رتبه شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان در انگیزش شغلی آنان مو
آیا نوع استخدام کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان در انگیزش شغلی آنان موثر است؟

انگیزش کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان-5
. نشان داده شده است1فراوانی هر کدام از سواالت پرسشنامه در جدول 
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)به درصد(وضعیت کنونی عوامل انگیزش نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه1جدول 

خیلی سوالت
خیلی خوبمتوسطضعیفضعیف

خوب

هاي فرديویژگی

09/57/249/525/16داشتنِ دوستان صمیمی و جو آرام کاري
9/5201/273/358/11وجود حس موفقیت و پیشرفت

6/103/152/414/226/10قدرت داشتن و توان دستور دادن در جایگاه شغلی
7/41/145/238/388/18جایگاه شغلیاحساس مفید بودن در 

5/38/111/278/388/18وجود حس احترام

ماهیت شغلی

9/57/248/382/214/9وجود تنوع و جذابیت شغلی
2/11/73/352/413/15حس مهم بودن جایگاه شغل در جامعه

05/34/222/489/25آبرومندي و شأن شغل
6/105/232/285/231/14و امکان استفاده از خالقیتاستقالل ، آزادي عمل

6/101/145/231/346/17تناسب شغل با استعدادهاي فردي و دانش تخصصی

جو سازمانی

6/176/178/311/279/5عادالنه بودن پرداخت حقوق و مزایا
9/54/292/282/282/8کاهش بروکراسی اداري و ساده بودن فرآیند ها

8/117/246/307/242/8ارزشیابی صحیح
209/259/252/211/7ساعت کاري مناسب

9/12205/367/249/5آموزش متناسب با شغل

محیط بیرونی

7/43/157/24403/15...)دما، نور و(مناسب بودن محیط کار 
2/211/277/246/174/9ساالري و عدم تبعیضشایسته
وسایل و امکانات الزم  براي انجام کارهاي روزمره و وجود 

1/76/172/285/366/10تخصصی

حمایت مسئولین باالدست از کارمندان و مشارکت دادن نظرات 
1/276/17204/229/12کارمندان در تصمیم گیري هاي مهم

4/21/148/31408/11وجود تعامل بین همکاران در محیط کاري

رابطه سن با انگیزش شغلی5-1
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کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانوجود رابطه بین سن و انگیزش شغلی ANOVAنتایج آزمون 2جدول 
آزمون تحلیل واریانس

مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

سطح 
دارمعنی

25/122647/015/132/0هامیان گروه
7/235841/0هادرون گروه

95/3584مجموع
کارکنان اداره کل ، بنابراین فرض عدم وجود رابطه معنی دار بین سن و انگیزش شغلی )23/0(بوده 05/0سطح معنی داري بیش از 2با توجه به جدول 

.لذا بین سن شاغلین و انگیزش شغلی آنها رابطه معنی داري وجود ندارد. شودتایید میبنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان

رابطه نوع سکونت با انگیزش شغلی5-2
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانوجود رابطه بین نوع سکونت و انگیزش شغلی ANOVAنتایج آزمون 3جدول 

واریانسآزمون تحلیل 
مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

سطح 
دارمعنی

75/3175/367/6003/0هامیان گروه
2/328339/0هادرون گروه
95/3584مجموع

و ) بودنبومی یا غیر بومی(، بنابراین فرض عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع سکونت)003/0(بوده 05/0سطح معنی داري کمتر از 3با توجه به جدول 
ايلذا بین نوع سکونت شاغلین و انگیزش شغلی آنها رابطه. شودرد میکارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانانگیزش شغلی 

.معنی دار وجود دارد

رابطه سطح تحصیالت با انگیزش شغلی5-3
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانوجود رابطه بین سطح تحصیالت و انگیزش شغلی ANOVAنتایج آزمون 4جدول 

آزمون تحلیل واریانس
مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

سطح 
دارمعنی

517/03172/0394/0757/0هامیان گروه
43/3581437/0هادرون گروه

95/3584مجموع
، بنابراین فرض عدم وجود رابطه معنی دار بین سطح تحصیالت و انگیزش شغلی )757/0(بوده 05/0سطح معنی داري بیش از 4با توجه به جدول 

لذا بین سطح تحصیالت شاغلین و انگیزش شغلی آنها رابطه معنی داري . شودتایید میدریانوردي استان سیستان و بلوچستانکارکنان اداره کل بنادر و 
.وجود ندارد
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رتبه شغلی با انگیزش شغلیرابطه5-4
دریانوردي استان سیستان و بلوچستانکارکنان اداره کل بنادر و وجود رابطه بین رتبه شغلی و انگیزش شغلی ANOVAنتایج آزمون 5جدول 

آزمون تحلیل واریانس
مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

سطح 
دارمعنی

23/5430/141/3013/0هامیان گروه
72/308038/0هادرون گروه

95/3584مجموع
کارشناس یا کمتر، (، بنابراین فرض عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع رتبه شغلی)013/0(بوده 05/0سطح معنی داري کمتر از 5با توجه به جدول 

لذا بین . شودرد میکارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانو انگیزش شغلی ) کارشناس مسئول، رئیس اداره، معاون، مدیر کل
.معنی دار وجود داردايلی کارکنان و انگیزش شغلی آنها رابطهرتبه شغ

رابطه نوع استخدام با انگیزش شغلی5-5
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانوجود رابطه بین نوع استخدام و انگیزش شغلی ANOVAنتایج آزمون 6جدول 

آزمون تحلیل واریانس
مجموع 
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

سطح 
دارمعنی

31/12655/055/1218/0هامیان گروه
64/3482422/0هادرون گروه

95/3584مجموع
رسمی، پیمانی و (، بنابراین فرض عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع استخدام )218/0(بوده 05/0سطح معنی داري بیش از 6با توجه به جدول 

لذا بین نوع استخدام شاغلین و انگیزش شغلی . شودتایید میکارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستانو انگیزش شغلی ) قراردادي
.طه معنی داري وجود نداردآنها راب

گیرينتیجه- 6
سواالت تحقیقبررسی1- 6

. کندانگیزش را تایید میمتغیر وابسته مستقل سن و متغیربین عدم وجود رابطه معنی داريلیل واریانسآزمون تح: سوال اول
.دهدمتغیر وابسته انگیزش را نشان میآزمون تحلیل واریانس وجود رابطه معنی داري بین متغیر مستقل نوع سکونت و : سوال دوم
.کندآزمون تحلیل واریانس عدم وجود رابطه معنی داري بین متغیر مستقل سطح تحصیالت و متغیر وابسته انگیزش را تایید می: سوال سوم

.دهدزش را نشان میو متغیر وابسته انگیرتبه شغلیآزمون تحلیل واریانس وجود رابطه معنی داري بین متغیر مستقل : چهارمسوال 
.کندآزمون تحلیل واریانس عدم وجود رابطه معنی داري بین متغیر مستقل نوع استخدام و متغیر وابسته انگیزش را تایید می: : سوال پنجم

تحلیل نتایج2- 6
این که فردي در این استان بومی باشد یا اما. باشدتواند معیاري براي تشخیص میزان انگیزه آنان سن افراد نمیدر جامعه مورد مطالعه ها نشان داد بررسی

تواند دید افراد را نسبت به زندگی تغیر دهد، اما نتایج این پژوهش نشان داد در سطح تحصیالت میهرچند. نه در میزان انگیزش شغلی او تاثیر گذار است
.ش شغلی و سطح تحصیالت افراد جامعه وجود ندارداي بین انگیزاداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان رابطه
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این پژوهش ثابت کرد . انگیزش کاري افراد در ارتباط استباتوان تصور کرد رتبه شغلیطلبی وجود دارد، میها حس کمالبا توجه به اینکه در تمام انسان
کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان با م اما بر خالف رتبه شغلی نوع استخدا. در جامعه مورد بررسی این مطلب صحیح است

.انگیزش شغلی آنها ارتباطی ندارد
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