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   يعلم أتياعضاي ه يمؤثر بر عملكرد آموزش يزشيعوامل انگ
  

  *انيخالق يعل ،ي، فرزانه ناظمي، فاطمه اسكندرانيكوهسار سايپر ،ييرضا هيمرض ،يرمحمدخانيم ديمج
  

 

  چكيده
 ريو تفس ينيب شيبراي پ يشغل زشيانگ جاديدر ا برانگيزه شغلي مؤثردر مورد عوامل  يعلم أتياعضاي هنظرات از يآگاهمقدمه: 
دانشگاه علوم  يعلم أتياعضاي ه يمؤثر بر عملكرد آموزش يزشيعوامل انگ يمطالعه با هدف بررس نيا .است ديمف شانيرفتارهاي ا

  انجام گرفت. از ديدگاه اساتيد سمنان يپزشك
 يساده برا يسمنان به روش تصادف يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ينفر از اعضا 145 مقطعي-يفيمطالعه توص نيدر اها:  روش
 با سؤال 20پژوهشگر ساخته شامل  يا اطالعات پرسشنامه يقرار گرفتند. ابزار گرداور يمورد بررس يشغل زهيثر بر انگؤعوامل م ييشناسا

 يآزمون مجدد بررس لهيپرسشنامه بوس ييايمحتوا و پا ييو روا ديگرد يحطرا هرزبرگ يبود كه بر اساس تئور كرتيل يا درجه 5 اسيمق
  انجام شد. شريو تست ف يمجذور كاها با آزمون  داده زي. آنالشد دييأو ت

 نيانگيبا م "كار طيمح مورد احترام قرار گرفتن در "يرونيعوامل ب نياز ب از نظر اساتيد دانشگاه علوم پزشكي سمناننتايج: 
  را داشت. تياهم نيتر بيش بترتي به ،)57/4 ±61/0( نيانگيبا م "سيبه تدر يعالقه ذات" يعوامل درون نبي از و )98/0±48/3(

. استمؤثر  اساتيدبر عملكرد  يرونيو ب يدرون يزشيدر مجموع هر دو نوع عوامل انگ هاي اين مطالعه نشان داديافتهگيري:  نتيجه
  آنها فراهم كنند.  زهيانگ افزايشابزار الزم را براي  يستيبا يعلم أتيبراي عملكرد بهتر اعضاي ه رانيمد نيبنابرا

  
  يعملكرد آموزش ،علمي هيأت ،يزشيعوامل انگهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

گذار بر موفقيت يا تأثيرين عوامل تر مهممنابع انساني از 
شكست يك سيستم اجتماعي است. اين منابع انساني 

گذار و رمز موفقيت يك تأثيرهستند كه ضامن بقا، عامل 

                                                 
 ،يدانشكده پزشك ،يميوشي)، گروه باري(استاد انيخالق يدكتر علنويسنده مسؤول:  *

  khaleghian.ali@gmail.com. رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك
عوامل  قاتيمركز تحق ،ياجتماع ي)، گروه پزشكاريدانش( يرمحمدخانيم ديمج دكتر

. رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يمؤثر بر سالمت، دانشكده پزشك ياجتماع
)majidmirmohammadkhani@yahoo.comپزشك،  ،ييرضا هي)؛ دكتر مرض

. رانيا ان،سمنان، سمن يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك
).dr.rezaie@gmail.comيميوشيگروه ب شگاه،يكارشناس آزما ان،يكوهسار ساي؛ پر، 

-kohsaryan. (رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك

p@yahoo.comدانشگاه  ،يدانشكده پرستار ،يپرستار يدانشجو ،ي)؛ فاطمه اسكندر
 ي)؛ فرزانه ناظمeskandari@yahoo.com. (رانيسمنان، سمنان، ا يعلوم پزشك

ران يسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پرستار ،يپرستار يدانشجو
)nazemi.f@yahoo.com(   

  21/9/94، تاريخ پذيرش: 21/9/94، تاريخ اصالحيه: 28/1/94مقاله:  تاريخ دريافت

 و آموزشي يها فعاليت مركزترين  مهم. )1هستند( سيستم
 و اعضاي است دانشگاه كشوري هر در پژوهشي

نظام  اين انساني يها سرمايه عنوان به علمي هيأت
 و توسعه در را نقشترين  مهم پژوهشي و آموزشي
 با را خود خدمات هرچه اعضا دارند. اين كشور پيشرفت

شتاب  كشور پيشرفت و توسعه دهند ارائه كيفيت بهتري
ي علوم پزشكي به ها دانشگاه ).2(داشت خواهدتري  بيش

اساتيد با انگيزه به عنوان يكي از اركان تعليم و تربيت 
نياز دارند تا در آموزش دانشجويان و ارتقاي بهداشت و 

واقع شوند و از بروز جامعه بيمار و  مؤثردرمان جامعه 
   ).3غير مولد در آينده پيشگيري گردد(

توليد انرژي، انگيزش يك حالت دروني است كه موجب 
 تعيين جهت و شدت در يك رفتار براي رسيدن به يك نياز

 كاركنان ترغيب جهت اساسي عامل انگيزه ).2(شود مي
 مثبت كاري محيط خلق كارآمد، و نتيجه مؤثر ايجاد براي
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   ).5و4(است ها برنامه آميز موفقيتاجراي  و
مشخص شده است كه مبهم  ،مطالعات پيشين برخي در

بودن آينده، فقدان برنامه صحيح و به چالش كشيده شدن 
). عواملي 5است( امنيت شغلي نتيجه نداشتن انگيزه الزم

چون جالب بودن كار، قدرداني، حقوق كافي، شرايط كاري 
 علمي هيأتمناسب و ماهيت كار در افزايش انگيزه اعضاي 

  ).8تا6اند( قلمداد شده مؤثر ها دانشگاه
دو عاملي  هاي انگيزشي شغلي، تئوري يكي از تئوري

تئوري هرزبرگ عواملي كه  .است )Herzberg( هرزبرگ
 نمايد مي شود را مشخص مي منجر به عدم رضايت شغلي

 كند. مي يا نگهدارنده معرفي تكه اين عوامل را بهداش
همچنين مجموعه عواملي را كه باعث ايجاد رضايت شغلي 

شود، تحت عنوان عوامل انگيزش  مي شغل و انگيزه در
عوامل بهداشتي يا نگهدارنده عبارتند از:  نمايد. مي مطرح

، ها حقوق، مقام، شرايط كاري، سرپرستي، خط مشي
مستقيماً اين عوامل  .مديريت سازمان، روابط متقابل افراد

با فعاليت كاري افراد ارتباطي ندارد، اما وقتي كيفيت آنها 
گردد. عوامل  مي يابد، باعث نارضايتي كاركنان مي كاهش

ند توا مي كه شغل يك ذاتي شرايط انگيزاننده عبارتند از
  . )10و9(منجر به رضايت شغلي افراد گردد

 اعضاي شغلي زهانگي ايجاد در مؤثر شناخت عوامل
 افزايش در تواند مي يي است كهها ضرورتاز  علمي هيأت
ايجاد در موفق يريز برنامهو  شغلي رضايت ،وري بهره

  ).11(باشدكننده  كمك دانشگاه محيطي پرشور و مفيد در
 دليل به نيز عالى آموزش نظام در علمى هيأت اعضاي

 و محيطى آوردهاي ره از بسياري بودن بر مسلط و آگاه
متمايز  كه دارنداي  ويژه يها انگيزه به نياز خود، اجتماعى

 اين شناخت است. اجتماعى طبقات و اقشار ديگر از
و  كاري هاي چارچوب بررسى و تحليل به ويژگى

 عوامل ). شناخت12(دارد آنان نياز مطلوب هنجارهاي
 كه است ييها ضرورت از انگيزش، ايجاد در مؤثر
 اعضاي شغلي رضايت ووري  بهره افزايش در تواند مي

  باشد. كننده كمك دانشگاه علمي هيأت
 تشكيل را دانشگاه هر بدنه اصلي علمي هيأت اعضاي

 اعضاي شغلي رضايت عدم و تنش دهند. وجود مي
 و رواني ،جسمي سالمت كننده تهديد تواند علمي مي هيأت

 فردي اهداف توسعه به يابي دست مانع و زندگي كيفيت
 حضور ميزان كاهش در انگيزش باشد. فقدان اجتماعي و
  .)13(دارد تأثير كار و كيفيت كميت كار، محل در
 برنامه فقدان آينده، بودن نامشخص بررسي يك در

 اند. دانسته مؤثر امر اين در شغلي را امنيت و عدم صحيح
 كافي، حقوق قدرداني، كار، بودن جالب چون عواملي
 انگيزش افزايش كار در ماهيت و كاري مناسب شرايط
 اند. قلمداد شده مؤثر ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي شغلي
 انگيزش ايجاد در علمي هيأت اعضاي نيازهاي از آگاهي
 مفيد ايشان تفسير رفتارهاي و يبين پيش براي شغلي
 گرفته ناديده نبايد كه است ييها ضرورت از و است
 ايجاد در اساسي انگيزش عامل زيرا شود،
  .)13(ستها فعاليت

بر  مؤثربررسي عوامل انگيزشي  با هدف اين مطالعه
دانشگاه علوم  علمي هيأتعملكرد آموزشي اعضاي 

   .انجام شدپزشكي سمنان 
  

  ها روش
است. مقطعي  يفيتوصي  مطالعه كيپژوهش حاضر 

 نيساده از ب يبه روش تصادف يمورد بررس يها نمونه
به  ليكه تما يدانشگاه علوم پزشك يعلم أتيعضو ه 183

 هجامع شدند.شنامه داشتند؛ انتخاب سپر ليو تكم يهمكار
 يعلم أتيه ياعضا شاملپژوهش  نيا يآمار

دانشگاه  يراپزشكيو پ يدندانپزشك ،يپزشك يها دانشكده
پرسشنامه  عيكه در زمان توز بودسمنان  يعلوم پزشك

 145در دانشگاه حضور داشتند و نمونه پژوهش به تعداد 
  نفر بود.

كه با  بود ساخته محققابزار مورد استفاده، پرسشنامه 
 هرزبرگ هياساس نظربر و )6و2استفاده از منابع مختلف(

 هيته يولوژيدميتوسط متخصص آمار و اپ يو بازنگر
سؤال بود كه به دو بخش  20 يدارا پرسشنامه .شد

 زشيسؤال و عوامل انگ 11با  يدرون زشيعوامل انگ
شده بود. عبارات بر اساس  ميسؤال تقس 9با  يرونيب
 ادي)، زازيامت5( اديز اريبس ريتأث( كرتيل يا درجه 5 اسيمق
كم  اري) و بسازيامت 2)، كم (ازيامت 3)، متوسط (ازيامت 4(

 ييروا يبود. پس از بازنگر دهيگرد ميتنظ ))1 ازي(امت
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نفر از متخصصين آمار و  4توسط  پرسشنامه
  قرار گرفت.  يابيمورد ارزولوژي ياپيدم
- 13 افزار ها در نرم ها، داده پرسشنامه لياز تكم پس

SPSS  يدر قالب جداول آمار ها افتهيوارد شد. سپس، 
. تعداد ديو ارائه گرد محاسبه يعدد يها نمودار و شاخص

با استفاده از  ها هيكنندگان به گو و درصد پاسخ شركت
و انحراف  نيانگيم نيگزارش شد. همچن يجداول فراوان

  . ديارائه گرد زين هيگو رنمرات ه اريمع
پرسشنامه اخذ  ليتكم نيح ياطالعات شخصاز آنجا كه 

شده به  يگردآور جينتا نيو همچن دينگرد
 ياخالق تيلذا محدود د؛يگردارائه ن رمرتبطيغمراكز

  .خاصي در اين پژوهش وجود نداشت

  نتايج
توزيع گرديد كه  علمي هيأتعضو  145بين ها  پرسشنامه

   بود.نفر)  120(درصد  7/82ي ده پاسخميزان 
ين ميانگين رضايت تر كمدر بين عوامل انگيزشي بيروني 

، )72/2±04/1( "سطح حقوق و مزايا"به ترتيب مربوط به 
شرايط مساعد "، )76/2±08/1( "عدالت در اجراي قوانين"

سخت افزار آموزشي در "و  )86/2±59/0( "پيشرفت كار
باالترين ميانگين رضايت  .بود )93/2±95/0( "ها  كالس

 .)48/3±98/0( بود "احترام در محيط كار"مربوط به 
در حيطه  سؤالميانگين و انحراف معيار نمرات هر 

  .است ارائه شده 1بيروني در جدول 

  
 مؤثري عوامل انگيزشي بيروني ها ميانگين و انحراف معيار نمرات گويه ،ها توزيع فراواني نسبي و مطلق پاسخ: 1جدول 

  علمي هيأتبر عملكرد اعضاي 

انحراف ±ميانگين  تعداد(درصد)  ي عوامل انگيزشي بيرونيها گويه
  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  معيار نمره

 04/3±03/1 13)8/10( 15)5/12( 25)2/44( 32)7/26( 7)8/5( سطح دانشارتقاي  فراهم بودن شرايط الزم جهت
  01/3±06/1 13)8/10( 23)2/19( 38)7/31( 41)2/34( 5)2/4(  داشتن امنيت شغلي

 76/2±08/1 19)8/15( 27)5/22( 40)3/33( 31)8/25( 3)5/2(  اجراي قوانين يكسان
 48/3±98/0 7)8/5( 10)3/8( 33)5/27( 58)3/48( 12)0/10(  مورد احترام قرار گرفتن

 06/3±03/1 9)5/7( 22)3/18( 52)3/43( 26)7/21( 11)2/9(  وجود دانشجويان با انگيزه
  72/2±04/1 17)3/14( 28)5/23( 52)7/43( 15)6/12( 7)9/5(  متناسب بودن حقوق و مزايا

 93/2±95/0 9)5/7( 29)2/24( 46)3/38( 33)5/27( 3)5/2(  وجود سخت افزار آموزشي مناسب
 86/2±95/0  9)5/7(  25)8/20(  60)0/50( 25)8/20( 1)8/0(  مساعد بودن شرايط جهت پيشرفت كار

 11/3±84/0  7)8/5(  12)0/10(  64)3/53( 34)3/28( 3)5/2(  كمك آموزشي مناسبوجود ابزار 

  
دروني باالترين ميانگين رضايت در بين عوامل انگيزشي 

 "عالقه به نظم و انضباط كاري"به ترتيب مربوط به 
 "عالقه به رفع نواقص تدريس"، )53/0±60/4(
 )57/4±61/0( "عالقه ذاتي به تدريس"و  )49/0±59/4(

ميزان "ين ميانگين رضايت به ترتيب مربوط به تر كم .بود

داشتن قوه  "و  )22/3±93/0( "استفاده از كتابخانه
ميانگين و  .بود )30/3±90/0( "خالقيت و نوآوري 

انحراف معيار نمرات هر سؤال در حيطه دروني در 
ميانگين نمره  در مجموع قابل دستيابي است. 2جدول
  بود. )99/3±44/0انگيزشي دروني ( عوامل
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بر  مؤثر درونيي عوامل انگيزشي ها ميانگين و انحراف معيار نمرات گويه ها، توزيع فراواني نسبي و مطلق پاسخ: 2جدول 
  علمي هيأتعملكرد اعضاي 

انحراف ±ميانگين  تعداد(درصد) ي عوامل انگيزشي درونيهاگويه
  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد  معيار نمره

 24/4±71/0 0)0/0( 1)0/8( 16)3/13(56)7/46(47)2/39( مدآاز شيوه افراد سرگيريبهره
  57/4±61/0 0)0/0( 0)0/0( 8)7/6(35)2/29(77)2/64(  عالقه ذاتي به تدريس

 60/4±53/0 0)0/0( 0)0/0( 3)5/2(41)2/34(76)3/63(  داشتن نظم وانضباط كاري

 92/3±72/0 0)0/0( 2)7/1( 30)0/25(63)5/52(25)8/20(  گيري داشتن قدرت تصميم
 30/3±90/0 4)3/3( 16)3/13( 48)0/40(44)7/36(8)7/6(  وريآداشتن قوه خالقيت و نو

  77/3±87/0 3)5/2( 5)2/4( 29)2/24(62)7/51(21)5/17( تمايل به شركت در طرح تحول آموزش
 05/4±75/0 0)0/0( 0)0/0( 18)4/3(64)1/15(33)8/53( ي نوين آموزشها كنجكاوي نسبت به شيوه

 12/4±80/0  1)8/0(  3)5/2(  17)2/14( 58)3/48( 41)2/34(  ها تمايل به شركت در كنفرانس
 59/4±49/0  7)8/5(  12)0/10(  64)3/53(34)3/28(3)5/2(  عالقه به رفع نواقص تدريس

 22/3±93/0 0)0/0( 0)0/0( 0)0/0( 47)2/40( 70)8/59(  استفاده از كتابخانه
  55/3±80/0 6)0/5( 14)7/11( 57)5/47(33)5/27(10)3/8( وري آموزشي در تدريسآداشتن نو

  
در مجموع ميانگين نمره عوامل انگيزشي بيروني 

ترين  انگيزشي بيروني بيشدر بين عوامل ) بود. 42/0±3(
عدالت در اجراي "سطح پراكندگي نظرات مربوط به 

ين سطح پراكندگي تر كم) است و :08/1SD( "قوانين
) و :84/٠SD( "ابزارهاي كمك آموزشي"مربوط به 

  .بود) :85/0SD( "شرايط مساعد پيشرفت كار"
ترين سطح  در بين عوامل انگيزشي دروني بيش

ميزان استفاده از كتابخانه "به  پراكندگي نظرات مربوط
ارائه طرح يا پيشنهاد جهت ") و :93/0SD( "محل خدمت

ين سطح تر كمو  بود) :90/0SD( "ارتقاي آموزش
عالقه به تغيير و رفع "پراكندگي به ترتيب مربوط به 

عالقه به نظم و انضباط ")، :49/0SD( "نواقص تدريس
 "عالقه ذاتي به تدريس") و :53/0SD( "كاري

)61/0SD: (بود.   
  

  بحث
ات مؤسسكيفيت و كميت عملكرد سازمانها به ويژه 

آموزشي به عملكرد افراد آن سازمان بستگي دارد. نتايج 
دانشگاه  علمي هيأتبررسي نظرات اعضاي مربوط به 

علوم پزشكي سمنان در مجموع ميانگين نمره بااليي را 

 ) و هم به99/3±44/0هم به عوامل انگيزشي دروني (
) اختصاص داد كه اين امر حاكي 3±42/0عوامل بيروني (

است كه آنها براي انجام امور محوله از سوي  از آن
ين آنها آموزش است، وجود تر مهمسازمان كه يكي از 

 اند. عوامل انگيزشي چه دروني و بيروني را الزم دانسته
   ).15و14(ي داردخوان هماين نتيجه با تحقيقات ديگر 

از اين پژوهش نشان داد كه اين بررسي در نتايج حاصل 
معتقد بود زيرا وي  است راستاي نتايج تحقيقات هرزبرگ

كه وجود عوامل بيروني در كار ضروري است و نبود 
نمايد، اما باعث برانگيختن افراد به  مي آنها ايجاد مشكل

 شود. اما عوامل انگيزشي دروني باعث ترغيب نمي كار
  ).14و9شوند( مي

يقي كه توسط دكتر فياضي و همكاران به بررسي در تحق
بر  مؤثرهاي كار راهو  علمي هيأتديدگاه اعضاي 

توانمندسازي آنان پرداخت، مشخص شد عوامل انگيزشي 
 علمي هيأتترين اثر را بر توانمندسازي اعضاي  بيش

داشت كه به ترتيب شامل فراهم بودن منابع و امكانات 
ي ها از طريق پاداش پژوهش و آموزش، ايجاد انگيزه

 دروني و پاداش متناسب با پيشرفت كار را شامل
  ).5شد( مي

ي ها انگيزه ترين نمره از آنجايي كه در تحقيق ما بيش
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توان  مي ،شود مي بيروني مربوط به احترام در محيط كار
با ايجاد محيطي توام با احترام كه از اصول اوليه ايجاد 
آرامش در محيط كار است به عنوان عامل انگيزاننده در 
دانشگاه علوم پزشكي سمنان در حيطه آموزش استفاده 

  كرد. 
كه توسط محمدي و همكاران در دانشگاه اي  در مطالعه

علوم پزشكي بيرجند انجام شد، مشخص شد پاداش 
اي،  مديريت مشاركتي، سيستم مشاوره مادي،
و گسترش كار تيمي به ترتيب باالترين پذيري  يتمسؤول

را  علمي هيأترا در توانمندسازي اعضاي  ها لويتوا
  ).16دارد(

علمي دانشگاه علوم  از آنجايي كه در بين اعضا هيأت
پزشكي سمنان عالقه زياد در رفع نواقص تدريس و 
داشتن انضباط كاري از عوامل انگيزشي دروني داراي 

تري است و از طرفي در مورد عدالت در  اهميت بيش
ين تر كماجراي قوانين در عوامل انگيزشي بيروني داراي 

توان به اين نكته رسيد كه مديريت  مي ،نمره هستند
مشاركتي و دادن آموزش تكميلي براي ارتقا سطح 

  آموزش بسيار مؤثر است. 
 نشان )17(نرفسنجا در همكاران و آبادي يعل بخشىنتايج 
 آنها %72و بيرونى عوامل ،علمى هيأت اعضاي %81 كه داد

 دانستند مى مؤثر شغلى ايجاد انگيزش بر را درونى عوامل
  .است نتايج به دست آمده از تحقيق ما كننده تأييدكه 

ات مؤسسبه ويژه  ها كيفيت و كميت عملكرد سازمان
تك افراد سازمان بستگي دارد.  آموزشي به عملكرد تك

 علمي هيأتنتايج مربوط به بررسي نظرات اعضاي 
دانشگاه علوم پزشكي سمنان به عنوان افراد يك سازمان 

مورد "بيروني نشان داد،  در مورد عوامل انگيزشي
از را  باالترين نمره "احترام واقع شدن در محيط كار

آنچه مسلم است  دريافت نمود. علمي هيأتسوي اعضاي 
 وجود جو توام با احترام از اصول اوليه هر محيط كاري

گر افراد احساس كنند مورد احترام ا و اصوالً است
د و با آرامش نكوش ميهستند، در رفع كمبودهاي خود 

ي به كار خود ادامه خواهند داد و در نتيجه تر بيش
آورند.  مي موجبات رضايت خود و سيستم را فراهم

  دهد. مي و توليد را افزايشوري  بهرهوجود جو رضايت، 

نيز از جمله عواملي  "وجود دانشجوي با انگيزه"عامل 
چون نتيجه احتماالً بود كه نمره بااليي به آن تعلق گرفت. 

كار مدرسين بازخوردي است كه از سوي دانشجويان 
شود. در صورتي كه اين بازخورد خوب و  مي پديدار

مطابق با اهداف درس باشد انگيزه مدرس باال رفته و در 
  يابد. مي وي افزايش نتيجه كارايي

فراهم بودن شرايط الزم جهت باال بردن سطح دانش و "
را به خود اختصاص داد.  )04/3±03/1، نمره ("اطالعات

 ات دانشگاهي از افراد انتظارمؤسساز آنجايي كه در 
رود كه هر روز به دانش خود اضافه نمايند يا به  مي

دانشجويان به عبارتي اطالعات خود را براي انتقال به 
ي ارتقاي اعضاي ها روز نمايند و از طرفي يكي از راه

باعث گرديده است  ،است كسب مدرك باالتر علمي هيأت
نسبتاً وان عامل انگيزشي با ميانگين كه اين عامل به عن
  بااليي انتخاب گردد.

عوامل انگيزشي بود كه از جمله  "داشتن امنيت شغلي"
) به آن تعلق 01/3±06/1ميانگين نمره متوسط بااليي (

نويسد افراد،  مي در اين مورد )Tomey( گرفت. تومي
و آنها  هستند نيازمند امنيت فيزيكي، عاطفي و رفاهي

همچنين نياز به محيط ثابتي دارند كه در مقابل تهديدات 
). 18(مربوط به خطرات و انحرافات در امان باشند

در  علمي هيأتحسنيان نيز در بررسي نظرات اعضاي 
مورد عوامل انگيزشي به همين نتيجه دست يافت و معتقد 
است كه اگر اين عامل در سطح باالي كيفيت و كميت 
وجود داشته باشد نارضايتي وجود نخواهد داشت. نياز 
به امنيت و آسايش در هرم نيازهاي مازلو به عنوان 

  ). 19دومين نياز هر انسان اعالم شده است(
انگيزشي دروني از نظر اعضاي نتايج مربوط به عوامل 

داشتن  "نشان داد كه عامل خصوصيات فردي  علمي هيأت
) 60/4±53/0با ميانگين نمره ( "نظم و انضباط كاري 

باالترين عامل انگيزشي دروني بود. به طور كلي افرادي 
گيرند داراي خصوصيات  مي كه در مقام معلمي قرار

كه به مشاغل ديگر اشتغال  هستند متفاوت از افرادي
كنند كه معلمان خوب غير  مي دارند. گالور و برونينگ بيان

يي كه در تدريس دارند از صفات فراوان ها مهارتاز 
ان خود آموز دانشديگري نيز برخوردارند. آنها درباره 
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 ان لذتآموز دانشاطالعات زيادي دارند و از كار با 
  ).20برند( مي

با ميانگين نمره  "تدريس عالقه ذاتي به"عامل 
) سومين عامل انگيزشي دروني بود. بديهي 61/0±57/4(

 است اگر افراد به انجام كاري عالقه داشته باشند
توانند آن كار را به خوبي انجام دهند. چنانچه كاري از  مي

روي عالقه صورت نگيرد نتيجه خوبي نخواهد داشت. 
شي بيروني و ين ميانگين نمرات عوامل انگيزتر كمگرچه 

ترين ميانگين نمرات حيطه مربوطه تفاوت  دروني با بيش
. گرچه است ملأبسيار زيادي نداشت؛ اما نتايج قابل ت

ات آموزشي به عملكرد تك تك افراد مؤسسو  ها سازمان
بستگي دارد اما نحوه ارتباط و تعامل اين افراد نقش 
 بسيار مهمي در دستيابي به اهداف سازمان خواهد داشت

  كه بايد از سوي مديران مورد توجه قرار گيرد.
انجام شد به  Byrneو  chiungكه توسط اي  در مطالعه

اين نتيجه رسيدند كه رضايت شغلي اثر مثبت و معناداري 
 ).22و11(دارد علمي هيأتبر انگيزش شغلي اعضاي 

همچنين افزايش رضايت شغلي نه تنها به خودي خود 
آن بر ديگر  تأثيراهميت فراواني دارد، بلكه با توجه به 

ست. ا را داراگذاري  ي نگرش شغلي ارزش سرمايهها جنبه
اهميت توجه به انگيزش اساتيد به ويژه بررسي عوامل 

در رضايت شغلي آنان امروزه از اصول پذيرفته  مؤثر
و  استات آكادميك مؤسسي اساسي ها شده و برنامه

و پيگيري آن  تأثيرمطالعات زيادي در مورد چگونگي 
  ). 23انجام شده است(
ين امر بايد به مسؤولي اين پژوهش، ها با توجه به يافته

 ها در ايجاد انگيزه شغلي در دانشگاه مؤثراهميت عوامل 
و به پرورش استعدادهاي خالق از  ايندتري نم توجه بيش

محيط مناسب توام با امنيت شغلي و آرامش  تأمينطريق 
ي آموزشي خود بر ها سازمان خاطر و تجهيزات باشند.

يت و رضايت مسؤولي موفقيت در انجام كار و ها انگيزه
ند. تئوري انگيزش شغلي در پي آن است كه مؤثرشغلي 

تري مؤثرپربار شده تا از افراد به طور  ها تمام شغل
ي انساني در ها استفاده شود. از ديدگاه مديريت، سرمايه

 آيند. اصوالً مي ترين سرمايه به حساب ، مهمها سازمان
شود و فرصت را براي  مي انگيزش سبب حركت كاركنان

. هنگامي كه كند مي فراهم تر بيشعملكرد بهتر و تشويق 
ستعداد در سطح باالي انگيزشي كاركنان با ذوق و ا

باشند، مديران بايستي ابزار الزم را براي به فعليت 
صورت در  رساندن انگيزه آنان فراهم كنند. در غير اين

  ورزند. مي انجام وظايف خود غفلت
توان به محدود بودن  مي ي اين مطالعهها از محدوديت

ن در اي .نتايج به دانشگاه علوم پزشكي سمنان اشاره كرد
ت پرسشنامه سؤااليي همچون تعداد ها مطالعه محدوديت

كه  شتوجود دا علمي هيأتاعضاي  زيادمشاركت عدم و 
ي بعدي اين مشكالت رفع شود. ها اميد است در بررسي

شود ساالنه و به طور مستمر عوامل  مي پيشنهاد
مورد  علمي هيأتاعضاي  عملكرد گذار بر كيفيتتأثير

بررسي قرار گيرد و نتايج به دست آمده از اين گونه 
مورد استفاده كالن دانشگاه گذاري  مطالعات در سياست

  قرار گيرد.
  

  گيري نتيجه
ي اين مطالعه نشان داد عوامل انگيزشي دروني ها يافته

 تر بيشدانشگاه علوم پزشكي سمنان  علمي هيأتاعضاي 
در جهت پيشبرد اهداف از عوامل انگيزشي بيروني به آنها 

. با توجه به نتايج به دست آمده و كند مي آموزشي كمك
اين حقيقت كه نيروي انساني متخصص و با انگيزه 

درمان  ،بهداشت ،ين سرمايه در توسعه دانشگاهيتر مهم
ي آنان ها ؛ توجه به انگيزهاست و آموزش در هر منطقه
را در و ماندگاري آنها اي  حرفه ،موجبات پيشرفت فردي

جهت رسيدن به شود  مي پيشنهاد خواهد داشت. پي
از انگيزش شغلي اساتيد مطالعه در تر  تصويري جامع
مديران ارشد دانشگاه  ،نيز انجام گيرد. ها ساير دانشگاه

در ايجاد انگيزه شغلي توجه  مؤثربايد به اهميت عوامل 
ي داشته باشند و به پرورش استعدادهاي برتر از تر بيش

امنيت شغلي و  تأمينيجاد شرايط مناسب و طريق ا
آرامش خاطر و فراهم آوري تجهيزات آموزشي و 

   پژوهشي مناسب بپردازند.
  

  قدرداني
دانشگاه  علمي هيأتبدين وسيله از مديريت و اعضاي 
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علوم پزشكي سمنان كه با حوصله فراوان ما را در 
آوري اطالعات مربوط به اين پژوهش ياري كردند،  جمع

 م.ينماي مي تشكر
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Abstract 
 
Introduction: Knowledge of Faculty members’ views about factors affecting occupational motivation is 
helpful in creating occupational motivation for predicting and interpreting their behavior. The purpose of 
this study was to assess the motivational factors affecting the educational performance of faculty members of 
Semnan University of Medical Sciences from their own perspective. 
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 145 of the faculty members of Semnan University of 
Medical Sciences were selected by simple random sampling in order to identify the factors affecting 
occupational motivation. Data collection tool was a researcher-made 20-item questionnaire on a 5-point 
Likert scale. It was designed based on Herzberg’s two-factor theory and its content validity and reliability 
were confirmed through test-retest. Data were analyzed using chi-square and Fisher’s exact tests. 
Results: According to the faculty members’ views, the external factor “being respected in the workplace” 
with the mean score of 3.48±0.98 and the internal factor “intrinsic interest in teaching” with the mean score 
of 4.57±0.61 were the most important factors respectively. 
Conclusion: Results showed that in general, both internal and external motivational factors were effective in 
the performance of faculty members. Therefore, to improve their performance, managers should provide 
necessary tools to increase faculty members’ motivation. 
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