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توسعهيآموزشعلومپزشکی

فصلنامهي مرکزمطالعاتو

دو
سوم،شمارهي،2پیدرپی،5زمستانوبهار12-19

سال

بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد
عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد آموزشی در سال 0931
حسن جعفری*،مربیگروهمدیریتخدماتبهداشتیدرمانی،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،
اهواز،ایران.
زهرا آقایی سرچشمه ،دانشجوي کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران.
لیال جعفری ،دانشجويکارشناسیمدیریتخدماتبهداشتیدرمانی،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیجندي
شاپور،اهواز،ایران.
عصمت نعمتی ،دانشجوي کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور،اهواز،ایران.
چکیده :آگاهیازنیازهاياعضايهیأتعلمیدرایجادانگیزششغلیبرايپیشبینیوتفسیر رفتارهاي
تهاست .این مطالعه با هدف بررسی عوامل
ایشان مفید است زیرا انگیزش عامل اساسی در ایجاد فعالی 
انگیزشیمؤثربرعملکردآموزشیاعضايهیأتعلمیدانشگاهجنديشاپوراهوازانجامگرفت.پژوهشحاضر
یکمطالعهتوصیفی-مقطعیاست.جامعهآمارياینپژوهشتماماعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکی
جنديشاپوراهوازبود()N=506کهبااستفادهازنظر مشاور آماري%22ازاعضايجامعهپژوهشبهروش
ابزارجمعآورياطالعات،پرسشنامهاي بودکه

نمونهگیريتصادفیبهعنواننمونهانتخابشدند(.)n=102
ینهاي درموردعواملانگیزشدرونیوبیرونی
براساسمقیاسلیکرتتهیهشدهوشامل 22سوالپنجگز 
هابااستفادهازشاخصهايآمارتوصیفیودرمحیطSPSSتجزیهوتحلیلشد.بهطورکلینتایج

بود.داده
اینمطالعهنشاندادازبینعوامل بیرونی"مورداحترامقرارگرفتندرمحیطکار"(،) =1029،SD=9021
"فراهمبودنشرایطالزمجهتباالبردنسطحدانشواطالعات"("،) =6013،SD=9092داشتنامنیت
شغلی"(" ،) =601 ،SD =902اجراي قوانین یکسان براي همه"( ) =6053 ،SD =9016و از بین عوامل
درونی"عالقه ذاتی به تدریس"("، ) =1061 ،SD =.1خصوصیات فردي" (" ، ) =1091،SD=.11احساس
کفایتوشایستگیدرانجامکار"() =109،SD=.1بهترتیببیشتریناهمیتراداشتند.باتوجهبهنتایج،از
نظرمدرساندانشگاه،درمجموعهردونوععواملانگیزشیدرونیوبیرونیبرعملکردآنانمؤثرهستند.
بنابراینمدیرانبرايعملکردبهتراعضايهیأ تعلمیبایستیابزارراالزمبرايبهفعلیترساندنانگیزهآنها
فراهمکنند.
کلید واژه :عواملانگیزشی،هیأتعلمی،عملکردآموزشی،دانشگاهعلومپزشکی
*نویسندهی مسؤول :مربیگروهمدیریتخدماتبهداشتیدرمانی،دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیجندي
شاپور،اهواز
()Jafary_h@yahoo.com

جعفريوهمکاران22
مقدمه
انگیزش9اصطالحیکلیاستکهمعموالًباسخخت
یشخودوبخاامیخال،نیازهخاو
کوشیدنبخهکخاربخردهمخ 
خواسخخختههخخخاهمخخخراهاسخخخت(عزیخخخززادهفخخخروزيو

همکاران.)9611،انگیزشرامیتخوانبخهعنخوانعامخل
نیرودهندهوهدایتکنندهي رفتارتعریفکخرد(دیخرهو
بنیجمالی)9611،یادرتعریفیدیگر،میلیخاارادهي
انجامکاریاعاملیاساسیدرایجادتالشوفعالیتهاي
فردیاافخرادمعرفخیشخدهاسخت(بخشخیعلخیآبخادو
همکخخاران.)9616،هرزبخخرپپخخسازانجخخامتحقیقخخات
وسیعخودتئوريانگیزششغلیراارائهنمودويبیخان
کردکهعواملانگیزششغلیدودسختهانخد،دسختهاول
عواملانگیزشبیرونییاعواملبهداشختیهسختندکخه
مربوطبهمحیطکارمیباشند.اینعوامخلافخرادرابخه
سازمانمرتبطمیکنندوبهعبارتیآنهارادرسازمان
نگهمخیدارنخد.درایخنگخروهعخواملیماننخد:سیاسخت
سازمان،مدیریت،ارتباطبینفردي،حقوق،موقعیختو
امنیتشغلیمطرحاست.اگراینعواملدرمحیطکخار
درسخخطحبخخااليکیفیخختوکمیخختقخخرارداشخختهباشخخد،
نارضخخایتیوج خودنخواهخخدداشخخت.دسخختهدومعوامخخل
انگیزشدرونیاستکهبررويکارکردخوبکارکنخان
تأثیر دارد.دراینگروهعواملیمانند:موفقیت،شناخت
وقدردانی،رقابت،پیشرفت،مسؤولیت،رشدقابلیتهاو
رشدحرفهايمطرحاست(عزیززادهفروزيوهمکخاران،
.)9611
ازسخخويدیگخخر،عملکخخردشخخغلیبخخهعنخخوانارزش
سخخخازمانیرفتارهخخخايشخخخغلیکارمنخخخددرزمخخخانو
موقعیتهايشغلیمختلخفتعریخفمخیشخود(اژهايو
همکاران.)9611،کیفیتوکمیتعملکردسخازمانهخا
بهویژهمؤسسههايآموزشیبهعملکردتکتخکافخراد
سخخازمانبسخختگیداردومیخخزانعملکخخردیخخکفخخرددر
یباشخخد
سخخازمانتخخابعیازتوانخخاییوانگیخخزشويمخخ 
(حسینیان.)9621،اسپکتوربیانمخیکنخد کخهمخردم
زمانیمیتواننددرمشاغلخودبهخوبیعملکنندکه
ازتواناییوانگیزشالزمبرايداشتنعملکخردمناسخب
بهرهمندباشند .درواقعويمتعقداسختکخهتوانخاییو

. Motivation

اژهاي
انگیزشمنجربهعملکردشغلیمناسبمیشوند( 
وهمکاران.)9611،همچنیندرطیمطالعاتدیگخري
کهدراینزمینهصخورتگرفتخهاسخت،ازبخینعوامخل
انگیزشیبیرونی،امنیتشغلی،جورقابتی،فراهمبودن
شرایطالزمجهتباالبردنسطحدانشواطالعاتواز
بینعواملانگیزشیدرونی،عالقهي ذاتیبخهتخدریس،
داشتننظموترتیبورابطخهيبخینفخرديبیشخترین
تأثیررابرعملکردآموزشیدارنخد.بنخابراینمخدیرانبخا
یزههاونیازهايواقعیکارکنخان
شناختوپیشبینیانگ 
تحتمدیریتخودمیتوانندبهموقعوبهطورصخحیح
بهارضاينیازهخاوانگیخزههخايآنخاناقخدامنمخودهواز
نیرويانسانیسخازمانبخهنحخويمطلخوبدرراسختاي
اهدافسازمانبهرهبرند(استواروهمکاران.)9612،
 بنابراینوجوداساتیديبخاانگیخزهدردانشخگاههخاي
علومپزشکیبهعنوانیکیازارکانتعلیموتربیتدر
آمخخوزشدانشخخجویانوارتقخخايسخخالمتجامعخخهنقشخخی
حیاتیداردکهبهسهمخخوددرجلخوگیريازپیخدایش
یکنخخد
جامعخخهايبیمخخاروغیرمولخخددرآینخخدهاقخخداممخ 
(جباريوهمکاران)9616،وشناختعوامخلمخؤثردر
ایجخخخادانگیخخخزششخخخغلیاعضخخخايهیخخخأتعلمخخخیاز
ضرورتهاییاستکهمخیتوانخددرافخزایشبهخرهوري،
رضایتشغلیوبرنامهریخزيموفخددرایجخادمحیطخی
پرشورومفیددردانشگاهکمککند.آگاهیازنیازهاي
اعضايهیخأت علمخیدرایجخادانگیخزششخغلیبخراي
پیشبینیوتفسخیررفتارهخايایشخانمفیخداسختواز
ضرورتهاییاستکهنبایخدنادیخدهگرفتخهشخودزیخرا
انگیزش،عاملاساسیدرایجادفعالیتهاسخت(بخشخی
علیآبادوهمکاران.)9616،باتوجهبخهاینکخهعامخل
انگیزه،پایخههخايکخاراییواثربخشخییخکسخازمانرا
تشکیلمیدهد،ازاینرو،اینمطالعهباتعییندیخدگاه
اعضايهیأتعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشخاپور
اهوازدرموردعواملانگیزشیدرونیوبیرونیمخؤثربخر
عملکردآموزشی،اینعواملراشناسخاییورتبخهبنخدي
مینماید.امیداسخت،نتخایجپخژوهشحاضخرمسخؤوالن
یزههايکخاريو
مربوطهرادرشناختوپیشبینخیانگ 
همچنینتأمیننیازهاياعضايهیأتعلمخیوتقویخت
عواملانگیزشیمؤثربرعملکردآنهایارينماید.
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26بررسیدیدگاهاعضاءهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی...
روش کار
یباشدکه
پژوهشحاضرازنوعتوصیفی-مقطعیم 
جامعهيموردپژوهش،تماماعضايهیأتعلمیشاغل
یباشند
در دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز م 
( )N=506که با استفاده از نظر متخصص و مشاور
آماريمعادلبا22درصد ازاعضايجامعهي پژوهشی
بهروشنمونهگیريتصادفیطبقهبنديبهعنواننمونه
انتخاب شدند ( )N=102و دادههاي مطالعه از طرید
ابزار پرسشنامه جمعآوري شد که عزیززاده فروزي و
همکاران ( )9611در طی پژوهش خود ،روایی این
پرسشنامهرابااستفادهازنظراتاساتیدوصاحبنظران
موردسنجشقراردادهوضریبرواییبرايهریکاز
سؤاالت را بین  2/29تا  2/13و پایایی آن را نیز با
اسختفادهازضریخبآلفايکخرونباخبرايعواملدرونخی


 2/13و بیرونی  2/11به دست آوردند .پرسشنامهي
مذکور شامل دو بخش میباشد :بخش عمومی که
شامل خصوصیات فردي و همچنین بخش اختصاصی
که شامل عوامل انگیزش بیرونی (91گویه) و عوامل
یباشد کهبراساسمقیاس
انگیزشدرونی( 1گویه)م 
درجهاي لیکرت(از تأثیر بسیارزیادتاتأثیر بسیار
پنج 
کم) تنظیم گردیده است .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها نیز از آمارهاي توصیفی درصد فراوانی ،مد،

میانگین و انحراف معیار در نرمافزار آماري SPSS93
استفادهشد.
نتایج
درابتداي این بخش ،در جدول شمارهي9
یژگیهاي دموگرافیک به تفکیک جنسیت ،مرتبهي
و 
علمیوسابقهيکارارائهشدهاست:


جدول :9مشخصاتدموگرافیکاعضايهیأتعلمیموردمطالعه
فراوانی

جنسیت

مرتبه علمی

سابقهی کار

مطلد

نسبی

زن

65

52

مرد

65

52

مربی

19

5103

استادیار

29

62

دانشیاروباالتر

6

106

9-5سال

66

1209

5-92سال

1

9901

92-95سال

1

9201

95-22سال

2

92

22-25سال

6

106

باالتراز25سال

6

1/21
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جعفريوهمکاران21
باالبردنسطحدانشواطالعات،داشتنامنیتشغلی
و وجود ثبات در محیط کار و عوامل درونی مؤثر بر
اعضاي هیأت علمی با مرتبهي مربی عوامل عالقهي
ذاتیبهتدریس،احساسکفایتوایستگیدرانجامکار
بودهاند.دربیناعضايهیأت علمی
وخصوصیاتفردي  
بامرتبهياستادیاروباالترنیزعواملبیرونیمورداحترام
قرار گرفتن در محیط ،داشتن امنیت شغلی و اجراي
قوانینیکسانبرايهمهوعواملدرونی عواملعالقهي
ذاتی به تدریس ،و تمایل به شرکت در انجام امور به
ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند .همچنین در بین
اعضايهیأت علمیبامرتبهي دانشیاروباالتر،عوامل
بیرونی فراهمبودنشرایطالزمجهتباالبردنسطح
دانش و اطالعات ،داشتن امنیت شغلی و وجود
دانشجویان با انگیزه و عوامل درونی عوامل عالقهي
ذاتی به تدریس ،خصوصیات فردي ،عالقه به تغییر و
کنفرانسها

رفعنواقص وداشتنتمایلبهشرکتدر
بیشترین اهمیت را داشتند .در ادامه نیز در عوامل
انگیزشیمؤثر برعملکردآموزشیاعضايهیأت علمی
بر حسب سابقهي کار بر اساس عوامل بیرونی (در
جدول )2و عوامل درونی (جدول )6نشان داده شده
است:

در زمینهي عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد
آموزشیبرحسبجنسیت،دربیناعضايهیأتعلمی
زن،مهمترینعواملبیرونیمورداحترامقرارگرفتندر
محیط ،داشتن امنیت شغلی ،فراهم بودن شرایط الزم
جهتباالبردنسطحدانشواطالعات واجرايقوانین
یکسان براي همه و در بین اعضاي هیأت علمی مرد،
عوامل فراهم بودن شرایط الزم جهت باال بردن سطح
دانش و اطالعات ،مورد احترام قرار گرفتن در محیط
کار،داشتنامنیتشغلیواجرايقوانینیکسانبراي
همهبهعنوانمهمترینعواملبیرونیانتخابشدند.از
بینعواملدرونینیزدربیناعضايهیأت علمیزن
عالقهي ذاتیبهتدریس ،خصوصیاتفرديواحساس
کفایتوشایستگیدرانجامکار ودربیناعضايهیأت
علمیمردنیزعواملعالقهيذاتیبهتدریس،عالقهبه
تغییر و رفع نواقص و احساس کفایت و شایستگی در
مهمترین عوامل شناخته شدند.
انجام کار به ترتیب  
یافتههاي حاصل از این پژوهش دربارهي عوامل

انگیزشی مؤثر بر عملکرد آموزشی بر حسب مرتبهي
علمی،نشاندادکهعواملبیرونیمؤثربراعضايهیأت
علمیبامرتبهيمربیفراهمبودنشرایطالزمجهت


جدول:2عواملانگیزشبیرونیمؤثربرعملکردآموزشیاعضايهیأتعلمیبرحسبسابقهکار
سابقه کار
 9-5سال
 5-91سال
 91-95سال

95-21سال
 21-25سال
باالتر از  25سال

عوامل مؤثر

میانگین انحراف معیار

مورداحترامقرارگرفتندرمحیطکار

1/22

2/13

داشتنامنیتشغلی

1/96

9/21

مورداحترامقرارگرفتندرمحیطکار

1/61

2/21

وجوددانشجویانباانگیزه

1/61

2/21

فراهمبودنشرایطالزمجهتباالبردنسطحدانشواطالعات

6/2

9/25

داشتنهمکارانیشایستهوباصالحیت

6/2

2/19

فراهمبودنشرایطجهتباالبردنسطحدانشواطالعات

1/1

9/61

مورداحترامقرارگرفتندرمحیطکار

6/1

9/31

داشتنامنیتشغلی

6/1

9/69

فراهمبودنشرایطجهتباالبردنسطحدانشواطالعات

6/52

9/61

داشتنامنیتشغلی

6/5

9/39

موردتشویدواقعشدن

5

2

وجودرابطهبینفرديمثبتوحمایتکننده

5

2
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25بررسیدیدگاهاعضاءهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکی...
جدول:3عواملانگیزشدرونیمؤثربرعملکردآموزشیاعضايهیأتعلمیبرحسبسابقهيکار
سابقه کار
 9-5سال
 5-91سال

 91-95سال

 95-21سال
 21-25سال

باالتراز 25
سال

میانگین

انحراف معیار
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درمجموع،نتایج اینمطالعهنشاندادکهازبین
عوامل بیرونی مورد احترام قرار گرفتن در محیط کار
( ،) =1029،SD=9021فراهمبودنشرایطالزمجهت
باال بردن سطح دانش و اطالعات (،SD =9092
 ،) =6013داشتن امنیت شغلی (،) =601 ،SD =902
اجراي قوانین یکسان براي همه (،SD =9016
 ) =6053و از بین عوامل درونی عالقهي ذاتی به
تدریس( ،) =1061 ،SD =.1خصوصیات فردي
( ، ) =1091،SD=.11احساس کفایت و شایستگی در
انجامکار() =109،SD=.1بهترتیببیشتریناهمیت
راداشتند.
بحث و نتیجه گیری
یافتهها نشاندادندکهازبینعوامل بیرونیمورد
 
احترام قرار گرفتن در محیط کار ،فراهم بودن شرایط
الزم جهت باال بردن سطح دانش و اطالعات ،داشتن
امنیتشغلی،اجرايقوانینیکسانبرايهمهوازبین
عواملدرونی عالقهيذاتیبهتدریس،خصوصیاتفردي،
احساس کفایت و شایستگی در انجام کار به ترتیب
بیشتریناهمیتراداشتند.




درمطالعهاي که عزیززاده فروزي و همکاران صورت

دادند ،از بین عوامل بیرونی،فراهم بودن شرایط الزم
جهت باالبردنسطح دانش و اطالعات  ،باالترین نمرهرا
بهخوداختصاص داد،درمطالعهيحاضرنیزاین عامل
مهمترین عوامل شناخته شده است .احتماالً از
جز  
آنجایی که در مؤسسات دانشگاهی از افراد انتظار
یرود که اعضاي هیأت علمی مرتب به دانش خود
م
اضافه نمایند و بر مرتبهي علمی خود بیافزایند ،باعث
گردیده است که این عامل بهعنوان عامل انگیزشی با
میانگین نمرهي باالیی انتخاب گردد.
داشتن امنیت شغلی نیز از جمله عوامل انگیزشی بود
کهنمخره باالییبخه آن اخختصخاص یافتخهبود.از دیخگر
عواملانگیزشخی بیرونی کهمیخانگین نمرهبخاالییرا به
خود اختصاص داد اجراي قوانین بهصورت یکسان بود
که با نتایج مطالعه حاضخر هخمخوانی دارد .بدیخهی
است که تشخکیل هر سخازمان طبد قوانینومقرراتی
یگیرد و ورود هرفرد به سازمان بایدبدون
صورت م 
استثناء بر طبد قوانین آن سازمانباشد .بنابراین افراد
انتخخظار دارنخد که در سخازمانخی که مخشغخول بخه کخار
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هسخختند نیخزقانون و مقررات براي همه افراد یکسان
باشد تا تبعیض در محیط کار احساس نشود چرا که
تبعیض درمحیطکار،عدم رضایت کارکنان را به دنبال
خواهد داشت .مورد احترام واقع شدن در محیط کار
نیز نمره باالیی از سوي اعضاي هیأت علمی دریافت
نمود.اینعاملاولینعاملمهمدربیناعضايهیأت
علمیپژوهشحاضربود.اصوال اگر افراد احساس کنند
مورداحترام هستند ،در رفع کمبودهاي خود کوشیده و
با آرامشبیشتري به کار خود ادامه خواهند داد و در
نتیجه موجبات رضایت خود و سیستم را فراهم
یآورند .نتایج مربوط به عوامل انگیزشی درونینیز از
م
نظر اعضاي هیأت علمی نشان داد که عامل عالقهي
ذاتی به تدریس باالترین عامل انگیزشی بود .بدیهی
است اگر افراد به انجام کاري عالقه داشته باشند
یتوانند آن کار را به خوبی انجام دهند و مشخص
م
شده است که کارهایی که ازروي عالقه صورت نگیرد؛
نتیجه خوبی نخواهد داشت.خصوصیات فرديبه عنوان
دومین عامل انگیزشی درونی انتخابگردید.در صورتی
که فردي کاري را شروع کند که با روحیات و
یتواند
خصوصیات فردي وي هماهنگی نداشته باشدنم 
بازده کاري خوبی نیز داشته باشد.ایننتایجدرمطالعه
حاضروعزیززادهفروزي()9611همخوانیدارد.
بخشی و همکاران ( )9616نیز در بین عوامل
بیرونی به ترتیب اهمیت ،عاملهاي حقوق و دستمزد،
امنیت شغلی ،شرایط محیط کار ،نحوه ارتباط با
دیگران ،و در بین عوامل درونی به ترتیب اهمیت و
ماهیت کار ،شناخت و قدردانی از افراد ،پیشرفت و
توسعه شغلی و موفقیت شغلی ،با بیشترین اولویت
دانستهاند .مسعود اصل و همکاران( )9611نیز در

مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که از میان
عوامل بهداشتی (بیرونی) ،وجود شرایط مناسب در
محیط کار و امنیت شغلی و از میان عوامل انگیزشی
(درونی)،احساسمسؤولیتدرکارواحساسموفقیت
مهمترین عواملمؤثر برعملکردکارکنانبودند.
درکار 
یعدالتی،عدمشایستگی
اکثرکارکنانمسائلرفاهی،ب 
و صالحیت مدیران ،عدم رضایت از توجخه و قدرانی
مدیخرانرامهمخترینعامخلبازدارندهدربهبودعملکرد

یدانستند .پوران رئیسی و همکاران( )9615در
خود م 
مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که از نظر
کارکنان،عواملحقوقومزایايکافی،شرایطمناسب
رتبههاي اول
برايکارکردنوامنیتشغلیبهترتیب 
تاسومقرارداشت.کارکنانموردمطالعه،درگیراولین
طبقه نیازها یعنی نیازهاي فیزیولوژیک و ایمنی در
آنها نیزتا
سلسلهمراتبنیازهايمازلوبودهومدیران 
حدوديبراینواقفبودند.درمطالعهحاضرنیزامنیت
شغلیدرایجادانگیزشازاهمیتباالییبرخورداربود.
یرسد که تفاوت در اهمیت نسبی عوامل
به نظر م 
در ایجاد انگیزش شغلی از نظر اعضاي هیأت علمی و
تفاوتهاي موجود در

یتوان به دلیل
سایر افراد را م 
شرایط اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جوامع و موقعیت
یهاي تکمیلی
زمانی دانست که مستلزم انجام بررس 
یافتههاي پژوهش کشتکاران()9615
است .هم چنین  ،
نشاندادکهتمامنیازهايپنجگانه مازلودارايقدرت
بودهاند و در بررسی و مقایسه میانگین
انگیزشی باال  
نیازهاي انگیزشی ،نیاز به احترام باالترین درجه را به
خود اختصاص داد .در مطالعه حاضر نیز مورد احترام
مهمترین عاملازبینعوامل
قرارگرفتندرمحیطکار 
انگیزاننده بیرونی شناخته شد که با نتایج مطالعه
کشتکاران تا حدودي همخوانی دارد .در پژوهشی نیز
که جامسیون ( )9119با عنوان انگیزش و عملکرد در
سال  9119انجام داد ،به این نتیجه رسید که
ارزشهاي واالییکهکارکنانرابرمیانگیزانند؛شامل

قدردانیازشایستگی،احترامومنزلت،آزاديوانتخاب
ارزشهاي سنتی مانند وفاداري به سازمان و
فردي و  
امنیتشغلیهستند.درمطالعهحاضرنیزامنیتشغلی
مهمترین
ومورداحترامقرارگرفتندرمحیطکارجز 
عواملانگیزانندهبیرونیقرارداشتکهبرنتایجمطالعه
فوقتاکیدمیکند.درنهخایت،مقایخسه نتایج حاصخل
پژوهشهاي انجام شده در ایران و سایر جوامع

از
مشخص کرد که علی رغم برخی تفاوتها درجوامع
شباهتهاي بسیاري در زمینه عوامل انگیزشی

مختلف،
مؤثر بر عملکرد کارکنان وجود دارد .در مجموع،
یشودکهمسؤولین امر بهاهمیت عوامل مؤثر
پیشنهادم 
دانشگاهها توجه بیشتري

در ایجاد انگیزش شغلی در
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استخدامی و شرایط محیط کار و ایجاد تنوع در شغل و
 موجبات انگیزش درونی،آنها
 قدردانی به موقع از
ینماید و از رکود و سستی در امر
 ایشان را فراهم م
،حرفهاي آنان
 آموزش و پژوهش و بهطور کلی وظایف
.یکند
 پیشگیري م
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Abstract: Faculty members’ Knowledge of requirements about their effective
motivational jobs for forecasting seems necessary. The purpose of this study was to
survey of attitude of faculty members in Ahvaz Jundishapour University of Medical
Sciences about effective motivational factors on educational performance. This
research was a cross-sectional study. The population were all faculty members of this
university (N=506). Samples of this study were 20 percent of the population size (102
persons) which selected by randomly classification . The data gathering tool was a
questionnaire that prepared based on the Likert scale that consisted of 27 questions
with 5 points about internal and external motivational factors. Finally data was
analyzed by descriptive statistics by SPSS software. The results of this study showed
the external factors "be respected in the workplace", "provided the necessary
conditions for raising the level of knowledge", "having job security" and internal
factors of "inherent interest to teaching", "individualism", "a’ feeling of adequacy, and
competence in the work" had the highest importance. According to the results, both
internal and external motivational factors are effective on faculty members’ function.
Therefore, there fore, proposed factors should be measured to promote their
motivation.
Key words: Motivational Factor, Member of Scientific Board, Educational
Performance, Univerity of Medical
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