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  مقاله پژوهشی 

  

 یدانشگاه علوم پزشک علمی اعضاي هیأت یشغل زشیبر انگ مؤثرعوامل 

  یفیمطالعه ک کی: لیاردب

 
  *یالله میمنصوره کر، يعبداله مهدو، موحدپور هیآس، يزهرا تذکر، خواه عدالتحسن 

  

 

  چکیده

 يو ارتقا انیدر آموزش دانشجو تیو ترب میاز ارکان تعل یکیبه عنوان  یعلوم پزشک يها در دانشگاه زهیبا انگ دیوجود اسات: مقدمه

مختلف  يها شکارکنان به رو زشیبر انگ مؤثرعوامل  ییشناسا يدر راستا يادیتاکنون مطالعات ز. دارد یاتیح یسالمت جامعه نقش

عوامل  یدانشگاه مطالعه حاضر به بررس دیدر اسات یزشیعوامل انگ یبررس يبرا یمنطق يبا توجه به فقدان مبنا یول، انجام شده است

  . پرداخت به روش کیفی لیاردب یدانشگاه علوم پزشک علمی اعضاي هیأت یشغل زشیبر انگ مؤثر

مجرب  علمی اعضاي هیأتنفر از  21با  افتهیساختار   مهیبا استفاده از مصاحبه نبا رویکرد تحلیل محتوا  یفیمطالعه کاین : ها شرو

از روش تحلیل  ها داده لیو تحل هیجهت تجز. افتیانجام ، انتخاب شدند مند گیري هدف که به روش نمونه لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

  . استفاده شد MAXQDA-10محتوا در قالب نرم افزار 

، تیموانع توسعه و موفق"شامل طبقات  یمضمون اصل 8 بندي آمد که بعد از دسته دست به مضمون ریز 26 ها داده لیپس از تحل: نتایج

ناکارآمد و  یابیارزش، اي حرفهریتعامالت غ، یو رفاه یمال يتنگناها، مؤثرنا تیریمد، يگذار عدم ارزش، ینیآفر دهیبه ا قیعدم تشو

  . شد استخراج"یعدالت بی

از جمله  يمتعدد يجد يها شبا چال اردبیل یعلوم پزشک  دانشگاه علمی اعضاي هیأت زهیانگمطالعه حاضر نشان داد : گیري نتیجه

پاسخ مناسب  ها شچال نیبه ا ضروري است علمی اعضاي هیأت یزشیانگ تیکه جهت بهبود وضع استروبرو  يو فرد یتیریضعف مد

  . داده شود

  

  یفیمطالعه ک، هاکار راهو  ها شچال، پزشکیدانشگاه علوم ، یشغل زشیانگ، علمی اعضاي هیأت: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

 تیریسازمان را مد تیموفق دیپردازان کل هیامروزه نظر

 عیدانند و با وجود حرکت سر می یانسان يروین مؤثر

نقش انسان به عنوان عامل ، يآور فن يسوه ب ها سازمان

مورد توجه  شیاز پ شیسازمان ب کیو استراتژ یاتیح

افراد و عالقمند  تیجلب رضا رو نیاز ا. قرار گرفته است

                                                                              
  )a.mahdavi@arums.ac ir. (رانیا

  3/6/98: تاریخ پذیرش، 5/4/98، تاریخ اصالحیه: 4/12/97: مقاله تاریخ دریافت
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 جهیو در نت يبه شغل مورد تصد هاآن تر بیشکردن 

 یخاص تیاز اهم یبرآورده شدن اهداف سازمان

 شیافزا رانیمهم مد فیاز وظا یکی. )1برخوردار است(

، به زبان ساده زشیانگ یبررس. افراد است زشیانگ

مطلب است که چرا افراد کارها را به روش  نیبردن به ا یپ

آنان  تیفعالسبب  زیچه چاصوالً و  دهند میانجام  یخاص

کارکنان  بیجهت ترغ تیپراهم یعامل زهیانگ. شود می

مثبت  يکار طیخلق مح، و کار آمد مؤثر جهینت جادیا يبرا

  . )2ست(ا ها نامهبرآمیز  تیموفق يو اجرا

 يها تیمرکز فعالین تر مهمدانشگاه  گریطرف د از

اعضاي ) و 3در هر کشور است( یپژوهش یآموزش

دهنده آن  لیتشک یاصل یانسان يروهاین علمی هیأت

 يتر بیش تیو مواد اهم زاتیو تجه ها هستند که از برنامه

 يبهتر تیفیاعضا هرچه خدمات خود را با ک نیا. )4دارند(

 يتر بیشکشور شتاب  شرفتیو پ عهتوس، ارائه دهند

 یرسالت اصل انیم نی) و در ا3خواهد داشت(

 يبرا یانسان يروین تیترب یعلوم پزشک يها دانشگاه

وجود  نیبنابرا. )1بهداشت و درمان جامعه است( يارتقا

به عنوان  یعلوم پزشک يها در دانشگاه زهیبا انگ دیاسات

و  انینشجودر آموزش دا تیو ترب میاز ارکان تعل یکی

دارد که به سهم خود  یاتیح یسالمت جامعه نقش يارتقا

مولد در  ریو غ ماریباي  جامعه شیدایاز پ يریدر جلوگ

  . )5است( مؤثر ندهیآ

ابراهام مازلو  یزشیمدل انگ، یزشیانگ هینظر نیمشهورتر

 يکه و ارائه شده ها ازیاست که در قالب سلسله مراتب ن

، یمنیا، یستیز يازهایانسان را به صورت ن يها ازین

 يتئور. )6مطرح کرد( ییشکوفااحترام و خود، یاجتماع

هرزبرگ است که در آن  یدو عامل يتئور، گرید يکاربرد

 یرونیبه دو گروه عوامل ب، یشغل زشیبر انگ مؤثرعوامل 

عوامل . گردد می می) تقسی(ذهن ی) و عوامل درونی(بهداشت

شغل ارتباط دارند  نهیو زم طیبا مح هعمدطوره ب یرونیب

 یکند و شامل خط مش می و کارکنان را در سازمان ابقا

حقوق و ، کار طیشرایط مح، و مقررات سازمان طیمح

نظارت و ، نحوه سرپرستی، گرانیدارتباط با ، دستمزد

 یاز انجام کار ناش یعوامل درون. امنیـت شـغلی است

فرد شده و به عنوان  يمند رضایتو موجب  شود می

مانند شناخته شدن و مورد  است یذهن ای یپاداش درون

  . )7و ماهیت کار( یپیشرفت شغل، قرار گرفتن یقدردان

دهد  می فوق نشان يها هینظر يمختلف در راستا مطالعات

 تیو امن حیفقدان برنامه صح، یشغل ندهیروشن نبودن آ

 علمی اعضاي هیأت زشیدر کاهش انگ مؤثرعوامل  یشغل

و همکاران به بررسى و  يآباد بخشى على. دانشگاه است

اعضاي شغلى  زشیانگ رونىیعوامل درونى و ب ىیشناسا

علوم پزشتکى رفسنجان پرداختند و  گاهدانشعلمى  هیأت

 رونىیعوامل بعلمى  اعضاي هیأت %24 نشان داد که جینتا

 مؤثرشغلى  زشیانگ جادی% آنها عوامل درونى را بر ا40و 

، تیاهم بیترت رونىیعوامل ب نیدر ب. )2دانستند( مى

، کار طیمح طیشرا، شغلى تیامن، عوامل حقوق و دستمزد

سرپرستى و نظارت و خط مشى ، گرانیدنحوه ارتباط با 

، تیاهم به ترتیبعوامل درونى  نیکار و در ب طیحاکم بر مح

و توسعه  شرفتیپ، شناخت و قدردانى از افراد، کار تیماه

. )8نقش را داشتند( نیتر بیش، شغلى تیشغلى و موفق

با  شرفتیپ زهیانگ دندیرس جهینت نیو همکاران به ا اینمختار

کار و ارتباطات  تیماه، همکاران، مانند ارتقا یعوامل

 وان دن برگ نیهمچن. )9درصد دارد( 1در سطح  یهمبستگ

)Van den Berg( اعضاي  زشیدر مورد انگ یپژوهش زین

مورد از  22از  یستیانجام داد که از ل ها دانشگاه علمی هیأت

 نیتر بخش زهیمورد به عنوان انگ 5، شده فیتعر شیپ

 یقدردان، در مورد تخصص خود سیتدر: شامل انتخاب شد

آموزش ، میتوسط سرپرست مستق سیقابل توجه از تدر

و ، سیبازخورد در مورد عملکرد تدر، کوچک يها گروه

عوامل  تاکنون. )10(سیدر انتخاب موضوع تدر يآزاد

 یمطالعات کم قیجامعه از طر يدیقشر کل نیا یزشیانگ

 دی) و آنچنان که با14تا11قرار گرفته( یمورد بررس

به گروه  نیا یزشیانگ یادراکات و مبان، ها شارز، انتظارات

و  يبه واکاو ازیو گسترده مطالعه نشده که ن قیعم طور

پژوهش تالش نمود تا موارد فوق را  نیشفاف دارد و ا نییتب

پرسشنامه استخراج  و نه صرفاً قیعم يها مصاحبه قیاز طر

مطالعه  نیلذا هدف از ا، قرار دهد لیتحل و هیو مورد تجز

علمی   اعضاي هیأت یشغل زشیبر انگ مؤثر لعوام نییتب

   .بود یفیمطالعه ک کی قیاز طر لیاردب یدانشگاه علوم پزشک
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  اعضاي هیات علمی یشغل زشیبر انگ مؤثرعوامل   و همکاران خواه حسن عدالت
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  ها شرو

بود که با  یفیک يها شپژوهش حاضر از نوع پژوه

محتوا انجام گرفت و با توجه به ارائه  لیتحل کردیرو

شناخته  زین يکاربرد قیبه عنوان تحق، شنهاداتیپ

عوامل  نییاز آنجا که هدف مطالعه حاضر تب. شود می

، دانشگاه بود علمی اعضاي هیأت یشغل زشیبر انگ مؤثر

جامعه پژوهش . انجام شد یفیلذا با استفاده از روش ک

بود  لیاردب یدانشگاه علوم پزشک علمی اعضاي هیأت هیکل

انتخاب و وارد  مند هدفنفر به صورت  21 نیب نیکه از ا

سن و پست ، تنوع در سابقه يارهایمع. مطالعه شدند

در  یلیرشته تحص و یعلم هیپا، سیسابقه تدر، یسازمان

 19تعداد . مدنظر قرار گرفتکنندگان  انتخاب مشارکت

به نقطه اشباع از نظر  دنیمصاحبه انجام و با توجه به رس

در  گرید یلیدو مصاحبه تکم، مدنظر يها همؤلفاهداف و 

مطالعه با  تیو در نهاشد ابعاد ناقص انجام  نییتب يراستا

  . افتی انیمصاحبه پا 21انجام 

 مهیمصاحبه ن ياز راهنما ها داده آوري جمعبه منظور 

. استفاده شد نیشده توسط محقق نیتدو افتهیساختار

و با به  نیاهداف مطالعه تدو يمصاحبه بر مبنا يراهنما

 تأییدو خبرگان عرصه مورد  دیبا اسات يگذار اشتراك

اطالعات پژوهش و فرم ، قبل از مصاحبه. قرار گرفت

داده شد و از آنان کنندگان  شارکتنامه به م تیرضا

با آنها مصاحبه انجام  تیخواسته شد تا در صورت رضا

انجام گرفت و با  يفرد به صورت ها مصاحبه. شود

کنندگان ضبط و سپس کلمه به کلمه  مشارکت تیرضا

 30 یال 20هر مصاحبه  یزمان نیانگیم. شدسازي  ادهیپ

  : بود ریمصاحبه بر اساس موارد ز تسؤاال. بود قهیدق

که ممکن است منافع و اهداف  ییدادهایو رو اتیتجرب. 1

  . قرار دهد تأثیرتحت  علمی هیأتآنها را در نقش 

و توسعه آنها به عنوان  شرفتیکه در سر راه پ یموانع. 2

  . در سازمان وجود دارد علمی هیأت

 زیسازمان از آنها و ن تیکه در مورد حما یاحساس. 3

  . همکاران خود دارند

افکار خود دچار  فیکننده در توص که شرکت يموارد در

تري  یتخصص ریالزم بود که مصاحبه س ای شد یمشکل م

را به منظور  يریگیمحقق سؤاالت پ، داشته باشد

 يها بر اساس پاسخ. نمود یمطرح م يساز شفاف

ت سؤاال یقبل يها مصاحبه لیتحل جیو نتاکنندگان  شرکت

از  يبه فهم بهتر شگرتا پژوه، کند رییممکن بود تغ

شده با سازي  ادهینسخه پ. برسدکنندگان  شرکت يها گفته

داده شده و موارد از  یخوان هممتن مصاحبه ضبط شده 

  . اضافه شد ها سیدست رفته و فراموش شده به دست نو

با استفاده از تحلیل محتواي کیفی به روش الو و  ها داده

. )15مورد تحلیل قرار گرفت( )Elo & Kinga( نگاسیک

و انتزاع را  بندي دسته، باز يروش سه مرحله کدگذار نیا

 سینو مصاحبه دست، باز يکدگذارقبل از . کند یم شنهادیپ

. به دست آمد یدرك کل کیبار خوانده شد تا  نیشده چند

 MAXQDAافزار  متن وارد نرم، باز يمرحله کدگذار رد

، بندي در مرحله طبقه. استخراج شد هیکد اول 611و شد

 ییشد و کدها سهیمقا ها و تفاوت ها کدها براساس شباهت

پس از . دسته را دادند کی لیمشابه داشتند تشک یکه معن

قرار گرفته و با  یقبل يها در دسته دیجد يها کد، یابیارز

. دیگرد لیتشک دیجد يها دسته، ها شرفت مصاحبهیپ

 يها و ادغام شدند تا دسته سهیمقا هیاول يها مقوله

محقق درك ، مرحله نیا انیشود و در پا جادیمشترك ا

بر اساس ، انتزاعدر مرحله . به دست آورد دهیاز پد یکل

. دیگرد گذاري نام ها مقوله ریو ز ها مقوله، کدها و محتوا

  . آورده شد کیدر قالب جدول  لیتحل ندیفرآاز اي  نمونه

 ایاعتبار  يارهایمع یفیک يها استحکام داده يبرا

 شنهادیپ پذیري تأیید، پذیري انتقال، اعتماد تیقابل، تیمقبول

به نقل   (Guba & Lincoln)نکولنیشده توسط گوبا و ل

 یجهت بررس. )16استفاده شد( )Morse( از مورس

آنها به  لیو تحل ها ها مصاحبه داده تیمقبول

آنها مدنظر قرار  یلیو نظرات تکم هئاراکنندگان  مشارکت

 ییایاعتماد که معادل ثبات و پا یبررس هتج. گرفت

مطالعه  نیدر ا. مشابه است طیها در زمان و شرا داده

با پژوهش نداشت  یکه ارتباط نظر صاحب کیکدها به 

 تأییدها  داده گذاري کد ندیه شد تا فرا ) دادیخارج نی(ناظر

که معادل  پذیري انتقال تیقابل يبرا نیهمچن. شود

به دو نفر از افراد مشابه  قیتحق جینتا، است يریپذ میتعم

شرکت نداشتند به  قیکنندگان که در تحق با گروه مشارکت

 جینتا نیها در مورد وجود تشابه ب منظور قضاوت آن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 12

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-4872-en.html


  و همکاران خواه حسن عدالت  اعضاي هیات علمی یشغل زشیبر انگ مؤثرعوامل 
 

 ir. ac. mui. http://ijme )38(19: 1398/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / آبان  350

جهت  تینهادر  ارائه شد و، و ادراکات خود قیتحق

در  ها از مصاحبه يمتن تعداد، پژوهش جینتا يریپذ تأیید

 یفیک قیکه با تحق علمی هیأتاعضاي دو نفر از  اریاخت

شرکت نداشتند گذاشته شد و از آنان  قیآشنا اما در تحق

ها را مورد  داده يکدگذار ندیخواسته شد صحت فرآ

  . قرار دهند یبررس

  

  نتایج

در مورد  علمی اعضاي هیأتنفر از  21مطالعه  نیدر ا

مورد مصاحبه قرار گرفتند که متوسط  یزشیعوامل انگ

نفر از  زدهیس. ندسال بود 59تا  27 نیو ب 43سن آنها 

 دینفر از اسات 2نیهمچن، زن بودند هیمرد و بق دیاسات

 ينفر دارا 9و  نفر دکترا 9، ارشد یمدرك کارشناس يدارا

سال  29تا  3 نیسابقه کار آنها ب. بودند یکتخصص پزش

سابقه  ينفر دارا زدهیس. سال بود 19/5 نیانگیو با م

 رینفر در زمان انجام مطالعه مد 6و  ندبود یتیریپست مد

  . بودند

 مؤثرمطالعه در ارتباط با عوامل  نیحاصل از ا يها افتهی

کد  611منجر به ظهور  علمی اعضاي هیأت زشیبر انگ

شامل  هیدرون ما 8طبقه و  ریز 26، هیکد ثانو 94، هیاول

عدم ، ینیآفر دهیو ا قیعدم تشو، تیموانع توسعه و موفق"

، یاهو رف یمال يتنگناها، مؤثرنا تیریمد، گذاري ارزش

و ، ناکارآمد یابیارزش، اي حرفهریتعامالت غ

  . )1(جدول دیگرد"یعدالت بی

  

  علمی هاي مؤثر بر انگیزش شغلی اعضاي هیأت و زیرمقوله ها مقوله: 1جدول 

  تم) ه (سابمؤلفزیر  ه اصلی (تم)مؤلف  ردیف

  اتصال به باالدستی  موانع توسعه و موفقیت  1

  هاي مطالعاتی از فرصتمندي  بهرهعدم 

  پژوهش براي پژوهش نه رشد

  قوانین دست و پاگیر

  فقدان تشویق مناسب   عدم تشویق به ایده آفرینی  2

  فقدان تاالر افتخارات 

 هاي جدید ارج ننهادن به ایده

  نداشتن شأن و منزلت  گذاري عدم ارزش  3

  تبعیض و عدم حمایت

  فایده بودن احساس کنارگذارده شدن و بی

  جاي انتخاب ه انتصاب ب  مدیریت نامؤثر  4

  کانال غیررسمی حل مشکالت 

  ساختار سیاسی اجتماعی

  گیري  مشارکت ناکافی در تصمیم

  مهره سوزي و فقدان برنامه استراتژیک 

  کمبود امکانات نیروي انسانی و رفاهی   تنگناهاي مالی و رفاهی  5

  اي  تبعیض بین امکانات دانشکده

  رفتار آکادمیک ضعیف ترس از همکار  اي حرفهتعامالت غیر  6

  تخریب همکاران 

  سیستم ارزشیابی همسان   ارزشیابی ناکارآمد  7

  پایش و نظارت ضعیف 

 فقدان سیستم با قدرت تمیزکافی 

  ها مسؤولیتفقدان تخصیص عادالنه   عدالتی  بی  8

 شرایط کاري سخت و ناعادالنه 
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  تیتوسعه و موفق موانع

ارتقا و  علمی اعضاي هیأت یزشیاز عوامل انگ یکی

 "مانند  یراه با موانع نیست که در اا آنها یعلم شرفتیپ

از فرصت مندي  عدم بهره"، "یاتصال به باالدست

 نیقوان"و ، "پژوهش نه رشد يپژوهش برا"، "یمطالعات

  . کنند یدست و پنجه نرم م"ریدست و پاگ

از اعضا معتقد بودند  يریتعداد کث: یاتصال به باالدست. 1

 دایپ شرفتیامکان توسعه و پ دیوصل نباش ییتا به جا

هرجا آشنا ": باره گفت نیدر ا دیاز اسات یکی. دنکن نمی

! اگر شهیو زود مشکالتت حل م فهیکارات رد یداشته باش

  )2(م. "یمان نمی گرم باشه لنگ ییپشتت به جا

به  يطبق کدها: یاز فرصت مطالعاتمندي  عدم بهره. 2

 ییو آشنا یآمده امکان استفاده از فرصت مطالعات دست

کشورها از عوامل مهم  ریسا یو علم يکار طهیبا ح

تونن از  ها می یاغلب نورچشم". است دیاسات یزشیانگ

خارج از کشور بهره مند  يها شیهما التیتسه ایفرصت 

که افراد عالقمند به  ستین يرطو يریز برنامهبشن و 

در  رییفرصت استفاده کنن و باعث تغ نیاز ا یراحت

  )7(م . "بشن ستمیس

توان  می گرید يها افتهیاز : پژوهش نه رشد يپژوهش برا. 3

انجام شده  يها شنبودن پژوه مند هدفو برنامگی  بیبه 

 نیمن چند": کرد انیبا سابقه ب دیاز اسات یکی. اشاره کرد

 تر کم یولام  کار کرده یپژوهش يها سمتساله که در 

 يباال نجایا. منجر بشه یکه به حل مشکلام  دهید یپژوهش

کنن اما کارها نه به هم مرتبطه و  می ینفر کار پژوهش 100

احساس  یگاه...شده یطراح یهدف خاصي نه در راستا

  )11(م . "کنن می پژوهش یفیهمه رفع تکل کنمیم

 ستمیمعتقد بودند س دیاسات: ریدست و پا گ نیقوان. 4

آشنا باشند  فیرا که کامال به وظا يکارشناسان توانمند

 ییجز يکارها يآنها اغلب برا. به کار نگرفته است

 نجایا": گفت ياستاد. کنند می را تلف دیوقت اساتها  ساعت

خودشون سر آدم منت  يکارها يکارشناسان مدام برا

چرا ، ياوردیفالن مدرك را ن یچرا کپ مثالً، زارنیم

 ي!!! در شهرهاگهید يو هزار تا چرا یرا نگرفت نتشیپر

  )8(م . "دنیرا انجام م نکارهایکارشناسان خودشان ا گهید

  

  ینیآفر دهیبه ا قیتشو عدم

عدم  علمی  اعضاي هیأت يها دغدغه نیتر بزرگ از یکی

 يپرداز دهیآنها به ا قیآنها و عدم تشو يها دهیاستقبال از ا

  . بود

باور  نیبرا دیازاسات يریجمع کث: مناسب قیفقدان تشو. 1

 نیدر ا ياستاد. دهد نمی به تالش ییبها ستمیبودند که س

است  یعدالت یب یموقع نوعه ب قیعدم تشو...": رابطه گفت

  )14(م . "شهیم زهیو کاهش انگ يو باعث دلسرد

وجود تاالر افتخارات  دیاکثر اسات: فقدان تاالر افتخارات. 2

 اعضا جوان و تازه کار زشیانگ يبرا یرا عامل

وجود تاالر ": نمود انیب نهیزم نیدر ا ياستاد. دانستند می

بتونن از نحوه  دیاسات کباریافتخار که هر چند وقت 

و تالش همکاران موفق مطلع شوند عامل  شرفتیپ

  )7(م . "تاس یمهم یزشیانگ

نشان داد  دیاسات اناتیب: دیجد يها دهیارج ننهادن به ا. 3

بخصوص در ، شود نمی نو استقبال يها دهیچندان از ا

کوتاه مدت  یمطالعات يها که از فرصت يکه افراد يموارد

  : شود نمی تجاربشان به اشتراك گذارده، اند استفاده کرده

رفته بود و تجارب  یاز همکاران فرصت مطالعات یکی "

 دیجد يها دهیتونست منشا ا می داشت که یجالب يکار

تجاربش را با  یبشه اما ازش نخواستن در جلسه مشترک

  )15(م . "مطرح کنه علمی اعضاي هیأتریسا

  

  گذاري ارزش عدم

 تر بیشبود که  ياز موارد ياحساس ارزشمند عدم

اذعان داشتند که آن را دارند و به  علمی اعضاي هیأت

نداشتن  يها مفهوم ریکه با ز شود میبرآورده ن یخوب

احساس "و  "تیو عدم حما ضیتبع"، "شان و منزلت"

  . دیمشخص گرد "بودن دهیفایکنار گذارده شدن و ب

 يها دغدغه نیتر مهماز  یکی: نداشتن شان و منزلت. 1 

از  یکی. توجه به شان و منزلت آنها بود دیاسات یزشیانگ

سلسله  نجایا...": کرد انیب نهیزم نیدر اکنندگان  مشارکت

تک تک کارها خودت  يبرا يمجبور، شهینم تیمراتب رعا

رسان گرفته تا کار خدمات همه را  از کار نامه، يبدو

 فیو کارمند تعر علمی هیأت نی! بيدیانجام م تخود

آوردن  يچا، نتیپر، ریوجود ندارد و کار تکث یواضح
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 نییشان استاد پا ينطوریا، به عهده خودت است...و

  )12م (. "ادیم

 ریو غ هیگروه علوم پا دیاسات: تیو عدم حما ضیتبع. 2

 يها گروهیباور بودند که در جلسات برا نیبر ا یپزشک

و فقط به توسعه  ستندیقائل ن یارزش کاف یپزشک ریغ

در  دیاز اسات یکی. شود می بها داده یو دندانپزشک یپزشک

 کنمیدر جلسات شرکت م یوقت": رابطه اظهار کرد نیا

 ای! گونهیب نمی ما رو یانگار در جلسات کس شمیافسرده م

  )7(م . "...ارزش بوده یرشته ما ب

از  یبرخ: بودن دهیفایاحساس کنارگذارده شدن و ب. 3

داشتند که  انیب یزشیدر مورد عوامل انگ یمیقد دیاسات

آنها با نرم ، را ندارند دیجد دیقدرت رقابت با اسات

 یلیدارن و خ يتر بیش ییسو هم یکیالکترون يافزارها

 شیاستاد پ کی. کننیزود با دانشجو ارتباط برقرار م

کنارت گذاشتن و  یسخته احساس کن یلیخ": کسوت گفت

هر ، ستین لئارزش قاها و تجاربت  حرف يبرا یکس

و  رهیگیم نترنتیاز ا تر عیرا دانشجو سر يدیجد سؤال

در  ایبه روزتر  دیروند سراغ اسات می اغلب دانشجوها

  )11(م . "کنهینم یازت نظرخواه یجلسات کس

  

  مؤثرنا تیریمد

کانال "، "انتخاب يانتصاب به جا"يها مفهوم ریز 

، "اجتماعیساختار سیاسی "، "حل مشکالت یررسمیغ

و  يمهره سوز"و ، "گیري میدر تصم یمشارکت ناکاف"

بود که اکثر  یاز مشکالت بزرگ "کیفقدان برنامه استراتژ

 یزشیکردند و مانع انگ می یتیاز آن ابراز نارضا دیاسات

 هیدر قالبدرون ما ها مفهوم رین زینمودند و ا می یتلق

  . دیجمع گرد مؤثرنا تیریمد

گفت  يرابطه استاد نیدر ا: انتخاب يانتصاب بجا. 1

 تر بیش، یباشند نه انتخاب یانتصاب رؤساو  رانیمد یوقت"

تا گروه و مشکالت  دنیم تیاهم یباالدست تیبه رضا

کنن و به  می خودشون حل نیگروه را از کانال باال ب

  )8(م . "دن نمی ییاعضا گروه و نظراتشون بها

استاد جوان  کی اناتیب: حل مشکالت یررسمیکانال غ. 2

 يندیکه مشکالت طبق فرا ستین يروال کارها طور "

! یداشته باش يعامل نفوذ دیشناخته شده حل بشه بلکه با

  )3(م . "شهیحل م یرسم ریمشکالت از کانال غغالباً 

 "استاد  کی اناتینمونه ب: ساختار سیاسی اجتماعی. 3

 مشکالت رو یبرخ میروبرو هست یاالن با بحران اجتماع

 ندیگو می کنن و می رو حل مسألهو صورت  ننیب می

به  يمجاز يورود فضا، میدار که یحال در، میمشکل ندار

 یاسیرو دگرگون کرده و ساختار س طیمح یعرصه علم

استاد ، الشعاع قرار داده را هم تحت ها دانشگاه یاجتماع

واقعا  هاستیو حواسا تو گوش دهیدرس م یوقت

  )12(م . "افته  می زهیو از انگ شهیسرخورده م

استاد در  کی اناتیب: يریگ میدر تصم یمشارکت ناکاف. 4

س اتفاق رأاز گیري  میتصم یوقت"بود  نیچن طهیح نیا

دونه  نمی تیهم خودشو ملزم به رعا یدست ریز افتهیب

و  یمیو کار ت کنهیم فهیانجام وظ یفیفقط رفع تکل

  )10(م . "شهیروز به روز کم رنگ تر م یمشارکت

در  ياستاد: کیو فقدان برنامه استراتژ يمهره سوز. 5

نداشتن برنامه بلند مدت و  "کرد  انیب نیباره چن نیا

انگار امکانات ، شهیمحسوب م يکوتاه مدت مهره سوز

 یاصل گاهیافراد در جا، میو ازش استفاده نکن میداشته باش

  )3(م . "رهیو استعدادها داره هدر م ستنیشون ن یو واقع

  

  یو رفاه یمال يتنگناها

 ياعضا یتیمطالعه نارضا نیاز نکات قابل توجه در ا یکی

 طیو مح یکیزیط فیاز شرا لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 یو رفاه یانسان يروین" يها رمفهومیکار بود که ز

را شامل  "يا امکانات دانشکده نیب ضیتبع "و  "یناکاف

  . شود می

 يپرستار دیاز اسات یکی: یناکاف یو رفاه یانسان يروین. 1

کارشناس نداره و همه  نجایا رگروهیمد"گفت  ییو ماما

، کنه دایپ ینیبال یمرب، خودش هماهنگ کنه دیکارها رو با

و  یحاضره از صبح تا شب با مرب یواحد ک 3به خاطر ...

 کنفریو  میکم دار یانسان يرویما ن، بشه ریدانشجو درگ

  )20(م . "کنه جادیا دیرا با اسات یالزمه تا هماهنگ

 يجا برا مارستانیما در ب"کرد  انیباره ب نیدر ا ياستاد 

چند نفره  انیو دانشجو میندار وترینشستن و کامپ

بر  یدن و توقع دارن مبتن می تو رخت کن جا لشونویوسا

  )13م (. "میشواهد کار کن
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 نیدر ا دیاز اسات یکی: يامکانات دانشکده ا نیب ضیتبع. 2

جا  هی، متفاوته ها در دانشکده زاتیتجه عیتوز "باره گفت

 یجا استاد صندل هی، کامل داره زاتیاستاد اتاق وتجه

رو  زشیاگر هم داشت جا ندارن م اینشستن نداره  يبرا

 همخوب به ما ، فالن دانشکده رتبه اوله گنیبعدا م، بذارن

  )18م (. "...ننیامکانات بدن بعد بب

  

  اي حرفهریتعامالت غ 

 يفرد يها تیمشغول ها دانشگاه یفعل يکل در فضا در

 میو قد دیجد دیدو قشر اسات یاعضا و تعارضات ادارک

 علمی اعضاي هیأتدر اشکال متفاوت قابل بحث بود که 

ترس "، "فیضع کیرفتار اکادم"يها مفهوم ریآنها را با ز

  . کردند انیب "همکاران بیتخر"و "از همکار

. ندهست همه در کار خود غرق: فیضع کیرفتار آکادم. 1

به گوش  دیاز اسات يادیتعداد ز يجمله از سو نیا

تا مدارك  يبدو دیکردند که فقط با انیب دیاسات. خورد یم

و فرصت  یرتبه را آماده کن يساالنه و ارتقا يارتقا

  . کم است اریتعامل و تبادل نظر با همکاران بس

ترها  بخصوص جوان دیاز اسات یبرخ: ترس از همکار. 2

ارتباطات که امکان  یررسمیغ يها از وجود کانال

استاد . بودند یشاک، کرد می نظر را از آنها سلباظهار

از ترس همکاران جرأت  یگاه ": گفت نهیزم نیدر ا یجوان

کنن  می فکر ها یمیچون قد ينظرات و احقاق حق ندار انیب

 ينظر اییبزن یحرف یاگه بخواه ای! دارنحق آب و گل 

 دایدن و در ارتقا مشکل پ می رو کم یابینمره ارزش یبده

 که اکثرا با وجود مشکالت همه آن را انکار نهیا، یکنیم

کنن که اوضاع بر وفق مراده و  می کنن و تظاهر می

  )10(م . "وجود نداره یمشکل

 ننیب می یوقت"گفت  می ياستاد: همکاران بیتخر. 3

 رؤساو  سییر شیپ یبه عوض خوشحال یتوانمند هست

چون خودشان  يباال بر زارنیزنن و نم می آبت روریز

که خفه  نییکشند پا می تو رو هم ستندین یشناگرخوب

  )10(م . "دنیو اجازه رشد بهت نم یبش

  

  ناکارآمد یابیارزش

 زشیدر انگاي  نقش عمده تواند یکه م یاز مسائل یکی

 یابیارزش ستمیداشته باشد س علمی اعضاي هیأت

ست که همه اعضا به اتفاق آن را مدنظر قرار ا ها دانشگاه

با  یابیارزش ستمیدادند و مشکالت موجود در س

و  شیپا "، "همسان یابیارزش ستمیس "يها رمفهومیز

 "یکاف زیبا قدرت تم ستمیس فقدان "و  "فینظارت ضع

  . دیارائه گرد

معتقد بودند  دیاکثر اسات: همسان یابیارزش ستمیس. 1

برخوردار  یکسانیعادالنه که از کانال و روند  یابیارزش

در . محسوب گردد یمهم یزشیتواند عامل انگ می باشد

 دهیفا یب یکنیهرچه تالش م": گفت یاستاد جوان نهیزم نیا

، آموزش يها طهیدر ح یافراد مشخص اکثراً، است

 گهید، شوند می نمونه و منتخب ییپژوهش و اجرا

  )1(م . "مونه نمی تالش يبرااي  زهیانگ

مشارکت کننده  دیاکثر اسات: فیو نظارت ضع شیپا. 2

 کالً ابدی می رییتغ رؤسااز  یکیمعتقد بودند هر بار که 

باره  نیدر ا ياستاد. شود می دگرگون ستمیس یمش خط

و  ینظارت ستمیبذارم ! س يانرژ دیچرا با": کرد انیب

بهت  یکس ینکن ای یکارکن، وجود نداره يگذار ارزش

 ییپشتوانه اجرا ها نامه نییآ نیمن ا نظره ب، ده نمی تیاهم

  )15(م . "شدن ندارن

 دیاز اسات يتعداد: یزکافیبا قدرت تم ستمیفقدان س. 3

است و  یکمغالباً  ها یابیکردند در حال حاضر ارزش انیب

در  يناکارآمد ای يکارآمد یبررس يبرا یستمیس چیه

فقط  ": باره گفت نیدر ا دیاز اسات یکی. ستیدسترس ن

 یاست و کس یابیارزش اریعدم وجود موارد مع ایوجود 

  )1م (. "سنجد نمی را تیفیک

  

  یعدالت بی

در  یعدالت یداشتند هر نوع ب انیب علمی اعضاي هیأت

و نقش بازدارنده در  گردد می دیاسات زشیمانع انگ ستمیس

فقدان  " يها مفهوم ریمفهوم از ز نیا. دارد ستمیرشد س

سخت و  يط کاریشرا"و  "ها مسؤولیتعادالنه  صیتخص

  . شده است لیتشک "ناعادالنه

 دیاز اسات يتعداد: ها مسؤولیتعادالنه  صیفقدان تخص. 1

عادالنه  به طور ییاجرا يها مسؤولیتنمودند  انیب

که  یو نور چشم يتکراراي  و عده ابدی نمی صیتخص
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 ازاتیاز امت شهیهستند هم ها یروابط با باالدست يدارا

. ندهست محروم هیبرند و بق می بهره الزم را ییبخش اجرا

 میعادالنه تقس ییاجرا يها مسؤولیت": کرد انیب ياستاد

سال در  کیداره و  یینفر ده تا پست اجرا هیشود  نمی

دانشجو  یهم مثل ما حت یکیشه استاد نمونه و  می انیم

بند  یچون دستمان به کس، داره ینامه برنم انیباهاش پا

  )6(م . " ستین

خصوص ه ب دیاسات: سخت و ناعادالنه يکار طیشرا. 2

ارشد از  یمدرك کارشناس يو دارا یپزشک ریگروه غ

 ياستاد. بودند یناراض ایباال و حداقل مزا يبارکار

 ستمیچون من پزشک ن ": گفت نهیزم نیدر ا ینیبالریغ

، بشه بمینص یکم ازیاستاد مشاور باشم و امت دیباغالباً 

کم رو هم من  ازیو امت دمیم امرو من انج تر بیشکار 

  )15(م . "رمیگیم

  

  بحث

 نیدر ا دیگزارش گرد جیطور که در قسمت نتا همان

 قیعدم تشو، تیمضمون موانع توسعه و موفق 8مطالعه 

، مؤثرنا تیریمد، گذاري عدم ارزش، ینیآفر دهیبه ا

 یابیارزش، اي حرفهریتعامالت غ، یو رفاه یمال يتنگناها

  . آمد به دست یعدالت بیو ، ناکارآمد

 کی تیو موفق يتوسعه فرد رسد می به نظر انیم نیدر ا

از نظر  رایباشد ز زهیانگ جادیدر ا تیبا اهم اریبس عامل

که در خصوص عوامل  مطالعه نیدر چندکنندگان  شرکت

 يها دانشگاه علمی اعضاي هیأت یشغل زشیبر انگ مؤثر

 یو توسعه شغل شرفتیانجام شده پ یمختلف علوم پزشک

)؛ در 2و18و17(دیگرد انیب تیک عامل پر اهمیبه عنوان 

و رشد  شرفتیاعالم شد پ زیمطالعه در اراك ن کی

  . )19دارد( دیاسات زشیانگ جادیرا در ا تأثیر نیتر بیش

و  يحاصل از پژوهش جبار يها افتهیبا  جهینت نیا

اعضاي  یشغل زشیانگ زانیم سهیهمکاران که به مقا

اصفهان  یاصفهان و علوم پزشک يها دانشگاه علمی هیأت

از عوامل مهم  یکیدر شغل  تیپرداختند و رشد و موفق

 یخوان هم، برشمرده شد زهیانگ شیگذار در افزاتأثیر

 لمیع اعضاي هیأتاز نظر  اراست نیدر هم. )20(دارد

فراهم بودن  زیکرمان و اهواز ن یعلوم پزشک يها دانشگاه

الزم جهت باال بردن سطح دانش و اطالعات از  طیشرا

  . )21و5(عنوان شد یشغل زانندهیعوامل مهم انگ

را عامل  قیتشوکنندگان  مطالعه حاضر شرکت در

، کردند چنانکه در مطالعات مشابه انیب یمهم زانندهیانگ

) و 21قرار گرفتن( قیمورد تشو علمی اعضاي هیأت

) را از عوامل مهم 19(مثبت يها تیفعال لیبه دل قیتشو

طبقه مورد  نیدر هم نیهمچن. ذکر نمودند یشغل زشیانگ

 زهیانگ ندهیعامل افزا کیبه عنوان  زینقرار گرفتن  یقدردان

شناخت ، گریدر مطالعات د افتهی نیبا ا سو هم. مطرح شد

 یزشیکار عامل انگ طیاز افراد در مح ستهیشا یو قدردان

 تیاهم دیؤم جینتا نیا. )20و18و17و2شده بود( یمهم تلق

 زشیبر انگ مؤثرعوامل  انیدر م یعامل قدردان يباال

از منابع  ياریاز بس یو شناخت و قدردان قیتشو. است

دستان و ریز، از جمله سرپرستان شود می تأمین

روز  يها برنامه يرسد برگزار می به نظر. )2(نیمراجع

پرستار و ماما و ، روز پزشک، هفته پژوهش، معلم

 مؤثر اریجهت بس نیوجود تاالر افتخارات در ا نیهمچن

  . باشد

ن و منزلت أش، يگذار مطالعه در طبقه ارزش نیدر ا

اي  در مطالعه. مطرح شد علمی اعضاي هیأتانسان توسط 

 زشیمورد احترام قرار گرفتن عامل انگ زیدر اهواز ن

مورد . )5(قلمداد شد علمی اعضاي هیأتتوسط  یمهم

کار و جو توام با احترام از  طیاحترام قرار گرفتن در مح

اگر اصوالً و ، )21کار است( طیمح شتبهدا هیاصول اول

کار افراد احساس کنند مورد احترام هستند در  طیدر مح

به کار  يتر بیشو با آرامش  دهیخود کوش يرفع کمبودها

  . )5دامه خواهند داد(خود ا

 ضیعدم تبع. دیمطرح گرد طبقه نیدر هم زین ضیعدم تبع

 نیمسؤولاز طرف  يتساو طیشرا تیاعضا و رعا نیب

در  مؤثرو همکاران عامل  ینیدر مطالعه حس یباالدست

کار منجر به  طیدر مح ضیتبع رایز، )17بود( زشیانگ

 .)21(گردد میجو سازمان  ختنیتضاد و سپس به هم ر

بوده و استثنا  کسانی به طور نیقوان ياجرا رود میانتظار 

  . )21و5نباشد(

، عنوان شده در مطالعه حاضر یتیریبا مشکالت مد سو هم

 تأثیر رانیمد تینشان داد حما رازیدر شاي  مطالعه
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 تیحما. دارد علمی  اعضاي هیأت زشیدر انگ یمیمستق

 يبرا رانیکه مد یو اجتماع یجانیه تیبه حما رانیمد

از ، شود می اطالق ندینما می کار فراهم طیافراد در مح

و  ها ازیو توجه به ن ینگران، رشیذپ، مالحظه لیقب

احترام و ، که مورد اعتماد يافراد. گرانیاحساسات د

خرسندند و  تر بیش، رندیگ می خود قرار رانیمد یدوست

فاقد  يکار طیکه در مح یکنند در حال می عمل هیبهتر از بق

مربوط  يها تیدر انجام فعال يفرد با مشکالت جد، تیحما

 دست يبه و یناکام ساسبه حرفه روبرو بوده و اح

 يها دانشگاه علمی اعضاي هیأتطبق نظر . )1دهد( می

عامل  تیریاصفهان نحوه مد یاصفهان و علوم پزشک

نحوه  گریدر مطالعات د. )20(رود میشمار ه ب یمهم

مطرح  یمهم زشیبه عنوان عامل انگ نیمسؤول یسرپرست

از نحوه  تیرضا زیدر اراك ناي  در مطالعه. )18و2(دیگرد

 یامر در صورت نیمهم اعالم شده و ا رانیمد یسرپرست

در موقع لزوم  رانیبه مد یکه امکان دسترس شود میمحقق

در  علمی اعضاي هیأتوجود داشته باشد و 

  . )19(مشارکت داده شوند ها گیري میتصم

کنندگان  است که توسط شرکت يگریمورد د تعامالت

منظر با  نیمطالعه از ا نیا جینتا. حاضر ابراز شد قیتحق

مشابهت دارد که در آنها ارتباطات مناسب  گریمطالعات د

 زشیانگ ندهیاز عوامل مهم افزا گرانیو نحوه ارتباط با د

 گریدر پژوهش د. )18و17و7و2است( دهیگرد انیب دیاسات

 يادیز تأثیر دیاسات دگاهیافراد از د انیم یاجتماعروابط 

  . )20آنان داشت( زشیدر انگ

در مطالعه  گریمطرح شده د یزشیعامل انگ یابیارزش

 یکم وهیکه به ش یمشابه يها شدر پژوه. حاضر بود

 ینقش مهم نیمسؤول یابیو ارزش یانجام شد نظارت شغل

از  تیرضا. )19و18و2(داشت دیاسات زهیانگ يدر ارتقا

به است  نهیزم نیاز عوامل مهم در ا یکی زینحوه نظارت ن

کار نباشد و  طیدر مح یطلوبکه اگر نظارت م يطور

در  یمطلوب زشیانگ ردیصورت نگ یمناسب یابیارزش

  . )19نخواهد شد( جادیا علمی اعضاي هیأت

 یدر دانشگاه علوم پزشکاي  در مطالعه، رابطه با عدالت در

بهبود  يبرا"باز که  سؤال کیدر پاسخ به  یبهشت دیشه

 "د؟یدار يشنهادیچه پ علمی اعضاي هیأت یشغل زشیانگ

  . )19به عدالت ذکر شده بود( توجه

هم به اي  اشاره علمی اعضاي هیأتمطالعه حاضر  در

 رانیبودن مد یکه انتصاباند  دانشگاه کرده تیرینحوه مد

توجه به  انیم نیاز ا. است دهیرابطه مطرح گرد نیدر ا

خود  لهیبه وس ها و اداره دانشگاه ها استقالل دانشگاه

 شیرسد در افزا می دانشگاه به نظر علمی اعضاي هیأت

که  یزمان. داشته باشد ییبه سزا تأثیرآنان  زهیانگ

خود مجموعه دانشگاه  نیدانشگاه منتصب نیمسؤول

اعضاي را خود  یتیریمد يها ينباشند و اهداف و استراتژ

باب نداشته  نیدر ا ینکنند و مشارکت نیتدو علمی هیأت

نخواهند  ها برنامه ياجرا يهم برا یکاف زهیباشند انگ

  . داشت

با  سهیبود و در مقا یفیپژوهش از نوع مطالعات ک نیا

از  یستیبه ل علمی اعضاي هیأتکه  یمطالعات کم

موضوع انجام  يرو یو بحثاند  آماده نظر داده يها سؤال

 کیدر  علمی اعضاي هیأت در این مطالعه، است نشده

که به اعتقادشان منجر به  یبه مسائل قیو عم یبحث چالش

توجه به  قابلآنچه  ماا ؛اند پرداخته، آنها شده یزگیانگ یب

مطالعه با  نیطبقات ا ریرسد مطابقت طبقات و ز می نظر

که  مسأله نیا. مشابه است یاز مطالعات کم ياریبس جینتا

مهم است و ، تر هستندمؤثر زشیاز عوامل انگ کیکدام

 تیفیک يدر ارتقا مؤثرعامل  کیعوامل  نیا بندي تیاولو

 یآموزش پزشک ستمیس ژهیوه ب یآموزش عال ستمیس

  . به آن پرداخته شود ندهیدر مطالعات آ دی) و با19است(

 یاست که برخ نیمطالعه ا یاحتمال يها تیمحدود از

با  یقبل آشنایی براساس است ممکن کنندگان مشارکت

و  باشند به سؤاالت نداده یواقع يها محقق جواب

 تیعدم قابل. خود را ارائه نکرده باشند یواقع يها دگاهید

از  زین طیجوامع و شرا ریمطالعه به سا نیا يها یافته میتعم

 یفیمطالعات ک ریمطالعه و سا نیا يها تیدمحدو نیتر مهم

اعضاي  یوجود به دلیل مشابهت زمینه شغل نیبا ا. است

در  اطیتواند با احت ها می یافته نیا، ردر کشو علمی هیأت

  . کاربرد داشته باشد تیقابل زیمناطق ایران ن ریسا

  

  گیري نتیجه

 علمی اعضاي هیأت مطالعه حاضر نشان داد از منظر
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 يها شبا چال اساتید زهیانگ لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

و  استروبرو  يو فرد یتیریاز جمله ضعف مد يمتعدد

 یبه طور واقع ها شارزو  ها استیو س ها یخط مش نیتدو

 تیدر بدو ورود به موقع یشغل زشیهمانند توجه به انگ

 جادیا، مناسب یشغل يارتقا يها نامه نییآ میتنظ، کیاکادم

 يها شرو نیو تدو هیو تنب قیتشو، و سالم مدکارآ ندیفرا

 ستهیگماردن افراد شا، ستمیس نیا يبرا يو کاربرد مؤثر

اعضاي مشارکت دادن ، یابیارزش يو مناسب برا

و  یمیرواج کار ت، ها برنامه يو اجرا نیدر تدو علمی هیأت

 تیریمد حیو گفتگو و ترج یشیاند هم ندیفرا جادیا، یگروه

 استیس کیبه عنوان  یبخش تیریبه مد يندیفرآ

 توان یاست که م ییها هیدر دانشگاه از توص کیاستراتژ

  . پژوهش مطرح کرد نیا جیبر اساس نتا

  

  قدردانی

علمـی دانشـگاه علـوم     تأبدینوسیله از مشارکت اعضا هیـ 

گرانقدرشـان را بـه ایـن تحقیـق     پزشکی اردبیل کـه وقـت   

ــی    ــدردانی مـ ــکر و قـ ــد تشـ ــاص دادنـ ــائیم اختصـ . نمـ
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Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil 
University of Medical Sciences: A Qualitative Study 

 
Hassan Edalatkhah1, Zahra Tazakori2, Assieh Movahed Pour3, Abdollah Mahdavi4, 

Mansoureh Karimollahi5 
 

Abstract 
 
Introduction: The presence of motivated faculty members in universitiesof medical plays a vital role in 
education and community health education. So far, many studies have been done to identify the factors 
affecting employees' motivation in different ways, but considering the lack of reasonable basis for studying 
the motivational factors amongfaculty members, this study aimed to investigate the factors affecting the job 
motivation of faculty members of Ardabil University of Medical Sciences.  
Methods: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews with 21 qualified faculty 
members of Ardabil University of Medical Sciences who were selected through purposeful sampling. To 
analyze the collected data, the Content Analysis method was used through MAXQDA software version 10.  
Results: After analyzing the data, 26 sub-themes were obtained and after categorizing, 8 main themeswere 
reached, that is, evaluation classes, development and success, encouragement and creativity, evaluation, 
justice, management, financial and welfare problems, and interactions.  
Conclusion: This study showed that universities of Iran, especially the universities of medical sciences faced 
serious challenges in motivation of faculty members; thus, challenges need to be tackled in order to improve 
faculty members' motivation.  
 
Keywords: faculty members, job motivation, challenges and strategies, qualitative study 
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