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فراترکیب عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی:
در جستجوی الگوی انگیزش اعضای هیئت علمی
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چکیده
بررسي علل موفقيت برخي از سازمانها و نيز علل انحطاط و انحالل بعضي از شركتها نشان ميدهد
كه ايجاد انگيزه الزم و مناسب در نيروي انساني ،تأثير معنادار و قابل توجهي در موفقيت و پايدار يا انحالل
اين واحدها دارد .هدف از اين پژوهش ،شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي با استفاده از روش فراتركيب
بود .اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي است؛ از لحاظ ماهيت اطالعات و شيوه تحليل آنها جزو تحقيقات
كيفي است .از منظر روش جمعآوري اطالعات در زمرۀ پژوهشهاي اسنادي است و در نهايت بر مبناي روش
پژوهش ،جزو تحقيقات تحليلي – توصيفي است كه با استفاده از روش فراتركيب صورت گرفته است .جامعه
آماري پژوهش ،كليه پژوهشهاي داخلي صورت گرفته در  01سال اخير ( )0931-0911با موضوع بررسي
عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي است كه گزارش آنها در بانک اطالعات نشريات كشور (مگيران) يا پايگاه
اطالعات علمي جهاد دانشگاهي نمايه شده است .با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند و با استناد به قاعدۀ
اشباع نظري ،تعداد  01پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .استخراج عوامل و مؤلفهها با استفاده از
روش تحليل مضمون صورت گرفت و اعتبار تحليلها بر مبناي روش سهگوشهسازي تحليلگر مورد تأييد قرار
گرفت .بر اساس نتايج به دست آمده ،الگوي عوامل مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه مشتمل بر
هفت عامل 01 ،مؤلفه و  10شاخص است .عوامل مؤثر بر انگيزش عبارت از شرايط محيط كار؛ خطمشيها و
قوانين؛ سبک مديريت و رهبري؛ روابط با همکاران؛ عوامل شخصيتي؛ توانمندسازي؛ و ماهيت شغل هستند.
موارد خيلي زيادي باعث انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي ميشود كه اين موارد در چند طبقه جاي ميگيرد.
کلیدواژهها :انگيزش شغلي ،عوامل بهداشتي ،عوامل انگيزشي ،اعضاي هيئت علمي
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر عباس ،ایران.
 .2عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3عضو هیات علمی ،گروه مدیریت دولتی ،واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر عباس ،ایران.
 .4عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
موضوع انگيزش از مقولههاي مهم و حياتي در سازمانهاي امروزي است .تا زماني كه نيروي
انساني از انگيزش شغلي قابل قبول برخوردار نباشد ،ساير فعاليتهاي سازمان نتيجه و ثمره الزم را
نخواهد داشت (مسلمي و همکاران .)0911،در واقع ،رفتار فرد برانگيختني است و براي اين كه به
كاري دست بزند بايد انگيزه آن كار را در او ايجاد كرد و در نتيجه يکي از بحثهاي مهم و اصلي
مديريت انگيزش (كلر 0و همکاران.)1101 ،
انگيزش يک حالت دروني است كه رفتار انسان را انرژي بخشيده ،فعال ساخته ،به حركت درآورده
و به سوي اهداف معيني هدايت ميكند (شکيب و همکاران .)0911 ،ميتوان گفت انگيزش ،مجموع
متغيرهاي پيچيده ارگانيزمي و محيطي است كه كنش آنها به فعاليت عمومي و جهت دار احساس و
رفتار منجر ميشود (خداپناهي .)0919 ،ويکتور وروم ،انگيزش را فرآيندي تصور ميكند كه
گرايشهايي را كه توسط انسان يا موجودات زنده ديگر صورت ميپذيرد ،تحت نفود قرار ميدهد
(سيترز و همکاران.)1101 ،
بررسي علل موفقيت برخي از سازمانها و نيز علل انحطاط و انحالل بعضي از شركتها نشان
ميدهد كه ايجاد انگيزه الزم و مناسب در نيروي انساني ،تأثير معنادار و قابل توجهي در موفقيت و
پايدار يا انحالل اين واحدها دارد (پورتر 1و همکاران .)1101 ،پژوهشها نشان داده است كه اگر
انگيزههاي اصلي و مهم فرد در زمينه شغل او و كارهايي كه انجام ميدهد ارضا شوند ،رضايت شغلي
زيادترخواهد شد و انگيزه فعاليت را بيشتر كرده و چنين افرادي در جهت تأمين هدفهاي سازمان
موفقتر خواهند بود (كريمي .)0919 ،در واقع شواهد تجربي قابل اعتنايي وجود دارد كه نشان
ميدهد ،انگزيش شغلي ميتواند پيشبيني كنندۀ بسياري از بروندادي شغلي و سازماني باشند .بهعنوان
چند نمونه :نتايج پژوهش مسلمي و مهرآرا ( )0911نشان داد كه رابطه معناداري بين انگيزش شغلي
و رضايت شغلي كاركنان وجود دارد .نوروزي و اميريان زاده ( )0919نشان دادند كه همبستگي
معناداري بين انگيزش شغلي و عملکرد حرفهاي وجود دارد .موسوي ( )0919به بررسي ارتباط عوامل
بهداشتي و عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كاركنان بيمارستانهاي آموزشي ياسوج پرداخته و نشان
داد كه عوامل انگيزشي پيشبيني كنندۀ معنادار رضايت شغلي هستند .خلقي فرد ،صالحي و
فاني( )0911به بررسي ارتباط بين انگيزش شغلي و رفتار شهروندي سازماني پرداخته و اين رابطه را
تأييد كردند .مشابه با اين نتايج ،آجيلچي و همکاران ( )0919نيز نشان دادند كه انگيزش شغلي
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پيشبيني كننده معنادار تعهد سازماني است .انتصار فومني ( )0911نشان داد كه انگيزش شغلي با بهره
وري مديران در سازمان آموزش و پرورش رابطه معناداري دارد .اسکوانينگر )1113( 0نيز در مطالعهاي
نشان داد كه انگيزش شغلي با حمايت از تغيير همراه است.
نظر به اهميت انگيزش در بهبود بسياري ازبروندهاي مثبت شغلي و سازماني ،امروزه جستجوي
عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان به يکي از دغدغههاي اصلي سازمانها و يک حوزۀ جذاب پژوهشي
تبديل شده است؛ چرا كه براي مديران سازمانها بسيار مهم است كه بدانند كه كاركنانشان با چه
عواملي برانگيخته ميشوند و با تغيير كدامين عوامل ميتوان نيروي كار برخوردار انگيزۀ باال داشت
(كلر و همکاران.)1101 ،
در جستجوي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي ،پژوهشهاي متعددي صورت گرفته و نتايج
ارزشمندي بهدست آمده است .بهعنوان چند نمونه :دي آنجلو )1101( 1در مطالعه خود دريافت كه
عواملي همچون روابط صميمانه با همکاران ،سيستم پاداش منسجم و عادالنه ،و انگيزاننده بودن كار
از مهمترين عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي هستند .ژانگ و ژيانگ )1101( 9انتظارات باال از شغل،
عدالت در برخورد با ديگران ،با معنا بودن شغل ،ارج نهادن به تالشها ،وجدان كاري و مسئوليت
پذيري را بر انگيزش شغلي مؤثر دانستهاند .دانيتس )1109( 1حمايت حرفهاي و فراساختاري ،رهبري
مشاركتي ،آزادي عمل و عالقه را بر انگيزش شغلي مؤثر دانسته است .بر اساس نتايج پژوهش دافتي
فيلينگان ،)1101( 9شيوه برخورد مافوق ،تجارب يادگيري در محيط شغل ،و آزادي عمل از جمله
عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي هستند .در نهايت ،كري )1101( 1نيز ،شأن و منزلت و حرمت اجتماعي
باالي شغل ،امکان پيشرفت در شغل ،وجود مالکيت رواني ،وجود مشاوراني خبره جهت مشورت و
برنامهريزي با آنها را از جمله عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي بر شمرده است.
بههر حال اگرچه پژوهشهاي متعددي به بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش پرداختهاند ،اما بهنظر
ميرسد كه در هر مطالعهاي ،با توجه به ماهيت جامعه آماري ،بافت مطالعه ،اهداف مطالعه و مواردي
از اين قبيل ،عوامل مختلف و متفاوتي بهعنوان پيشايندهاي انگيزش كاركنان مطرح شدهاند .بنابراين
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نياز به مطالعهاي كه در قالب يک فراتركيب به شناسايي پيشايندهاي مختلف انگيزش شغلي بپردازد،
احساس ميشود.
نکتۀ ديگر اينکه اگرچه فراتركيب مطالعات پيشين پيرامون عوامل مؤثر بر انگيزش ميتواند براي
طيف وسيعي از مشاغل و سازمانها مهم باشد ،اما تمركز پژوهش حاضر بر اعضاي هيئت علمي و
بهطور ويژهتر اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سيستان و بلوچستان ميباشد .اين
تمركز از آن جهت است كه مهمترين مركز فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در هر كشوري دانشگاه
است و اعضاي هيأت علمي به عنوان سرمايههاي انساني اين نظام آموزشي و پژوهشي مهمترين
نقش را در توسعه و پيشرفت كشور دارند .هر قدر اعضاي هيئت علمي خدمات خود را با كيفيت
بهتري ارائه دهند توسعه و پيشرفت كشور شتاب بيشتري خواهد داشت (جعفر زاده كرماني و
همکاران .)0939،دانشگاه آزاد اسالمي نيز به عنوان يک سازمان تعليم و تربيت به اساتيد با انگيزه نياز
دارد .عدم رضايت شغلي و انگيزش اعضاي هيأت علمي ميتواند عالوه بر تهديد سالمت جسمي،
رواني و كيفيت زندگي مانع دستيابي به اهداف توسعه فرد و سازمان گردد .عدم انگيزش اعضاي
سازمان ميتواند در ايجاد رفتارهاي سازماني ناصحيح از جمله كاهش ميزان كميت و كيفيت كار و
حضور در محل كار تأثيرگذار باشد (حسيني و همکاران .)0911،بنابراين پژوهش حاضر از طريق
فراتركيب نتايج مطالعات پيشين پيرامون عوامل مؤثر بر انگيزش در صدد آن بوده است كه ضمن
شناسايي پيشايندهاي انگيزش شغلي ،در ادامه به تبيين شاخصهاي مؤثر بر انگيزش شغلي اعضاي
هيئت علمي بر مبناي عوامل و مؤلفههاي مستخرج از فراتركيب بپردازد .براي نيل به اين اهداف،
سؤاالت زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفت:
سؤال اول) عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي ،بر اساس نتايج پژوهشهاي پيشين كدامند؟
سؤال دوم) شاخصهاي بهداشتي مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي ،بر اساس مؤلفههاي
استخراج شده از فراتركيب كدامند؟
سؤال سوم) شاخصهاي انگيزشي مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي ،بر اساس مؤلفههاي
استخراج شده از فراتركيب كدامند؟
روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي است؛ از لحاظ ماهيت اطالعات و شيوه تحليل آنها جزو
تحقيقات كيفي است؛ از منظر روش جمعآوري اطالعات در زمرۀ پژوهشهاي اسنادي است و در
نهايت بر مبناي روش پژوهش ،جزو تحقيقات تحليلي – توصيفي است كه با استفاده از روش
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فراتركيب صورت گرفته است .فراتركيب ،شکلي از فرامطالعه است كه به يکپارچهسازي چندين مطالعه
براي ايجاد يافتههاي جامعتر با استفاده از روشهاي تحليل و تفسير كيفي ميپردازد (مبيني دهکردي
و كشتکار هرانکي .)011 :0919 ،جامعه آماري پژوهش ،كليه پژوهشهاي داخلي صورت گرفته در 01
سال اخير ( )0931-0911با موضوع بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي است كه گزارش آنها در
بانک اطالعات نشريات كشور (مگيران) يا پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي نمايه شده است.
روش نمونهگيري به صورت هدفمند بود .چهار مالک عمده براي ورود نمونه به تحليل عبارت بودند از
اينکه :الف) گزارش پژوهش ،در نشريههاي علمي پژوهشي معتبر به چاپ رسيده باشد؛ ب) گزارش
پژوهش مربوط به فاصله زماني سالهاي  0931تا  0913باشد؛ ج) «عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي»،
جزو گزارههاي اصلي تحقيق و به تبعِ آن ،جزو يافتههاي اصلي بوده باشد؛ د) روششناسي پژوهش
اعم از نمونهگيري ،گردآوري دادهها ،اعتبارسنجي ابزارها و تحليلها ،روشن ،كامل و صحيح باشد .با
استناد به قاعدۀ اشباع نظري ،تعداد  01پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .منظور از دستيابي
به اشباع نظري در پژوهش حاضر اين است كه مؤلفههاي استخراج شده ،با تحليل توصيفيِ گزارش
پژوهش دوازدهم كامل شده و هر آنچه در پژوهشهاي بعدي گزارش شدهاند ،در دوازده مطالعۀ
انتخاب شده وجود داشتهاند و مضامين جديدي از ساير مطالعات قابل استخراج نبوده است .استخراج
عوامل و مؤلفهها با استفاده از روش تحليل مضمون صورت گرفت و اعتبار تحليلها بر مبناي روش
سهگوشهسازي تحليلگر مورد تأييد قرار گرفت.
یافتهها
بر اساس تحليل محتواي نتايج پژوهشهاي منتخب 7 ،مضمون اصلي و  01مفهوم فرعي
بهعنوان متغيرهاي مؤثر بر انگيزش شغلي شناسايي شدهاند .مضامين اصلي استخراج شده عبارت از
شرايط محيط كار؛ خطمشيها و قوانين؛ سبک مديريت و رهبري؛ روابط با همکاران؛ عوامل
شخصيتي؛ توانمندسازي؛ و ماهيت شغل هستند .در جدول و شکل  ،0ارتباط بين عوامل و مؤلفههاي
مؤثر بر انگيزش شغلي ارائه شدهاند:
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جدول  :0الگوي استخراج شده از فراتركيب عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي
مضامين اصلي

مضامين فرعي

شرايط محيط كار

شرايط فيزيکي؛ حقوق؛ امنيت شغلي

خطمشيها و قوانين
سبک مديريت و
رهبري

شفافيت خطمشيها و قوانين؛
عادالنه بودن خطمشيها و قوانين
حمايت و پشتيباني فرادستان؛
شناخت و قدرداني از افراد؛ مديريت
مشاركتي

نمونه منبع
عليمحمدپور ،تقيپور و نعمتي ()0911؛ قاسمي ()0919؛ بابايي
()0911؛ حسيني ،ميرزايي ،فاريابي ،مختاري اردكان ،شاكر
اردكاني و ميرزايي علويجه ()0911
محمدي ،طيبي و اميراني ()0911؛ بهادري ،بابايي و مهرابيان
()0910؛ بابايي ()0911
عليمحمدپور ،تقيپور و نعمتي ()0911؛ بابايي ()0911؛ رحيمي
كالريجاني ()0910؛ طاهرپور ،سفيدي و جوادي ()0931

روابط با همکاران

جو همکارانه؛ آواي سازماني

قاسمي ()0919؛ طاهرپور ،سفيدي و جوادي ()0931؛ شکيب و
علمي ()0911؛ بابايي ()0911

عوامل شخصيتي

احساس مؤثر بودن؛ احساس
خودكارآمدي؛ مسئوليتپذيري؛ تعهد
شغلي؛ جهتگيري مذهبي دروني

خراساني و رودباريان ()0919؛ موسوي ()0919؛ طاهرپور،
سفيدي و جوادي ()0931؛ صادقي و ايراندخت ()0911

توانمندسازي

توسعه شغلي؛ آموزش

قاسمي ()0919؛ حسيني ،ميرزايي ،فاريابي ،مختاري اردكان،
شاكر اردكاني و ميرزايي علويجه ()0911؛ بابايي ()0911؛
طاهرپور ،سفيدي و جوادي ()0931

ماهيت شغل

آزادي عمل و استقالل؛ اهميت
شغلي در سازمان؛

خراساني و رودباريان ()0919؛ موسوي ()0919؛

شکل  :0الگوي استخراج شده از فراتركيب عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي

فراترکیب عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی :در جستجوی الگوی انگیزش اعضای هیئت علمی59

پس از آنكه مدل هفت عاملي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي و مؤلفههاي آن شناسايي شد ،در
ادامه الزم بود كه بر مبناي مطالعات پيشين ،شاخصهاي بيانگر هر مؤلفه با تأكيد بر شغل عضويت
هيئت علمي دانشگاه تبيين گردد .بهاين منظور ،با مبنا قرار دادن الگوي دوعاملي هرزبرگ ،مؤلفههاي
استخراج شده از فراتركيب ،در دو دسته كلي بهداشتي و انگيزشي جاي داده شده و شاخصهاي بيانگر
هر يک از آنها مشخص گرديد.
جدول  :1ابعاد و شاخصهاي بهداشتي مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه
مضامين
شرايط فيزيکي

حقوق

امنيت شغلي
شفافيت
خطمشيها
عادالنه بودن
خطمشيها
حمايت و پشتيباني
فرادستان
شناخت و قدرداني
از افراد
مديريت مشاركتي

شاخصها
 وجود تجهيزات و امکانات و ابزار كار مناسب در كالس درس مناسب بودن حجم دانشجويان در كالس وجود تجهيزات و امکانات مناسب در اتاق استاد (از قبيل فضاي كافي ،اينترنت پرسرعت)... ، دسترسي مناسب و كافي به بانکهاي اطالعاتي متناسب بودن حقوق دريافتي با نيازهاي زندگي متناسب بدون حقوق دريافتي با ميزان و نوع كار متناسب بودن حقوق دريافتي در مقايسه با ساير مشاغل جامعه برخورداري از ايمني در محيط كار برخورداري از نظام تأمين اجتماعي و درماني مناسب برخورداري از امنيت نسبي در خصوص وضعيت استخدامي و ثبات شغلي روشن و واضح بودن قوانين و مقررات روشن بودن مالکهاي ارزيابي و ارتقا روشن بودن كارراهه شغلي تناسب انتظارات و عدم تعارض نقش عادالنه پنداشتن مالکهاي ارزشيابي و ارتقا عادالنه پنداشتن كارراهه شغلي توجه مديران به مشکالت و دغدغههاي اعضاي هيئت علمي و تالش در جهت رفع آنها حمايت و پشتيباني مسئوالن از اعضاي هيئت علمي ،در هنگام بروز مشکالت كاري حمايت كافي مديران و رؤساي دانشگاه از عضو هيئت علمي در مراجع قانوني مورد تقدير و احترام قرار گرفتن از سوي همکاران ،در صورت ارائه كاري با ارزش تقدير مناسب و شايسته از دستاوردهاي اساتيد ،از سوي مديران ارج قائل شدن دانشجويان و كاركنان براي جايگاه و شأن عضو هيئت علمي استفاده از تجارب و نظرات اعضاي هيئت علمي در تصميمگيريها بر عهده گرفتن مديريت بخشهاي مختلف دانشگاه از سوي اعضاي هيئت علمي -دسترسي آسان به مسئولين ،در صورت لزوم
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مضامين
جو همکارانه

آواي سازماني

شاخصها
 دوستانه و توأم با احترام بودن روابط اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي با يکديگر فضاي حمايتگري و اهتمام اعضاي هيئت علمي به رفع مشکالت همکاران خوشبيني و اعتماد اعضاي هيئت علمي به يکديگر فضاي اظهار نظر ايمن و عاري از سرزنش و تمسخر و ... فضاي مبتني بر تشويق اعضاي هيئت علمي به اظهار نظر -استفاده از اظهار نظرهاي اعضاي هيئت علمي در عمل و در راستاي بهبود فعاليتهاي دانشگاه

همانطور كه در جدول  1مالحظه ميشود ،بر مبناي اطالعات تحليل شده 01 ،مؤلفه و 90
شاخص بهعنوان مؤلفهها و شاخصهاي بهداشتي مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي در نظر گرفته
شدهاند .همچنين  1مؤلفه و  91شاخص نيز تحت عنوان مؤلفهها و شاخصهاي انگيزشي مؤثر بر
انگيزش اعضاي هيئت علمي دستهبندي شدند (جدول .)9
جدول  :9ابعاد و شاخصهاي انگيزشي مؤثر بر انگيزش اعضاي هيدت علمي دانشگاه
مضامين
احساس مؤثر
بودن
احساس
خودكارآمدي

مسئوليتپذيري

تعهد شغلي
جهتگيري
مذهبي دروني

شاخصها
 باور عضو هيئت علمي به داشتن نقش تأثيرگذار در بهبود فعاليتهاي آموزشي باور عضو هيئت علمي به اثربخش بودن فعاليتهاي پژوهشي وي باور عضو هيئت علمي به داشتن نقش اجتماعي فعال در دانشگاه و جامعه باور عضو هيئت علمي به داشتن توانايي تدريس اثربخش باور عضو هيئت علمي به داشتن توانايي انجام پژوهشهاي كاربردي و گره گشا باور عضو هيئت علمي به داشتن توانايي مشاوره مناسب دانشجويان باور عضو هيئت علمي به داشتن توانايي مواجهه با چالشهاي محيط كار احساس مسئوليت عضو هيئت علمي در قبال عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان احساس مسئوليت عضو هيئت علمي در قبال اكتساب مهاارتهااي كاارآفريني دانشاجويان وورود آنها به بازار كار
 احساس مسئوليت عضو هيئت علمي در قبال مسائل و مشکالت گروه آموزشي و دانشگاه احساس مسئوليت عضو هيئت علمي در قبال مسائل و مشکالت جامعه پايبندي عضو هيئت علمي به قوانين و مقررات گروه آموزشي و دانشگاه پايبندي عضو هيئت علمي به توسعه مستمر حرفهاي عالقه و پايبندي عضو هيئت علمي به وظايف محوله اعتقاد به نيروي مافوق بشري و حمايتهاي وي بهويژه در هنگام مصائب و مشکالت عمل بر اساس ارزشهاي اخالقي مطلق از سوي عضو هيئت علمي -باور به رستاخيز و لزوم پاسخگويي در برابر خداوند متعال در قبال افکار و گفتار و رفتار
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مضامين
توسعه شغلي

آموزش

آزادي عمل و
استقالل
اهميت شغلي در
سازمان

شاخصها
 فراهم بودن زمينه ارتقاي عضو هيئت علمي فراهم بودن امکان تصدي پستهاي اجرايي در داخل يا خارج از دانشگاه امکان بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتي و ساير فرصتهاي رشد و توسعه مداوم مناسب بودن اعتبارات پژوهشي و امکان حضور در همايشها ،كنگرهها و كنفرانسها برخوداري از دورههاي مناسب آموزش ضمن خدمت يادگيري فعال و دستيابي به تجارب ويژه در قالب دورههااي آماوزش ضامن خادمت و ساايرفرصتهاي توسعه مستمر حرفه اي
 فراهم بودن زمينه انتقال يادگيريهاي حاصل از دورههاي آموزش ضمن خدمت ،به محيط كار برخورداري از استقالل و آزادي عمل كافي در انجام وظايف آموزشي و پژوهشي برخورداري از حق انتخاب فهرست رئوس مطالب و فرصتهاي يادگيري دانشجويان ادراک از احترام به حريم شخصي عضو هيئت علمي از سوي مديران ،همکاران و دانشجويان عالقه به تدريس و پژوهش در دانشگاه بهعنوان عضو هيئت علمي با ارزش دانستن و احساس مباهات به تصدي عضويت هيئت علمي دانشگاه -باور عضو هيئت علمي به اثرگذار بودن و مهم بودن شغلش در جامعه

بر اساس نتايج بهدست آمده ،الگوي «عوامل مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه»،
مشتمل بر هفت عامل 01 ،مؤلفه و  10شاخص بود .براي اطمينان از اعتبار مدل استخراج شده ،اين
الگو در اختيار پنج نفر از صاحبنظران مديريت كه داراي تأليفات معتبر در زمينه انگيزش بوده ،قرار
گرفت و از اعتبار آن اطمينان حاصل شد.
بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش ،ابتدا از طريق فراتركيب مطالعات پيشين ،عوامل و مؤلفههاي بيانگر انگيزش
شغلي شناسايي شده و سپس با مبنا قرار دادن بافت دانشگاه و شغل عضويت هيئت علمي،
شاخصهاي بيانگر الگوي استخراج شده ،تصريح شدند .بر اساس نتايج بهدست آمده ،الگوي عوامل
مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه مشتمل بر هفت عامل 01 ،مؤلفه و  10شاخص است.
عوامل مؤثر بر انگيزش عبارت از شرايط محيط كار؛ خطمشيها و قوانين؛ سبک مديريت و رهبري؛
روابط با همکاران؛ عوامل شخصيتي؛ توانمندسازي؛ و ماهيت شغل هستند .مؤلفههاي مؤثر بر انگيزش
نيز 01 ،سازه هستند كه  01سازه مربوط به عوامل بهداشتي (شرايط فيزيکي؛ حقوق؛ امنيت شغلي؛
شفافيت خطمشيها؛ عادالنه بودن خطمشيها؛ حمايت و پشتيباني فرادستان؛ شناخت و قدرداني از
افراد؛ مديريت مشاركتي؛ جو همکارانه؛ و آواي سازماني) هستند و  1سازه نيز مربوط به عوامل
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انگيزشي (احساس مؤثر بودن؛ احساس خودكارآمدي؛ مسئوليتپذيري؛ تعهد شغلي؛ جهتگيري
مذهبي دروني؛ توسعه شغلي؛ آموزش؛ آزادي عمل و استقالل؛ و اهميت شغلي در سازمان) ميباشند.
يافتههاي فراتركيب حاضر ،عالوه بر آنكه جمعبندي نتايج پژوهشهاي داخلي در حوزه عوامل
مؤثر بر انگيزش هستند ،در عين حال با نتايج تحقيقات پژوهشگراني همچون دي آنجلو (،)1101
ژانگ و ژيانگ ( ،)1101دانيتس ( ،)1109دافتي فيلينگان ( ،)1101و كري ( )1101همسو است كه در
مطالعات خود بر نقش عواملي همچون روابط صميمانه با همکاران ،سيستم پاداش منسجم و عادالنه،
با معنا بودن شغل ،ارج نهادن به تالشها ،وجدان كاري و مسئوليت پذيري ،رهبري مشاركتي ،آزادي
عمل و حرمت اجتماعي باالي شغل ،در ارتقاي انگيزش شغلي صحه گذاشتهاند.
نتايج بهدست آمده را ميتوان بر مبناي بسياري از تئوريهاي محتوايي انگيزش تبيين نمود.
بهعنوان مثال ،با در نظر گرفتن ،تئوري بهداشت-انگيزش هرزبرگ ،مديران بايد هر دو دسته از
عوامل بهداشتي و انگيزشي را در نظر بگيرند و تصور نکنند كه افزايش رضايت به يک كاهش
مناسب نارضايتى مىانجامد (آلوارز و همکاران)1117 ،؛ در عمل نيز مالحظه ميشود كه «الگوي
عوامل مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي» صرفاً معطوف به عواملي انگيزشي همچون توسعه
شغلي ،استقالل ،اهميت شغلي ،و  ...نيست ،بلکه ناظر به عوامل بهداشتياي همچون خطمشي
سازمان ،روشهاي سرپرستي ،ميزان حقوق و مزايا ،و  ...نيز ميباشد .همچنين با در نظر گرفتن
نيازهاي آدمي در نظريۀ آبراهام مازلو ،ميتوان دريافت كه محتواي نيازهاي آدمي ،چندوجهي بوده و
وجوه مختلف فيزيولوژيک و ايمني؛ اجتماعي و دروني را در بر ميگيرد؛ در عمل نيز مالحظه ميشود
كه «الگوي عوامل مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي» صرفاً معطوف به يک وجه خاص نيست،
بلکه ناظر به وجوه مختلف مادي (همچون شرايط فيزيکي محيط كار ،حقوق ،امنيت شغلي و  ،)...وجه
اجتماعي (همچون شناخت و قدرداني از افراد ،مديريت مشاركتي ،جو همکارانه )... ،و وجه دروني
(همچون احساس مؤثر بودن ،مسئوليتپذيري ،تعهد شغلي و  ) ...است.
بههرحال عليرغم اينکه نتايج فراتركيب حاضر ميتواند روشنگر و هدايت كننده باشد ،در عين
حال محدوديت هايي بر آن مترت است كه شايسته است در استفاده و تعميم نتايج مورد توجه قرار
گيرند .از جمله اينکه در فراتركيب حاضر ،ميزان سهم هر يک از عوامل و مؤلفههاي استخراج در
ارتقاي انگيزش شغلي مشخص نشده است .بنابراين پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ،با رويکردي
كمي به فراتحليل عوامل مؤثر بر انگيزش پرداخته و اندازۀ اثر هر يک از مؤلفههاي پيشبيني كننده
انگيزش شغلي مشخص ميشود .همچنين پيشنهاد ميشود كه در پژوهشهاي آتي با مبنا قرار دادن
روش هاي كيفي (همچون تکنيک دلفي) يا كمي (همچون تحليل سلسله مراتبي) ،به اولويتبندي
عوامل مؤثر بر انگيزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه اهتمام گردد.
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در نهايت با مبنا قرار دادن يافتههاي پژوهش ،پيشنهادهاي كاربردي زير با هدف ارتقاي انگيزش
اعضاي هيئت علمي دانشگاه ارائه شده است:
 مديران زمانهاي بيشتري براي نشست ،گفتوگو و مالقات با اعضاي هيئت علمياختصاص دهند و تالش كنند در جريان اين گفتوگوها ،از دغدغهها ،مشکالت ،و
خواستههاي آنها آگاهي يابند.
 مديران ،در نيازسنجي دورههاي آموزش ضمن خدمت ،حتماً نظرات خود اعضاي هيئتعلمي را مبنا قرار دهند.
 دانشگاهها كيفيت را فداي كميت نکنند و به نسبت مناسب استاد به دانشجو توجه داشتهباشند .اين امر عالوه بر تسهيل زمينه بهبود فعاليتهاي آموزشي ،موجب اثربخشي و
احساس رضايت دروني و در نتيجه برانگيختگي بيشتر اعضاي هيئت علمي ميگردد.
 مديران ،غرضورزيها ،كينهها و يا اختالفات احتمالي با برخي از اعضاي هيئت علمي را دررزشيابيهاي ساالنه و  ...دخالت ندهند و همواره تالش نمايند كه موضع شفاف و
منصفانهاي در اين زمينه داشته باشند.
 در هنگام بروز مشکالت كاري ،مديران تالش كنند كه حمايت و پشتيباني از اعضاي هيئتعلمي را بهخوبي و بهروشني نشان دهند و آنها را تنها نگذارند.
 مديران با نمايش انتقادپذيري و مشورتپذيري ،زمينه تشويق اعضاي هيئت علمي به اظهارنظر سازنده را فراهم آورند.
 مديران در سطوح مختلف ،در تصميمهاي مهم گروه ،دانشکده يا دانشگاه ،براي اعضايهيئت علمي حق رأي قائل باشند.
 مديران از طريق تشويق اعضاي هيئت علمي به انجام طرحها و پروژهها و پژوهشهايمشاركتي ،ضمن بهرهمندي از مزاياي كارتيمي ،اعضاي هيئت علمي را به همکاري و
همفکري و دوستي بيشتر با يکديگر تشويق نمايند.
 مديران از طريق ارائه مسئوليتهاي بيشتر و جذابتر ،زمينه تقويت شغلي ،غنيسازي شغليو بهموجب آن زمينه افزايش جذابيت شغل را براي اعضاي هيئت علمي فراهم آورند.
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