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 Purpose: The purpose of this study is to design an optimal 

model of motivation for faculty members of Islamic Azad 

University. 

Materials and Methods: In terms of purpose, this research is 

an applied study that has been done in a combined method and 

with an exploratory strategy. The qualitative part of this 

research has been done by content analysis method and the 

quantitative part has been done by descriptive-survey method. 

The statistical population included all faculty members of 

Tehran Azad Universities and the sample size through 

Cochran's formula is 227 people, of which 217 questionnaires 

were successfully collected. The research tool was a 

questionnaire. To determine the validity of the results, the 

following indices of data consensus, researchers' consensus, 

method consensus and member control were used. The first-

order confirmatory factor analysis was used to identify the 

main factors, the second-order confirmatory factor analysis 

was used to test the final model, and the Friedman ranking test 

was used to prioritize the components. Smart-PLS software 

was used to model the structural equations and SPSS software 

was used to prioritize the data. 

Findings: According to the findings, the desired model of 

motivation of faculty members of Islamic Azad University 

was designed and among the factors affecting the motivation 

of faculty members of Islamic Azad University of Tehran, 

support and policies and legal frameworks in the highest rank 

and safety And occupational health had the lowest rank. 

Conclusion: Regarding faculty motivation strategies, the 

highest rank was related to the improvement of legal 

frameworks and infrastructures and the appropriate salaries 

and benefits of faculty members and the lowest rank was 

allocated to the improvement of safety and working 

environment conditions. In terms of outcomes, the highest 

rank was related to the outcomes at the university and 

community level and then at the individual level. 
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                  و همکاران اسالمی فرشته  344

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دانشگاه علمی هیأت اعضای انگیزش مطلوب الگوی

 اسالمی آزاد

 1اسالمی فرشته
 اهدانشگ اردبیل، واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران اردبیل، آزاداسالمی،
 

 *2سلیمانی توران
 ،اسالمی آزاد دانشگاه اردبیل، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران اردبیل،

 
 3ستاری الدین صدر

 اسالمی، آزاد دانشگاه اردبیل، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران اردبیل،

 
 چکیده

 اعضای انگیزش مطلوب الگوی طراحی تحقیق، این هدف: هدف
 .است  اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت

 کاربردی مطالعات نوع از هدف نظر از پژوهش این: ها روش و مواد
 شده نجاما اکتشافی استراتژی با و ترکیبی روش به که میرود شمار به

 میک بخش و مضمون تحلیل روش با پژوهش این کیفی بخش. است
 شامل آماری جامعه. است شده انجام پیمایشی -توصیفی روش با

 حجم و بود تهران شهر آزاد های دانشگاه علمی هیأت اعضای کلیه
 پرسشنامه 217 که باشد،می نفر 227 کوکران فرمول طریق از نمونه

 یینتع برای. بود پرسشنامه تحقیق ابزار. شد آوریجمع موفقیت با
 ها،اجماع داده اجماع زیر های شاخص از نتایج روایی

 ینتعی وبرای شد استفاده اعضا کنترل و ها روش پژوهشگران،اجماع
 تیهولس روش به شده استخراج کدهای بازآزمون پایایی از نیز پایایی

 برای.آمد دست به( % 90.62) %60 از باالتر کل پایایی و شد استفاده
 یبرا و اول مرتبه تاییدی عاملی تحلیل از اصلی های عامل شناسایی
 اولویت برای و دوم مرتبه تاییدی عاملی تحلیل از نهایی مدل آزمون

 برای. شد استفاده فریدمن بندی رتبه آزمون از ها مؤلفه بندی
 برای و Smart-PLS افزار نرم از ساختاری معادالت مدلسازی

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از ها داده بندی اولویت
 أتهی اعضای انگیزش مطلوب الگوی ها یافته به توجه با: ها یافته
 بر موثر عوامل بین در و شد طراحی اسالمی آزاد دانشگاه علمی

 تهران شهر اسالمی آزاد های دانشگاه علمی هیأت اعضای انگیزش
 ینباالتر در قانونی بسترهای و ها مشی خطی و پشتیبانی و حمایت

 .داشتند را رتبه کمترین کار محیط بهداشت و ایمنی و رتبه
 علمی هیأت اعضای انگیزش راهبردهای مورد در: گیری نتیجه

 و اه زیرساخت و قانونی بسترهای بهبود به مربوط رتبه باالترین
 به رتبه ترین پایین و علمی هیأت اعضای درخور مزایای و حقوق
 پیامدها مورد در. داشت اختصاص کار محیط شرایط و امنیت بهبود

 و عهجام و دانشگاه سطح در پیامدهای به مربوط رتبه باالترین نیز
  .داشت اختصاص فردی سطح در سپس

 

 علمی هیأت اعضای انگیزش، مطلوب، الگو،: ها کلیدواژه
 

 09/06/1400: افتیدر خیتار
 13/09/1400:  رشیپذ خیتار
 t.soleimani@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

گرا را آغاز، هدایت و رفتارهای هدفانگیزش فرآیندی است که 
حفظ می کند و همان عاملی است که باعث اقدام به عمل می شود 

 تجدید تکنولوژیکی، های نوآوری جهانی، وقفه بی رقابت با(. 1)
 یزامرو های مانزسا آشفته، کار و کسب محیط و مانیزسا ساختار

 بقهسا بی تغییرات با مواجهه به قادر که دارند کارکنانی به  زنیا
 شرایط و وظایف نقشها، با را خود آمیز موفقیت ورط به و هستند
 (.2) دهند وفق چالشی

سازمانهای موفق امروزی در جستجوی بهترینها هستند و همواره 
جذب کرده و از آنان در راستای تحقق  میکوشند تا بهترین افراد را

های بسیاری  هزینهکه  بسیارند سازمانهایی. اهداف خود بهره جویند
 را صرف جذب بهترینها میکنند، اما با مدیریت ناصحیح، آنان را در

هایشان از بین میرود. برای اینکه  شرایطی قرار میدهند که انگیزه
ین آفر ای ماندگار، ارزشمند و ارزش سرمایه نیروی انسانی تبدیل به

وانند بت فراهم شود تا برای سازمان شود، الزم است شرایطی برای آنان
با انگیزه زیاد به ایفای نقش خود در سازمان بپردازند و حداکثر 

کار  تالش وتواناییهای خود را در راستای اهداف سازمان به
 (.3)گیرند

انگیزش حوزه خاصی از روانشناسی کار است و با آموزش، ارزیابی 
 .و پیشرفت پرسنل، در ارتباط است عملکرد، توسعه شغلی، و مشاوره

دگاه روانشناسی کار، طبقه بندی تئوری های انگیزش شامل دو از دی
 (.  4مجموعه اصلی است: تئوری های محتوایی و فرآیندی )

یکی از مهمترین دغدغه های مراکز و نهادهای آموزشی مسأله 
انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آنهاست. در همین راستا دانشگاه 

قدرتمند با منابع انسانی ها به عنوان یکی از مراکز آموزشی 
(.  اعضای هیأت 5متخصص، از اهمیت بسیاری برخوردار است )

-علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند، و قطعاً در سازمان

های آموزشی اهمیتی بیش از برنامه ها، فعالیت ها و تجهیزات دارند 
ر اترین عناصر توسعه و پیشرفت در هر کشوری به شمکه از اساسی

رغم سرمایه گذاری و هزینه در (. با این حال، علی6می آیند )
کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش این منابع، شاهد افزایش 

هستیم که  "خروج منابع انسانی متخصص"و  "نخبگان مهاجر"
باعث آسیب های  غیر قابل برگشت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

(. از طرف 5سرمایه ها شده است ) اده از ایناقتصادی و کاهش استف
دیگر وجود تنش و نارضایتی شغلی بین اعضای هیأت علمی، سالمت 
جسمی و روانی و کیفیت زندگی آنان را تهدید می کند و مانعی 

 (.7برای دستیابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی است )
نیروی انسانی، تأمین  یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت
 باال بردن کیفیت کار نیازهای کارکنان در جهت ایجاد انگیزه برای

انسانی در سازمان میباشد  گیری هر چه بیشتر از نیروی آنان و بهره
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حرکت و رفتارهای اعضاء سازمان  و در واقع پی جویی علت و سبب
های مدیران منابع انسانی  مهمترین دغدغه است که از دیرباز یکی از

کارکنان و به تبع آن بهبود عملکرد آنان بوده  زشیدرك عوامل انگی
 (.8) است

بنابراین، ایجاد انگیزش در اعضای هیأت علمی دانشگاه ها یکی از 
ضروریات اصلی مدیریت دانشگاه محسوب می شود که در موفقیت 
دانشگاه و شهرت آن و همچنین، در عملکرد موفق آنان و انتقال 

(. هرچه سطح انگیزش 9دارد )دانش به دانشجویان نقش بسزایی 
تر اساتید و معلمان باالتر باشد، در اقدامات آموزشی خود موفق

خواهند بود. با این حال هنوز هم این باور وجود دارد که اکثر اعضای 
هیأت علمی از سطوح کیفیت باالیی در آموزش خود برخوردار 

امروز بر تحقیقات مربوط به عملکرد اساتید تا به (. 10نیستند )
محیطی متمرکز شده -عوامل جمعیت شناختی، نهادی، و اجتماعی

توانند تغییرات محدودی را در است. با این حال، این متغیرها می
 شود باید سعی رو این علمی توضیح دهند؛ ازرفتار اعضای هیأت 

 و متنوع مختلف و های محرك و عوامل و انگیزشی مبانی
 مورد و شوند می دهند، شناخته شکل اآنه رفتار به که متغیرهایی

 (. 11گیرند ) قرار وتحلیل تجزیه
اعضای هیأت علمى در نظام آموزش عالى نیز به دلیل آگاه و مسلط 

آوردهای محیطى و اجتماعى خود، نیاز به بودن بر بسیاری از ره
انگیزه های ویژه ای دارند که متمایز از دیگر اقشار و طبقات 

شناخت این ویژگى به تحلیل و بررسى چارچوب اجتماعى است. 
آگاهی از (. 12های کاری و هنجارهای مطلوب آنان نیاز دارد )

 بینیپیش برای شغلی انگیزش ایجاد در علمی هیأت نیازهای اعضای

 که است ضرورت هایی از است و مفید ایشان رفتارهای تفسیر و

ایجاد  در اساسی عامل انگیزش زیرا ؛شود گرفته نادیده نباید
 .هاستفعالیت

انگیزه مدرسان به عملکرد آنها در  انتقال دانش به دانشجویان کمک 
کند. با این حال، یک باور گسترده وجود دارد که بیشتر اعضای می

علمی در آموزش عالی در سطوح باالی کیفیت تدریس قرار هیأت 
یس تدر ندارند. هر چه انگیزه مدرسان بیشتر باشد، احتمال اینکه در

 (.9موفق باشد، بیشتر است )
حجم تحقیقات انجام شده روی انگیزش اعضای هیأت علمی تا به 
امروز بسیار کمتر از سایر جمعیت ها در محیط آموزشی بوده است 
که یکی از دالیل حجم کم مطالعات در این زمینه، این است که 

 دهنداعضای هیأت علمی حجم کوچکی از نیروی کار را تشکیل می 
(. از طرفی، محققان از مطالعه روی این جمعیت صرفنظر کرده 11)

اند چون احساس می کنند، راه حلی برای رفع انگیزش پایین اساتید 
(. درواقع، بسیاری از اعضای هیأت 13هیأت علمی وجود ندارد )

علمی سطوح باالیی از ناسازگاری های انگیزشی را گزارش کرده اند 
(. همچنین عدم 14ت تجربی بیشتری است )که نیازمند تحقیقا

دسترسی به حجم نمونه باالیی از اساتید به منظور تعمیم پذیری و 
 اهمیت آماری، ممکن است از دیگر دالیل محدودیت تحقیقاتی روی

(. با توجه به موارد فوق، پدیده 15انگیزش اساتید هیأت علمی باشد )
دید و رو به رشدی انگیزش اعضای هیأت علمی، زمینه تحقیقاتی ج

است که باید علیرغم، محدودیت های تحقیقاتی که پیش رو دارد، 
 مورد توجه محققین واقع شود. 

انگیزه اعضای هیأت علمی تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی 
توانند بر عملکرد آنها تاثیرگذار باشد مختلفی می باشد که می

هیأت علمی چه از نوع (.عوامل تاثیرگذار بر انگیزش شغلی قشر 14)
های درونی یا بیرونی، متنوع هستند ولی احتماال بدلیل انگیزش

ماهیت سطح برخورداری بینش و عمق تحلیل، جایگاه انگیزش های 
از این رو، طراحی الگوی (. 16درونی در میان آنها ممتاز می باشد )

باعث اعضای هیأت علمی که از اهداف این تحقیق است  انگیزش
 عالقهتوجه به  با شخص آن طی که شود می درونی انگیزش ایجاد

 وجود دارد؛ شغل در که هایی چالشبدون درنظرگرفتن  و کار به

 . همچنین، با طراحی این الگودهد می انجام خوبی به را خود کار

، افزایش تعهد کاری اعضای هیأت علمی روحیات افزایش موجبات
از نظر کاربردی . (16آید ) می فراهم منفعت سازمان، آن، تبع به و

ای مبتنی بر تحلیل شاخص های انگیزش اعضای نیز انجام مطالعه
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی می تواند در امر برنامه ریزی 
مناسب و در جهت افزایش رضایت شغلی و توانمندی  ایشان و 
همچنین در جهت توسعه دستیابی به اهداف دانشگاه گام بردارد. 
همچنین می تواند در افزایش بهره وری و رضایت شغلی و برنامه 
ریزی موفق در ایجاد محیطی پرشور و مفید در دانشگاه کمک کننده 

 الگوی که است این تحقیق این اصلی مسأله منظور بدینباشد. 
 چه به اسالمی آزد دانشگاه علمی هیأت اعضای انگیزش مطلوب
 است؟ صورت

ح شده مفاهیم پذیرفته شده در هر بر اساس تئوری های مطر
چارچوب با هم تفاوت دارند. از دیدگاه تئوری دستیابی به اهداف 
یا اهداف موفقیت، مداخالت عملی برای ترویج اهداف سازشی نیاز 
است تا عناصر آموزشی و پژوهشی هدف قرار گیرند. مطالعات 

ه رمتمرکز روی تئوری خودکارآمدی به منابع کارآمدی بندورا اشا
دارند: تجربیات خبرگی، تجربیات اشخاص دیگر، ترغیب یا تشویق 
کالمی، و تفسیر حاالت فیزیولوژیکی. در این رویکرد، 
خودکارآمدی به عنوان پشتیبانی برای مقابله با استرسورهای 

( SDTدانشگاهی درنظر گرفته می شود. در تئوری خودمختاری )
جمله استقالل، شایستگی و روی تامین نیازهای اساسی آکادمیک از 

احساس وابستگی تاکید شده است و درنهایت در تئوری کنترل ارزش 
هیجانات پیشرفت، تجربیات هیجانی )مثبت و منفی( روی انگیزش 
اساتید و ادارك موفقیت تاثیر دارد. در تحقیقات، چارچوب نظری 
که روی کیفیت انگیزش اساتید متمرکز باشد؛ بیشتر مربوط به 

ش درونی یا ذاتی آنان است که در آن معموالً ارتباط سطوح انگیز
فردی خیلی جزئی، گزارش  قوی از انگیزش درونی با تفاوت های

. در اصل، انگیزش کنونی فرد شامل انتظارات ذهنی در شده است
سنجی عالوه بر مطلوب بودن پتانسیل وضعیت نهایی ارتباط با امکان

د انتظار به عالوه اهداف موفقیت است. به این ترتیب، باورهای مور
و خودمختاری در قلب انگیزش فعلی فرد، در شرایط موفقیت خاص، 

های انگیزشی این ابعاد به نوبه خود به گرایش .متصور شده است 
در ارتباط با انتظار )یعنی باورهای خودکارآمدی و خودپنداره( 

های  ارزش )یعنی اولویت ها در اهداف موفقیت(، بعالوه ویژگی
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شخصیتی )یعنی انگیزه ها و نیازها، دالیل انتخاب شغل و باورها( 
وابسته هستند. هم انگیزه پیشرفت و هم گرایش های شخصی تا حدی 

هایی برای وابسته به ویژگی های زمینه ای هستند )یعنی فرصت
خودمختاری، تجربیات شایستگی، تعامالت اجتماعی، و ساختارهای 

ه تمامی عوامل ذکر شده، در اختالفات اهداف(؛ در عین حال ک
شناختی، رفتاری و عاطفی اعضای هیأت علمی، حائز اهمیت هستند 

(. درنهایت با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی 11)
 برای انگیزش اعضای هیأت علمی، ارائه می شود: 1در شکل 

 
 (14مدل مفهومی انگیزش اعضای هیأت علمی ). 1شکل 

 هاروش مواد و 
شمار میرود  این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی به

استراتژی اکتشافی انجام شده است. بخش  روش ترکیبی و با که به
کمی با روش  کیفی این پژوهش با روش تحلیل مضمون و بخش

پیمایشی انجام شده است. تحلیل مضمون روشی برای  -توصیفی
الگوهای معانی در یک مجموعه داده است که تحلیل  شناسایی و

های مختلف فراهم  شیوه ها را به امکان تمرکز پژوهشگر بر داده
جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های  . میکند

آزاد شهر تهران بود که از ویژگی هایی مانند در دسترس بودن، 
یل ل به تحصتناسب رشته با موضوع تحقیق، مدرك دکتری، اشتغا

 برای برآورد حجم نمونه ازفرمولدر دانشگاه، برخوردار بودند.
نفر  227استفاده شد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  کوکران

آوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه با موفقیت جمع 217باشد، که می
پرسشنامه بود. برای تهیه پرسشنامه از پرسشنامه الکترونیکی استفاده 

سشنامه با استفاده از نرم افزار گوگل کروم طراحی شد. برای پرشد. 
ارسال پرسشنامه از روش های مختلفی مانندارسال لینک پرسشنامه 

های اجتماعی مثل فیسبوك، تلگرام، لینکدین و ... یا شبکه به ایمیل
برای شناسایی عامل های اصلی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. 

مرتبه اول و برای آزمون مدل نهایی از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه 
دوم و برای اولویت بندی مؤلفه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن 

مدلسازی ،  Atlas.tiتحلیل مضمون از نطم افزار استفاده شد. برای 
و برای اولویت  Smart-PLSر معادالت ساختاری از نرم افزا

  استفاده شد. SPSSبندی داده ها از نرم افزار 
 

 یافته ها
 لمیع هیأت اعضای انگیزش متغیرهای نتایج تحلیل مضمون در زمینه

 7مقوله فرعی و  23زیرمقوله،  120به  اسالمی آزاد های دانشگاه
مقوله اصلی، خوشه بندی شدند. روابط بین مضامین شناسایی شده 
برای هریک از متغیرهای انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه های 

ترسیم  Atlas.tiآزاد اسالمی شهر تهران با استفاده از نرم افزاز 
 شده است.
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 بر انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران شبکه مضامین عوامل فردی موثر. 2شکل 

 

 
 شبکه مضامین عوامل سازمانی موثر بر انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران. 3شکل 

در مدلسازی معادالت ساختاری بر حداقل مربعات جزئی با استفاده 
از سه شاخص ضرایب مسیر، ضرایب  Smart-PLSاز نرم افزاز 

 -تعیین، و شاخص ارتباط پیش بین برای ارزیابی مدل مسیری
در بخش دوم پس از اکتشاف عامل های ساختاری استفاده می شود. 

اصلی مدل، به منظور آزمون مدل نهایی تحلیل عاملی مرتبه دوم 
آورده شده است. با توجه به نتایج  1نتایج در جدول .انجام گرفت

معنی دار بوده و  01/0تمامی ضرایب مسیر مدل در سطح  1جدول 
در شرایط مناسبی قرار دارند که مدل مفهومی طراحی شده را تایید 

( متغیرهای R2می کند. همچنین، نتایج مربوط به ضرایب تعیین )
 انگیزشواریانس  قویمکنون نشان می دهد که این متغیرها به طور 

، 33/0، 19/0می کنند )ضرایب تعیین  را تبیین اعضای هیأت علمی

برای متغیرهای مکنون، به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی  67/0و 
( برای Q2تلقی می شوند(. در زمینه شدت پیش بینی قدرت مدل )

به ترتیب ضعیف،  35/0و  15/0، 02/0متغیرهای پنهان سه مقدار 
رای ب Q2متوسط و قوی در نظر گرفته می شود که در اینجا مقدار 

ارزیابی شد؛ بنابراین، مدل  بین متوسط تا قویمتغیرهای مکنون، 
ساختاری بررسی شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است. مقدار 

و مقدار  7/0ضریب پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش باالتر از 
AVE  بود که درنتیجه پایایی و روایی مدل تایید  5/0نیز بیشتر از

 .گردید
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 نتایج مربوط به تحلیل عاملی مرتبه دوم -1جدول 

پایایی  ضریب R2 Q2 AVE )معناداری( tآماره  
 ترکیبی

 912/0 733/0 569/0 822/0 (000/0) 624/97 عوامل فردی انگیزش اعضای هیأت علمی
 866/0 585/0 469/0 873/0 (000/0) 457/92 عوامل سازمانی انگیزش اعضای هیأت علمی
 624/0 768/0 543/0 555/0 (000/0) 360/17 عوامل فرهنگیانگیزش اعضای هیأت علمی 
 768/0 628/0 431/0 710/0 (000/0) 651/26 عوامل اقتصادی انگیزش اعضای هیأت علمی

 870/0 769/0 468/0 637/0 (000/0) 028/26 عوامل ارگونومیک انگیزش اعضای هیأت علمی
 919/0 656/0 530/0 877/0 (000/0) 083/94 راهبردهای انگیزش علمیانگیزش اعضای هیأت 

 963/0 929/0 792/0 892/0 (000/0) 553/78 پیامدهای انگیزش انگیزش اعضای هیأت علمی

به منظور اولویت بندی متغیرها از آزمون رتبه بندی فریدمن با 
استفاده شد. نتایج مربوط به آزمون  SPSSاستفاده از نرم افزار 

-4تا  15-4فریدمن برای هر متغیر به صورت مجزا در جدول های 
آورده شده است. در بین عوامل موثر بر انگیزش اعضای هیأت  17

علمی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران حمایت و پشتیبانی و 
اشت ی و بهدخطی مشی ها و بسترهای قانونی در باالترین رتبه و ایمن

محیط کار کمترین رتبه را داشتند. در مورد راهبردهای انگیزش 

اعضای هیأت علمی باالترین رتبه مربوط به بهبود بسترهای قانونی 
و زیرساخت ها و حقوق و مزایای درخور اعضای هیأت علمی و 
پایین ترین رتبه به بهبود امنیت و شرایط محیط کار اختصاص 

ا نیز باالترین رتبه مربوط به پیامدهای در داشت. در مورد پیامده
 سطح دانشگاه و جامعه و سپس در سطح فردی اختصاص داشت. 

 

 رتبه بندی مضامین مربوط به عوامل موثر بر انگیزش اعضای هیأت علمی .2جدول 
 رتبه آماره خی دو )معناداری( میانگین شاخص

 49/10 نگرش و عالقه اعضای هیأت علمی

9/254 (000/0) 

3 
 6 47/7 توانمندی های شغلی

 5 21/9 مسئولیت پذیری
 8 43/5 سبک زندگی و جهت گیری های مذهبی

 7 69/5 آزادی عمل و استقالل
 4 30/10 مشارکت و همکاری

 2 92/11 خط مشی ها و بسترهای قانونی
 1 99/12 حمایت و پشتیبانی

 6 47/7 خدمات رفاهی و فرهنگی
 10 50/2 و مشوق ها نظام پرداخت ها

 10 50/2 تسهیالت
 9 72/2 شرایط فیزیکی و تجهیزات محیط کار

 11 30/2 ایمنی و بهداشت محیط کار
 رتبه بندی مضامین مربوط به راهبردهای انگیزش اعضای هیأت علمی .3جدول 

 رتبه آماره خی دو )معناداری( میانگین شاخص
02/5 امکان ارزیابی مستمر  

5/114 (000/0)  

3 
71/2 استفاده از تخصص اساتید  4 

98/5 حقوق و مزایای درخور اعضای هیأت علمی  2 

برگزاری سمینارها و همایش های علمی و 
58/2 روانشناختی  5 

42/2 ارائه تسهیالت پژوهشی  6 
29/2 بهبود امنیت و شرایط محیط کار  7 

 1 7 بهبود بسترهای قانونی و زیرساخت ها
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 رتبه بندی مضامین مربوط به پیامدهای انگیزش اعضای هیأت علمی .4جدول 
 رتبه آماره خی دو )معناداری( میانگین شاخص

 2 پیامدهای در سطح دانشگاه و جامعه
220 (000/0) 

1 
 2 1 پیامدهای در سطح فردی

 
 مدل نهایی تحقیق )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم( . 4شکل

 گیری نتیجه
درمجموع با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان 
دریافت که در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی 
شهر تهران مجموع انگیزه های درونی و بیرونی نقشی ارزنده در 

 سو نتایج انگیزش درونی نشانانگیزش اساتید ایفا می کنند. از یک
می و عالقه مندی به تدریس، داد که نگرش اعضای هیأت عل

توانمندی های شغلی و داشتن استقالل در وظایف آموزشی و 
پژوهشی، احترام به مقام و شأن اساتید، منجر به میل درونی آنها 
برای عملکرد آموزشی و پژوهشی بهتر خواهد شد؛ و از سوی دیگر 
نتایج انگیزش بیرونی نشان داد که همکاری و مشارکت در تمامی 

دانشگاه، حمایت و پشتیبانی از اعضای هیأت علمی، اصالح  سطوح
نظام پرداخت و فراهم سازی تسهیالت برای اساتید، اصالح خط 
مشی ها و بسترهای قانونی، شرایط فیزیکی و بهداشت محیط کار و 
ارتقای سطح علمی و فرهنگی اساتید با برگزاری سمینارها و همایش 

توجه  بازش اساتید تأثیر داشتند.های علمی و فرهنگی، همه بر انگی

با حمایت مالی و می شود به عوامل فردی شناسایی شده پیشنهادات 
معنوی از اساتید هیأت علمی، باورهای مثبت شغلی و سطح عالقه به 
تدریس در آنان تقویت شود. به توجه به عوامل سازمانی شناسایی 

ی همکاری در دانشگاه زمینه های الزم برا شده پیشنهاد می شود
 .اساتید و دانشجویان در پروژه های علمی و پژوهشی فراهم گردد
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