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 چکیده 
که با روش آمیخته با رویکرد متوالی  هدف پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه بوده    

 که بوده دانشگاهی اجرایی و علمی خبرگان از نفر 52انجام شد. در مرحله کیفی، نمونه آماری متشکل از 

شدند. در مرحله کمی روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری انتخاب  تکنیک گلوله برفیهدفمند با  صورتبه

تعداد  ایخوشه گیرینمونهنفر بوده که بر اساس  487فرهنگیان کشور برابر با  هایدانشگاهشامل تمامی اساتید 

در بخش کمی از تحلیل عاملی  و تحلیل محتوادر بخش کیفی  هادادهنفر انتخاب شدند. جهت تحلیل  548

 هادادهاستفاده شد. ابزار گردآوری  tآزمون کایزرمایر و بارتلت ، مدل یابی معادالت ساختاری و آزمون  اکتشافی،

نتایج تحلیل عاملی در مرحله کیفی مصاحبه ساختارمند و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. 

و قدر و منزلت اجتماعی در حدود  ایحرفهاکتشافی نشان داد ابعاد ماهیت کار، میل به کسب موفقیت ، رشد 

واریانس انگیزش اساتید را  69/48درصد و عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، محیطی ، مدیریتی و قانونی   84/85

و 47/7ی و عوامل باال هامؤلفهد تمامی بارهای عاملی ابعاد ، نشان دا تأییدی. نتایج تحلیل عاملی کنندمیتبیین 

 .باشدمیبوده که بیانگر برازش خوب مدل  87/7از  باالترمدلبرازش  هایشاخصمقادیر 

 

 

 انگیزش، اساتید دانشگاه فرهنگیان مدل، ارتقاء، کلید واژگان:

 

 
                                                           

 ، ایران. ن، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد علوم و تحقیقات تهراگروه مدیریت آموزشی، رشته مدیریت آموزشیدکتری،  یدانشجو  - 1

  .، ایرانتهرانیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، ، واحد علوم و تحقگروه مدیریت آموزش عالیدانشیار،  - 5

 :globecampus@gmail.com  Email                                                                        *نویسنده مسؤول:                                

 
 ، ایران. یقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد علوم و تحقاستاد، گروه مدیریت آموزشی - 3

  ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، ساوه، ایران.دانشیار، گروه مدیریت آموزشی- 7

 344-373صفحات: 



  943 9911تابستان  دوم، شماره، هشتمدوره                                                  فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 مقدمه

 وریهبهرنهاد آموزش عالی نقش بنیادی در تعیین جایگاه یک ملت در اقتصاد جهانی دارد. و در 

نیروی کار ، کارآفرینی و کیفیت زندگی افراد جامعه نقش محوری داشته و موجب افزایش تحرک 

 Maleknia) دهدمیاجتماعی و مشارکت سیاسی شده و حاکمیت دموکراسی را در جامعه ارتقاء 

فراسوی علم و پژوهش صرف درون دانشگاهی ، در جهت  هادانشگاهبدین ترتیب رسالت . (2016 ,

از تک نقشی و تک نهادی به جریانی چند  هادانشگاهو نقش  شدهدادهخدمت به جامعه سوق 

 ایحرفهآموزشی ، پژوهشی ، خدماتی ، انتشاراتی و رشد  هاینقشنقشی و چند نهادی با 

در راستای تحقق این اهداف ، دانشگاه  (.  Ghurchian & Salehi, 2004) است یافتهتکامل

جایگاهی است که قادر است  تریناساسیو  ترینمهمفرهنگیان نقش محوری داشته و 

ادی ، اقتص هاینظام، زیربنای تحوالت  وپرورشآموزشو تربیت منابع انسانی  بخشیباکیفیت

از  ترهممزیرا تولید اندیشه، ارزش، روش، محتوا، دانش تربیتی و اجتماعی و تربیتی کشور باشد. 

شوند، از وظایف این دانشگاه ای تلقی میکه محورهای اصلی هر جامعه معلمانیتربیتهمه 

 گردد.محسوب می

نظام تعلیم و تربیت، معلمان  بخشیکیفیتعامل در  ترینمهمتوان اذعان نمود که می حقبه

باشد. بنابراین جایگاه تربیت و نیروی انسانی در نظام ای آنان میهای حرفهابلیتها و قو توانایی

تربیت  منظوربه گذاریسرمایهاز اهمیت خاصی برخوردار است. از سخن دیگر  وپرورشآموزش

 یگذارسرمایهبسیار ضروری و الزامی خواهد بود. در این  معلمتربیت خصوصبهنیروی انسانی 

افرادی که مسئول هماهنگی و کنترل فرایندهای  عنوانبهای اساتید ای حرفههقابلیت مهارت

زش و اثربخشی آمو بخشیکیفیتباشند، راه را برای تداوم یادگیری دانشجو معلمان می –یاددهی 

 بدهی است. (Hosseinian & Sadat, 2013) کندمدارس هموار می سویبه معلمتربیتاز مراکز 

هر ملتی بسیار زیاد به کیفیت سیستم آموزشی و همچنین به کیفیت اساتید آن بستگی  یآینده

خود  لمیعهیئت تدریستواند باالتر از کیفیت دارد. این قاعده کلی که هیچ سیستم آموزشی نمی

 دهد. اهمیت نقش اساتید برای توسعه ملی را نشان می ،باشد

 پردازندیمبا توجه به اینکه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تربیت و آموزش معلمان آینده کشور 

خود  هایرشته، نقش مهم و محوری در توسعه سرمایه انسانی دارند. هر یک از اساتید در 

ن و پتانسیل آنان ، بدتری هاتوانایی. عدم استفاده از اندکردهعلمی کسب  هایرتبهو  اندمتخصص

استفاده از این استعدادها و  منظوربه. شودمیاقدامی است که باعث به هدر رفتن این استعدادها 

 اانگیزهبجهت ارتقای انگیزش اساتید بیندیشد.  هاییروشارتقای دانش و خالقیت، دانشگاه باید به 

لی ، بر عملکرد شغ شی دانشگاه دارد وزیادی بر اثربخ تأثیربودن اساتید و رضایت شغلی آنان ، 
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. توجه به انگیزه اساتید باعث افزایش سالمت روانی گذاردمیروحیه و عملکرد دانشجو معلمان اثر 

و  افزایش ارزش درنتیجهو پتانسیل انسانی و  هاتوانایی، ارتقای  ترمطلوب، ایجاد محیط کاری 

 .شودمیاعتبار دانشگاه 

 هاپژوهش وریبهرهو  هاآنه انگیزش اساتید بر اثربخشی تدریس دهد کمطالعات نشان می

یکی از اجزای  عنوانبهانگیزش . ( Francois, 2010 به نقل از   Boyce, 1993) گذاردمی تأثیر

قیت برای موف هاسازماناست که  هاییبخش ترینمهمبسیار مهم در مدیریت منابع انسانی یکی از 

  2011,به نقل از  & Ulrafo, 2009   Khalif)در کسب مزیت رقابتی پایدار به آن نیاز دارند

Zakeri .) توجهیبیسیستم بوده و  ماندگیعقبدر موفقیت و  تأثیرگذارانگیزش شغلی از عوامل 

درصد 57 شود. نتیجه یک مطالعه حاکی از آن است کهبه آن باعث هدر رفتن منابع سازمان می

چالش  ترینبزرگو امروزه  شدهگزارش هاسازماندرصد انگیزه عامل موفقیت در  87تالش و 

 & Bahadori ,  Babaei) باشدمی پذیرمسئولیتمدیران مواجهه با نیروهای کم انگیزه و کم 

Mehrabian,2012 .)  فقدان انگیزه سبب کاهش میزان حضور در محل کار و افت کیفیت و کمیت

بنابراین مطالعه انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان ، چرایی رفتار و شناسایی عوامل  گردد. کار می

تواند ریزی برای افزایش انگیزه آنان میبه جهت برنامه برانگیزش مؤثرعوامل  بندیاولویتو  مؤثر

 باشد.  تأثیرگذارمدارس بسیار  ویژهبهملکرد و پیشرفت نظام آموزشی بر ارتقاء ع

ک جنبه اسااسای برای دساتیابی به ساطخ مشخصی از یانگیزه Gagne (2014)از دیدگاه 

است موفق نخواهد شد اگر  شدهطراحیدر برنامه درسای  آنچهعملکرد اسات و به اعتقاد وی هر 

 که معلم انگیزه باالیی داشته باشد. افتدمیمعلم جدی نباشد و این جدیت زمانی اتفاق 

 رتأثیو تحت  باشاااندمیدانشاااگاه فرهنگیان  هایخروجیبا توجه به اینکه معلمان آینده 

دار نباشااند و اساااتید از انگیزه الزم برخور کهدرصااورتی، گیرندمیاساااتید خود قرار  هایآموزش

. تربیت نمایند باانگیزهتوانند معلمانی شااارایط انگیزشااای الزم برای آناان فراهم نبااشاااد، نمی

مثبت بر عملکرد، نگرش کارکنان،  تأثیرنیز معتقد است انگیزه کاری  (2014)که گانیه  گونههمان

 گذاردمی یرتأثاسااااتید  برانگیزشی دارد. در حقیقت فهم عواملی که پذیرمسااائولیتخالقیت و 

به نقل از   Blackburn , 1992) خیلی مهم اساات زیرا چنین فاکتورهایی ممکن اساات بر عملکرد

, 2010Francois) ،اسااتید نسبت به سازمان  3تعهد نهایتاًو  5و چرخش شاغلی باال 1غیبت از کار

                                                           
1. Absenteeism  

2. High turnover  

3. Commitment  
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 .(2010Francois ,نقل از به  Rosser , 2004)بگذارد  تأثیر 1یا اثربخشی سازمان

اص خ توجهیبا توجه به آنچه گفته شاد مشخص است که موضو  انگیزش اساتید مستلزم 

. و با توجه به نقش محوری و اسااسای اسااتید در پیشبرد اهداف دانشگاه و همچنین با باشادمی

و همچنین متفاوت بودن  هادانشااگاهتوجه به متفاوت بودن ساااختار دانشااگاه فرهنگیان با سااایر 

 انشگاهمتعدد، پژوهشی در این زمینه در د هایبررسی، پس از علمیهیئتسااختار جذب اساتید 

اصاالی پژوهش حاضاار ارائه مدلی در خصااوص ارتقاء  مساائلهبراین فرهنگیان مشاااهده نشااد. بنا

 ؤالساین . لذا در این پژوهش تالش شاده است به باشادمیانگیزش اسااتید دانشاگاه فرهنگیان 

انگیزش و همچنین شناسایی  هایتوجه به شناسایی ابعاد و مؤلفه اسااسای پاسد داده شود که با

 توان برای ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان ارائه داد. بر آن، چه مدلی را می مؤثرعوامل 

یان ید دانشگاه فرهنگاسات برانگیزش مؤثرو عوامل  هامؤلفهلذا این مقاله بر آن است که ابعاد ،  

 دهشانجام هایپژوهشرا معرفی و مدل مناسبی برای آن پیشنهاد دهد. با توجه به ادبیات نظری و 

 زیر پاسد داده خواهد شد. سؤاالتبه 

 مؤثرعوامل  -5اساتید دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ ،  برانگیزش مؤثری هامؤلفهابعاد و  -1

و  هامؤلفهوضعیت موجود و مطلوب ابعاد ،  -3ن کدامند؟ ، اساتید دانشگاه فرهنگیا برانگیزش

برای ارتقاء انگیزش اساتید  توانمیچه مدلی  -7اساتید چگونه است؟ و  ازنظر شدهشناساییعوامل 

 دانشگاه فرهنگیان ارائه داد؟ 
 

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 رفتار و عملکرد خوب است یکنندهحفظو  هانگرش یبهبوددهنده،  زاانرژیانگیزش فرایندی 

 (Lutanz & Sumer , 2005  به نقل از)2016(Hanaysha, .  از منظر Kanfer & Chen

بر  و گیرندمییی هستند که از داخل و بیرون فرد نشات زاانرژیانگیزه در کار نیروهای    (2016)

  .گذارندمی تأثیرآغاز فعالیت ، مسیر ، شدت و مدت عملکرد وی 

انگیزه به علل رفتار اشاره دارد. هدف مدیران از بررسی میزان  Parashar  ( 2016)از دیدگاه

کارکنان اطمینان حاصل نمودن از یکی بودن جهت رفتارهای کارکنان و جهت کلی  یانگیزه

، در هنگام انجام شوندمیدر محل کار حاضر  موقعبه؛ به این معنا که کارکنان باشدمیسازمان 

را مطرح  ایخالقانه هایایده، مبتکر هستند و همواره کنندمیوظایف شغلی خود مستقل عمل 

 George and Jones (2012)ازنظر رسانندمیو همچنین به دیگر کارکنان سازمان یاری  کنندمی

                                                           
1. Instituional effectiveness 
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و از عزم  دباشنمی ترقخال، مبتکرتر، و ترطلبجاهباالیی برخوردار باشند  یانگیزهکارکنانی که از 

شغلی پروسه ایست که در آن  یانگیزه، درمجمو برخوردارند.  اهدافشانراسخی برای رسیدن به 

که برای محقق نمودن اهداف سازمان تالش کنند.  شوندمیکارکنان یک سازمان تحریک 

بسیار مهم  ویژهبهآموزشی  هایسازماندانست که در  ایمسئله توانمیانگیزه را  کهازآنجایی

ین ب ایرابطهادعا کرد که یکی از جوانب مهم برای جذب و حفظ اساتید بوده و  توانمی،  باشدمی

 هامحدودیتو آنان را به سمت خالقیت و ابتکار و فراتر از  کندمیاساتید و اهداف سازمانی برقرار 

توضیخ  Osakwe (2014)ز به نقل اPeretomode (2005 ) .دهدمیو مرزهای شغلی رفتن سوق 

که انگیزه اساتید به رفتار هدفمند و معطوف به هدف، عملکرد و نگرش نسبت به کار ربط  دهدمی

اینکه چنین عواملی شامل ابعاد فیزیولوژیکی ، روانشناسی و محیطی است. انگیزه  تأکیددارد، با 

،  مطلوب باشد هاآند از عواملی همراه سیستم دانشگاه برخیزد که، اگر برای توانمی علمیهیئت

کمک کند و بنابراین کیفیت خروجی )دانشجو معلمان(  هاآنتدریس  تأثیرگذارید به ارتقا توانمی

 را بهبود بخشد.

 ،اند تا یادگیریانگیزه تالش کرده مختلفهای نظریه تجربی، روانشااناساای تارید طول در

  Kanfer & Chen   (2016) (.Ryan & Deci, 2017) کنند بینیپیشرفتار را  تغییر و کردعمل

ها و هاای انگیزش شاااغلی، نیروهاای روانی درون فردی، مکانیسااامتئوری ترینمهممعتقادناد 

نمایند )یعنی چرایی، کنناد کاه انتخااب هدف و عملکرد را تعیین میفراینادهاایی را مطرح می

 هانآهای انگیزش پرداخته و تئوری دهیسازمانچگونگی و چیساتی انگیزش(. و بدین ترتیب به 

اجتماعی )کجا و چه  –محیطی  رویکردهایشخص محور )چرایی(،  رویکردهایرا در چهار دسته 

 یبندتقساایم)چیسااتی(  خودتنظیمیوقت(، رویکردهای انتخاب هدف )چگونگی( و رویکردهای 

یک چهارچوب همچنین در یک مقاله جدیدتر ،   Kanfer, Frese & Johnson (2017)  نمودند.

ها و مفاهیم مرتبط پردازش محتوای نظریه بر پایه غالباًکه  کردنداکتشاااافی جادید پیشااانهاد 

 آنان  . از دیدگاهاست: محتوا، زمینه و روند بناشاده جانبهساه دهیساازماندر غالب یک  باانگیزه

( 1د: باشنهای انگیزش به دنبال بررسای ساه مبحث اسااسی در رابطه با انگیزش میغالب نظریه

( نقش 5ق مربوط به صاافات فردی، )محتوا(؛ فردی، نقش نیازها و عالی هایویژگی تأثیربررساای 

شاغل، متغیرهای اجتماعی، شرایط فیزیکی، فرهنگی، شرایط  هایویژگیعوامل محیطی از قبیل 

بر  تأثیرگذارهای فردی و محیطی و مکانیساام شااناختیروان( فرایندهای 3اقتصااادی )زمینه( و 

این مفروضاااه که انگیزش پدیده  هاا )فرایناد(.در این مقااله با درکمیزان و پاایاداری فعاالیات

اساات، یعنی برای درک و فهم  فهمقابلبهتر  هدفاساات که درون یک چارچوب چند  ایپیچیده
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که از  پیوساااتههمبهو  آمیختهدرهم هاینظامرفتار انساااان در کار ، باید از  هایپیچیدگیکامل 

 مؤثرابعاد و عوامل  ترعمیق، اسااتفاده شااود . جهت بررساای  شاادهتشااکیلمتغیرهای گوناگونی 

است.  هشداستفاده مؤثرو عوامل  هامؤلفهدر قالب ابعاد ،  هاآنو بسط  هانظریهاز تلفیق  برانگیزش

 است. شدهپرداختهآن  ترعمیقدر ایران و جهان به مطالعه  شدهانجامتحقیقات  بامطالعهو 

 نگیان مشاهده نشد. منتهیدر ایران ، تحقیقی در دانشگاه فره شدهانجامدر بررسی تحقیقات 

ه برخی از ب هادانشگاهاشتراکات بسیار بین انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان با سایر  باوجود

شناسایی عوامل انگیزش  باهدف Feizi  (2012). تحقیقشودمیاشاره  شدهانجام هایپژوهش

اساتید نشان داد که عوامل احساس هویت، پیشرفت و ارتقاء، مسئولیت و اختیار، مشارکت در 

م ها و کها و رویه، امنیت و رفاه، حقوق و پاداش، شرایط کاری، سیاستبا همکارانتصمیم، ارتباط 

z, Yuhas & Guay Stupnisky, BrckaLorenدانشجو در انگیزش اساتید نقش دارند.  و کیف

تا  گری پرداختند خود تعیین نظریه بر مبتنی مفهومی مدل به بررسی یک در پژوهشی  (2018)

های یوهش بهترین از استفاده را با دانشگاه علمیهیئت تدریس در اعضای انگیزش چگونگی ایجاد

 با اعضای ارتباط و خودمختاری، شایستگی که داد نتایج نشان. و بررسی کنند بینیپیشتدریس 

 خودمختاری هم انگیزه. کردند بینیپیش را خودمختاریهای انگیزه مثبتی طوربه علمیهیئت

ری یادگی آموزشی، شفافیت یعنی، آموزش مؤثر هایاستراتژی کارگیریبهافزایش  خود، نوبهبه

 ،درواقع .است کرده بینیپیش را مشارکتی یادگیری و یکپارچه، و تأملی یادگیری باالتر، مرتبه

 افزایش از علمیهیئتاعضای  اند کهموجب شده بودن و اهمیت داشتن تدریس بخشلذت

 جذابیت وحمایت و آن را گزارش دهند.  این مطالعه تحلیلی تدریس روش چهار تمام کارگیریبه

Jeswani, 2016   &؛ Sundjoto , 2016) تدریس در تحقیقات داریمعنیارزشمند بودن و 

Gagné, 2014 )  نیز دیده شد. نتایج تحقیقGagné , Morin & Broeck (2016)Howard ,  
 تمرکز بر پاداش جایبهباید  هاسازمان کندمیبر جنبه خودمختار رفتار دارد و بیان  تأکیدنیز 

اجتماعی و مادی ، بر ارتقای اشکال مستقل و خودمختار انگیزش از طریق افزایش معناداری شغلی 

 استادان انگیزشی در پژوهشی با عنوان مسائل  Svodziwa ) (2016القه و استقالل تمرکز کنند.، ع

ید وظایف توسط اسات مؤثرتربیتی، به تعیین عوامل انگیزشی برای انجام کارآمد و  مؤسسات در

، داخلی ارتقاء وجود سیستم عواملی مانند داد ها نشانهای حاصل از مصاحبهپرداخت. یافته

های سازمانی به نشان از ، برگزاری جشنگیریتصمیممشارکت در ، آموزشیهای کارگاه برگزاری

 ,.Yang., Zhang)  ایحرفه کاری، رشد محیط کاری، حجم شغل، قدردانی از کارکنان، طراحی

,2018Kwan & Chen) مهمی هستند و توانمندسازی عوامل آموزش بازخورد،، پاداش و شناخت 

 شوند. می عالی آموزش در استادان تقویت باعث که
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 ( Burgess, 2016 Jusmin,2016 ؛ Haskas &  Mujahid، 2016(  همچنین نتایج تحقیقات   
 عملکرد و انگیزه بر توجهیقابل تأثیرنیز نشان داد صالحیت و شایستگی و خودکارآمدی اساتید 

 گیریشکلدر مرکز آموزش معلمان منتج به  Claudia (2015) اساتید دارند. پژوهش  شغلی

انسانی شامل: تعامل با دانشجویان،  هایارزشگردید: طبقه اول(  طبقهسهعوامل انگیزشی در 

، هآموزند هایجنبه به عالقه به آنان، ارزشمند دانش انتقال فرصت، موفقیت برای آنان به کمک

 ،شامل: شور و شوق در تدریس ایحرفهل مشاغ طبقه دوم( دانشجویان. همه به برابر دادن فرصت

مفید بودن حرفه تدریس. طبقه سوم( شرایط کار ، تدریس حرفه قرار گرفتن با مورد شناسایی

 طریق از انگیزه یافتن، تجربه گذاریاشتراک به و محیط کاری مملو از همکاری شامل: داشتن

، در آموزش استقالل و خودمختاری از رو به رشد و دارای تقاضای زیاد، قدردانی و تکاملی شغل

 کار.  محل در معلمان آموزش از طریق انگیزه یافتن

 با مرتبط بینیجهان ابعاد و انگیزشی در بررسی عوامل Francois (2010) همچنین تحقیق    

 عامل آمریکا نشان داد پنج متحدهایاالت در دانشگاه استادان جهانی آموزش هایطرح ادراک

 وسطت درسی برنامه کردن المللیبین مثبت بر تأثیرگذارعوامل  عنوانبهدرونی که  انگیزشی

 موزشآ بهبود برای فکری، فرصت چالش مشخص شدند عبارت بودند از: متحدهایاالت کالج استادان

شخصی. و  نفسعزت افزایش جدید و فرصت هایایده توسعه برای فرصت، شخصی خود، عالقه

 در ویاندانشج مشارکت از حمایت برای بیشتر بیرونی عبارت بودند از: بودجه انگیزشی عامل پنج

 حمایت رایب بیشتر بودجه، رئیس یا مدیر گروه از تشویق و حمایت ؛ قدردانی،المللیبین هایبرنامه

 جخار در مطالعه مثالً) دانشگاه از خارج هایدوره برای بودن المللیبین و درسی برنامه از توسعه

 برای ودنب المللیبین و درسی توسعه برنامه از حمایت برای بیشتر ؛ وجوه(تبادل برنامه کشور، از

 المللیبین هایتالش در مشارکت و (المللیبین موضوعیهای دوره مانند) دانشگاهی دروس هایدوره

ناخت ش که داد نشان مطالعه این این، بر عالوه (.ارتقاء و انتصاب حقوق، افزایش) ارزیابی فرایندهای در

 ارکتمش برای قوی انگیزشی عوامل، دانشکده مدیر گروه یا رئیس از تشویق و حمایت و قدردانی،

شده و  دتأکیهمچنین بر نقش رهبری در ایجاد انگیزش . است المللیبین درسی برنامه در اساتید

 Gagné, Forest Vansteenkiste, Broeck, Aspeli؛  Kanfer & Chen (2016) نتایج تحقیق

(2015)& Halvari   و توسعه روابط حاکی از صداقت و اعتماد  آفرینتحولرهبری  دهدمینشان

 .شودمیسبب ارتقاء انگیزه در کارکنان  دوستینو متقابل با کارکنان و عشق به 
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 پژوهش شناسیروش

ها از گردآوری داده ازنظرروش توصیفی بوده است. و  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش    

خش است. در ب شدهاستفادههای کیفی و کمی یعنی روش آمیخته با رویکرد متوالی ترکیب روش

و  هامؤلفهکیفی روش پژوهش تحلیل محتوا بوده است. به همین جهت ابتدا فهرستی از ابعاد و 

 هایشاخصو پیشینه پژوهش استخراج شد. از محتوی ادبیات نظری  برانگیزش مؤثرعوامل 

نفر از  52لیکرت تدوین گردید و در اختیار  ایدرجهفرمی در مقیاس ده  صورتبهاستخراجی 

رفتارسازمانی و خبرگان دانشگاه فرهنگیان آشنا با مسائل انگیزش قرار گرفت.  نظرانصاحب

م ی فرهادادهن مطرح گردید. باز جهت ارائه نظرات تکمیلی توسط خبرگا سؤالهمچنین تعدادی 

ماحصل مصاحبه تحلیل شد.  MAXQDA افزارنرمباز با  سؤاالتمصاحبه ساختارمند با میانگین و 

همپوش  هایشاخصاز ادبیات پژوهش، ادغام تعدادی از  شدهشناساییی هامؤلفهعوامل و  تائیدها 

شاخص و در بخش  37و  مؤلفه 6بعد با  7 درنهایتجدید بود.  هایشاخصو اضافه نمودن تعدادی 

خبرگان قرار گرفت. که مبنای  تائیدشاخص مورد   23و  مؤلفه 15دسته عامل با  2  مؤثرعوامل 

بخش کمی پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش حاضر بر اساس آمار منتشر 

 علمیهیئتنفر اعضای  487امل ، ش64ی معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع، اردیبهشت شده 

ی چند مرحله ا ایخوشه گیرینمونه. که بر اساس روش باشدمیدر دانشگاه فرهنگیان کل کشور 

انتخاب  علمیهیئتعضو  548استان همدان ، گیالن ، فارس، خراسان رضوی و تهران جمعا با  2

د. ژوهش تدوین گردیی بخش کیفی ابزار بخش کمی پ شدهشناسایی هایشاخصشدند. بر اساس 

گویه در بخش  94گویه در بخش ابعاد و  21) گویه  118ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته با 

روایی محتوایی  لیکرت در دو وضعیت موجود و مطلوب بود. ایدرجه 17در مقیاس (مؤثرعوامل 

سازه به دو طریق قرار گرفت و روایی  تائیدمورد  نظرانصاحبپرسشنامه از طریق نظرخواهی از 

ی پرسشنامه هامؤلفهقرار گرفت. روایی همگرای تمامی  موردبررسیروایی همگرا و روایی واگرا 

نشان داد  هامؤلفهبوده که نشان دهنده مناسب بودن آن است. روایی واگرای تمام  2/7باالتر از 

 سؤاالتبا سازه مورد نظر خودشان بیشتر از رابطه همان  سؤاالتمیزان همبستگی مجموعه ای از 

نتیجه گرفت که سؤاالت دارای روایی واگرای مناسبی هستند.  توانمیبا سازه های دیگر است. پس 

شد. پایایی کلی  تائیدپایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و 

 محاسبه شد.  64/7 مؤثرو عوامل  69/7بخش ابعاد 
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 یافته های پژوهش

های انگیزش در اساتید دانشگاه فرهنگیان اول پژوهش: ابعاد و مولفه سؤال

 کدامند؟

در ایران و  شاادهانجام هایپژوهشادبیات و پیشااینه  سااؤالجهت پاسااخگویی به این     

و  قرارگرفته نظرانصاااحب تائیدمورد  شاادهاسااتخراجی هامؤلفهقرار گرفت و  موردبررساایجهان 

شاخص  37با  ایپرسشنامه نظرانصاحبتوسط  شدهمطرح هایشاخصبا اضاافه شادن  درنهایت

در جدول شااماره یک نتایج میانگین، گویه تدوین و در اختیار پاسااد دهندگان قرار گرفت.  21و 

اسااااتید  گیزشبران مؤثرهای و شااااخص هامؤلفهتاک نمونه ای ابعاد،  tانحراف معیاار و آزمون 

 است. شدهگزارشدانشگاه فرهنگیان  بر اساس نظر خبرگان 

های و شاخص هامؤلفهنتایج میانگین، انحراف معیار و آزمون تی میزان اهمیت ابعاد، . 1جدول 

 انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان بر اساس نظر خبرگان

 میانگین تعداد شاخص مؤلفه ابعاد
انحراف 

 معیار
آزمون 

t 
 معناداری

ماهیت 
 کار

 خود
 مختاری

 771/7 19717 1719 8749 52 های تدریس(آزادی آکادمیکی )شیوه

 771/7 4768 1767 8777 52 آزادی آکادمیکی )مدیریت کالس(

اختیار تصااامیم گیری )شااارکت در 
 های اداری(فعالیت

52 8798 1717 19791 771/7 

)شااارکت در اختیاار تصااامیم گیری 
 های تکمیلی(فعالیت

52 4797 1725 8727 771/7 

 771/7 11724 1722 8797 52 آزادی بیان و نظر

ی دارمعنی
 شغل

 771/7 8753 5771 8735 52 تنو  مهارت 

 771/7 8771 1744 4787 52 اهمیت شغل 

 771/7 6792 1791 8715 52 هویت شغل

 771/7 15797 1755 8778 52 بازخورد صریخ از دانشگاه

 771/7 19785 /.65 8715 52 بازخورد از موفقیت دانشجویان 

جذابیت 
 شغل

 771/7 13777 1723 6715 52 لذت بردن از تدریس 

احسااااس نشااااط از کااارکردن بااا 
 دانشجویان

52 8739 1725 11775 771/7 

 771/7 12781 1751 8787 52 منطبق بودن شغل با شخصیت

 771/7 4763 1743 4749 52 های تدریس چالشی بودن شیوه

 771/7 9714 1747 4719 52 چالشی بودن موضوعات تدریس

 771/7 8771 1744 4787 52 وابستگی عاطفی نسبت به دانشگاهتعهد میل به 
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 میانگین تعداد شاخص مؤلفه ابعاد
انحراف 

 معیار
آزمون 

t 
 معناداری

کسب 
 موفقیت

تعهد نسابت به هنجارها و ارزشهای  سازمانی
 دانشگاه

52 8777 1791 6738 771/7 

تعهاد مساااتمر باه ادامه فعالیت در 
 دانشگاه

52 4729 1722 8755 771/7 

 خودکار
 آمدی

 771/7 13749 1755 8739 52 توانمندی در درگیرکردن فراگیر

 771/7 15739 1717 4745 52 توانمندی در راهبردهای آموزشی

احساااااس توانمناادی در کاااربرد 
 روشهای جدید تدریس

52 8749 1737 17779 771/7 

احسااااس توانمناادی در ماادیریاات 
 کالس

52 6778 89./ 53799 771/7 

رشد 
 ایحرفه

میل به 
 پیشرفت

ها تمایل اسااتید به شکوفایی قابلیت
 و تواناییهای خود

52 8729 1716 17765 771/7 

 771/7 15733 1737 8735 52 ن های نویتمایل به دستیابی به ایده

 771/7 17739 1735 8787 52 فکری خودتمایل به رشد علمی و 

میل درونی برای شرکت در کارگاهها 
 و سمینارهای تخصصی

52 4787 1771 6786 771/7 

های میل درونی برای شرکت در دوره
 ضمن خدمت

52 4757 1786 2786 771/7 

تمایل به 
 پژوهش

های تماایال باه شااارکات در طرح
 پژوهشی

52 8777 1727 6789 771/7 

تماایال باه برقراری تعاامل با مراکز 
 پژوهشی –علمی 

52 4745 1746 4726 771/7 

اناادازی اساااتقبااال درونی برای راه
 تخصصی –مجالت علمی 

52 4797 1787 4751 771/7 

قدر و 
منزلت 
 اجتماعی

شناخت و 
 قدردانی

ها به رسمیت شناخته شدن موفقیت
 و دستاوردهای اساتید 

52 6777 1737 12779 771/7 

 771/7 17783 1721 8758 52 قدردانی دانشگاه از اساتید

 771/7 17713 1777 4765 52 قدردانی دانشجویان از اساتید

 771/7 4764 1725 4777 52  هاچشن گرفتن موفقیت

احترام 
 اجتماعی

 771/7 15769 1732 8725 52 منزلت اجتماعی

 771/7 17751 1795 8735 52 ارزش اجتماعی

 771/7 17734 1729 8757 52 منزلت شغلی

 771/7 17761 1755 8797 52 احترام از سوی دانشگاه
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های مؤلفههمه ابعاد و  درباره، میانگین نظرات خبرگان شااادهاساااتخراجبر اسااااس نتایج 

در ساااطخ  اینمونهبود. باه عبارتی نتایج آزمون تی تک  4بااالتر از  داریمعنی طورباهانگیزش 

 مؤلفهشااده مسااتخرج از مبانی نظری و پژوهشاای در  تائیدبود. عالوه بر عوامل  دارمعنی 771/7

، آزادی برگزاری نحوه سرفصلهایی از قبیل: آزادی انتخاب محتوا مبتنی بر خودمختاری شااخص

های دانشگاه پس از تغییر  ها و برنامه آزمون دانشجویان در چارچوب قوانین، عدم تغییر سیاست

پژوهشی دانشگاه،  –ی سایاسای مدیران بر فضای علمی هانگرشو تحوالت سایاسای، عدم تاثیر 

گی ، اجتماعی علمی و آزادی نقد مسائل فرهن حیاتوجود فضای آزاد در گزینش و جذب اعضای 

ی شاغل شااخص احساس مثبت نسبت به فرایند تعلیم و تربیت دارمعنی مؤلفهو سایاسای ؛ در 

ی چون شاارکت در کالس هایشاااخصمیل به پیشاارفت  مؤلفهمهمترین کار هسااتی؛ در  عنوانبه

زبان برای دسااترساای به دانش جهانی، ارتقاء دانش پداگوژی و فراهم بودن فرصاات تحقیق و در 

دانشجو معلمان، افزایش  ایحرفهعهد ساازمانی عواملی چون تعهد نسابت به مهارت های ت مؤلفه

 هشدمطرحانگیزه معلمی در آنان و افزایش مهارت و تخصاص توساط خبرگان بیان گردید. موارد 

نمایش داده  1تحلیل گردید که در شااکل  MAXQDA افزارنرمتوسااط خبرگان با اسااتفاده از 

 .شودمی

 
 ی انگیزشهامؤلفهنظرات خبرگان در ابعاد و  .1شکل 
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 آوریعجماول پژوهش و تدوین پرسشنامه مبتنی بر آن، و همچنین  سؤالپس از تحلیل کیفی 

پردازیم که آیا ساختار موجود در مدلی که از بخش کیفی های کمّی، به این مسئله میداده

مدل کیفی  های کمّی، ه عبارتی دادهاست، در جامعه آماری نیز کشف خواهد شد. ب آمدهدستبه

 کنند؟را بازسازی می

و  «شغل داریمعنی»و  «خودمختاری»اول یعنی  مؤلفهبر اساس نتایج تحلیل عاملی ، سه 

)هر سااه روی عامل اول، دارای بار عاملی باالی  اندقرارگرفتهدر یک عامل  باهم« جذابیت شااغل»

از مجمو  ابعاد انگیزش اسااااتید دانشاااگاه « ماهیت کار»ها بُعد بودند( و لذا این شااااخص 2/7

نیز در یک « خودکارآمدی» و« تعهد سااازمانی »  هایمؤلفه. همچنین ساانجندمیفرهنگیان را 

 هایمؤلفهبودند( و  2/7ارای بار عاملی باالی ، روی عامل دوم، دمؤلفه)هر دو  اندقرارگرفتهعاامل 

 ، رویمؤلفه)هر دو  اندقرارگرفتهنیز در یک عامل « تمایل به پژوهش » و « میل به پیشااارفت» 

احترام » و « شاااناخت و قدردانی»  هایمؤلفهبودند( و  2/7عامل ساااوم، دارای بار عاملی باالی 

، روی عامل چهارم، دارای بار عاملی باالی مؤلفهدو  )هر اندقرارگرفتهنیز در یک عامل « اجتماعی 

 باشد.بودند( بنابراین بر طبق انتظار و انطباق کامل با ساختار مدل کیفی می 2/7

 

 اساتید دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ برانگیزشدوم پژوهش: عوامل اثرگذار  سؤال   

در  شاادهانجام هایپژوهشادبیات و پیشااینه  سااؤالهمچنین جهت پاسااخگویی به این    

 نظرانصااااحب تائیدمورد  شااادهاساااتخراجی هامؤلفهقرار گرفت و  موردبررسااایایران و جهان 

 نظرانصاحبتوسط  شدهمطرحبا اضاافه شدن یک عامل و تعدادی شاخص  درنهایتو  قرارگرفته

در جدول  گویه تدوین و در اختیار پاسد دهندگان قرار گرفت. 94شاخص و  23با  ایپرساشنامه

ید اسااات برانگیزش مؤثرشاماره دو نتایج میانگین، انحراف معیار و آزمون تی میزان اهمیت عوامل 

 است. شدهگزارشدانشگاه فرهنگیان بر اساس نظر خبرگان 

اساتید  برانگیزش مؤثرنتایج میانگین، انحراف معیار و آزمون تی میزان اهمیت عوامل  .2جدول 

 دانشگاه فرهنگیان بر اساس نظر خبرگان

 میانگین تعداد شاخص مؤلفه عوامل
انحراف 

 معیار
آزمون 

t 
 معناداری

 اقتصادی

نظام 
 پرداخت

 771/7 4782 1783 4788 52 رضایت از حقوق

 771/7 15719 1777 8725 52 دریافت عادالنه

 771/7 8738 1727 4725 52 حقوق متناسب با عملکرد

 771/7 17767 1771 8778 52 فراهم کردن امکانات رفاهی

 771/7 6724 1792 8719 52 دریافت پاداش عادالنهنظام 
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 میانگین تعداد شاخص مؤلفه عوامل
انحراف 

 معیار
آزمون 

t 
 معناداری

 771/7 17721 1752 8797 52 ارائه پاداش متناسب با عملکرد پاداش

تطااابق پاااداش واقعی بااا پاااداش 
 مورد انتظار

52 4 1755 8719 771/7 

 فرهنگی

 ارتباطات

 771/7 14 1 8777 52 با مدیرانارتباط 

 771/7 13721 1752 8777 52 با همکارانارتباط  

 771/7 15719 1733 8757 52 ارتباط با دانشجویان

 مشارکت

 هایگیریتصااامیممشاااارکت در 
 آموزشی و پژوهشی

52 8765 1718 19727 771/7 

 771/7 14724 1711 8765 52 هاتعیین سیاست

 771/7 15782 1735 8777 52 خارج از دانشگاه ایحرفهجلسات 

 کار تیمی

 771/7 11767 1755 4765 52 سهیم شدن در ساختار گروهی

 771/7 17756 1774 8778 52 های پژوهشیهمکاری در طرح

 771/7 13738 1713 8777 52 اشتراک دانش و اطالعات

 771/7 17768 1717 8735 52 تبادل تجربه

 محیطی

تکنولوژی 
و 

 تسهیالت

وجاود تااکاانولوژی و امکااانااات 
 آموزشی

52 8777 1755 13788 771/7 

 771/7 13726 1756 8725 52 کردن تکنولوژی روزبه

 771/7 13788 1755 8777 52 رسانیاطال های وجود سیستم

 شرایط کار

 771/7 17719 1718 8739 52 محیط فیزیکی

 771/7 14732 1717 8787 52 محیط حمایتی

 771/7 4738 1743 4729 52 ساعات کار

 771/7 12769 1716 8787 52 ارتقاء شغلی

 771/7 13799 1777 8787 52 ارتقاء تحصیلی

سالمت 
 سازمانی

 771/7 12717 1751 8798 52 عدالت در ارزیابی

 771/7 11776 1734 8719 52 تقسیم عادالنه دروس

 771/7 17731 1711 8757 52 ترفیععدالت در 
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 میانگین تعداد شاخص مؤلفه عوامل
انحراف 

 معیار
آزمون 

t 
 معناداری

 مدیریتی

رهبری 
 معنوی

 771/7 14725 1779 8745 52 عشق به نو  دوستی

 771/7 51722 /.67 8765 52 صداقت و اعتماد

 771/7 13757 1757 8758 52 انداز سازمانیداشتن چشم

رهبری 
 تحولی

 771/7 12734 1775 8719 52 رفتارهای آرمانی

 771/7 14767 /.69 8777 52 ذهنیترغیب 

 771/7 18788 1773 8765 52 بخشالهامانگیزه 

 

 برانگیزش مؤثرهمه عوامل  درباره، میانگین نظرات خبرگان شدهاساتخراجبر اسااس نتایج 

بود. عالوه بر  دارمعنی 771/7بود. نتایج آزمون تی در سطخ  4باالتر از  داریمعنی طوربهاسااتید 

 نظرانصاحبشاده مساتخرج از مبانی نظری و پژوهشای عوامل دیگری نیز توسااط  تائیدعوامل 

دانشجو معلمان در دوره  ایحرفهمطرح گردید از قبیل: مشاارکت اسااتید در سانجش صالحیت 

فرهنگی دانشگاه، مشارکت در تولید محتوای علمی و آموزشی  هایفعالیتآزمایشای، شارکت در 

درسی، فراهم  هایکتاب تألیف، مشارکت در وپرورشآموزشانسانی های ضمن خدمت منابع دوره

تعامل، تقویت توان فناوری اساااتید، تقویت توان اساااتید در طراحی و تولید  هایفرصااتکردن 

ارتقا اساتید، فراهم کردن سیستم ارتقا  هاینامهآیینآموزشای، اصاالح  افزارهاینرممحصاوالت و 

علمی تطبیقی، اختصاص تسهیالت  حیاتساماندهی اعضای  ،مأمورمدعو و  غیررسامیمدرساین 

علمی، اختصاص بیمه سالمت. همچنین عوامل قانونی  حیاتعلمی و غیر  حیاتبانکی به اعضای 

های وزارت علوم نیز توسااط خبرگان بیان و ساایاساات وپرورشآموزشهای ساایاساات مؤلفهبا دو 

 MAXQDA افزارنرمحبه با اسااتفاده از از مصااا شاادهاسااتخراج هایدادهگردید. که تمامی این 

 .شودمینمایش داده  5تحلیل گردید که در شکل 
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 برانگیزش مؤثرنظرات خبرگان در عوامل  .2شکل 

 در مرحله قبل، از تحلیل برانگیزش مؤثرکشف ساختار عاملی الگوی کیفی عوامل  منظوربه

های رضایت از حقوق، تحلیل عاملی ، شاخص نتایجبر اساس عاملی اکتشافی استفاده گردید. 

حقوق متناسب با عملکرد، دریافت عادالنه، تسهیالت بانکی، امکانات رفاهی، بیمه سالمت، تطابق 

در یک  باهمپاداش واقعی با مورد انتظار، پاداش عادالنه، متناسب با عملکرد و پاداش ملموس 

« اقتصادی»عامل  هامؤلفهبودند( و لذا این  2/7ی )همگی دارای بار عاملی باال اندقرارگرفتهعامل 

، با همکارانهای ارتباط با مدیران، ارتباط سنجند. همچنین شاخصاز مقوله کلی عوامل را می

ش ها، سنج، تعیین سیاستگیریتصمیمهای تعامل، مشارکت در ارتباط با دانشجویان، فرصت

هنگی، تولید محتوای علمی و آموزشی، سهیم های فرای، برنامهای، جلسات حرفهصالحیت حرفه

های پژوهشی، اشتراک دانش و اطالعات و تبادل تجربه شدن در ساختار گروهی، همکاری در طرح

 ، عاملهامؤلفهکه در مدل مفهومی نیز آشکار بود، این  طورهمانو  اندقرارگرفتهنیز در یک عامل 

انداز سازمانی، ایمان های داشتن چشمخصدهد. همچنین شاقرار می موردسنجشرا « فرهنگی»

، عضویت در سازمان، صداقت و اعتماد، نفوذ مطلوب، رفتارهای آرمانی، دوستینو به کار، عشق به 

و لذا عامل  قرارگرفتهدر یک عامل  باهم بخشالهامترغیب ذهنی، مالحظات شخصی و انگیزه 

، های اطال  رسانیولوژی، وجود سیستمکردن تکن روزبههای وجود تکنولوژی، مدیریتی و شاخص
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تقویت توان فناوری اساتید، محیط فیزیکی، محیط حمایتی، ساعات کار، ارتقاء شغلی، ارتقاء 

 اهمبتحصیلی، پاسخگویی مدیران، عدالت در ارزیابی، تقسیم عادالنه دروس و عدالت در ترفیع نیز 

دهند. از طرفی قرار می دسنجشموردر یک عامل جای گرفتند و بنابراین عامل محیطی را 

 أمینت، استقالل سازمانی دانشگاه، المللبین، روابط وپرورشآموزشهای ارتباط دانشگاه و شاخص

و جایگاه دانشگاه فرهنگیان نیز در عامل پنجم قرار  معلمتربیتمالی، گسترش کمی و کیفی 

 سنجند.گرفتند و لذا عامل قانونی را می

در بین  برانگیزش مؤثرو عوامل  هاپژوهش: وضع موجود ابعاد، مؤلفه سؤال سوم

 اساتید دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

بر اساس سؤاالت موجود در پرسشنامه در بخش مربوط به سنجش وضعیت موجود انگیزش 

توسط م استفاده گردید. میانگین باالتر از حد اینمونهتک  -اساتید دانشگاه فرهنگیان، از آزمون تی

  .است هامؤلفهبیانگر مناسب بودن وضعیت موجود در هر یک از 

 

 

 
 و ابعاد انگیزش هامؤلفه اینمونهتک  tنتایج آزمون  .3جدول 

 نیانگیم مؤلفهابعاد و  
مقدار 

 tآماره 

درجه 

 آزادی

میزان 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

 27611/7 777/7 537 619/2 27/2 ماهیت کار مؤلفه اصلی

 زیر مؤلفه

 79874/7 777/7 537 777/2 79/2 خودمختاری

 78179/7 777/7 537 237/7 78/2 شغل داریمعنی

 44286/7 777/7 537 227/9 44/2 جذابیت شغل

 77938/1 777/7 537 635/8 77/9 میل به کسب موفقیت مؤلفه اصلی

 زیر مؤلفه
 77499/1 777/7 537 788/8 77/9 تعهد سازمانی

 77211/1 777/7 537 365/8 77/9 یخودکارآمد

 72734/7 777/7 537 869/3 72/2 ایرشد حرفه مؤلفه اصلی

 زیرمؤلفه

 

 86484/7 777/7 537 667/9 86/2 میل به پیشرفت

 67/7 تمایل به پژوهش
یقین باالتر از حد متوسط  طوربهبوده و لذا  2میانگین مؤلفه کمتر از 

 نبوده و نیاز به آزمون ندارد.

یقین باالتر از حد  طوربهبوده و لذا  2کمتر از  هامؤلفهمیانگین  41/7 قدر و منزلت اجتماعی مؤلفه اصلی

 زیر مؤلفه متوسط نبوده و نیاز به آزمون ندارد.

 

 34/7 شناخت و قدردانی

 7484/7 966/7 537 388/7 77/2 احترام اجتماعی
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تمایل  جزبهو ابعاد  هامؤلفهوضعیت موجود تمامی  شودمیکه در جدول مشاهده  طورهمان

ید اسات ازنظربه پژوهش و شناخت و قدردانی و بعد قدر و منزلت اجتماعی باالی میانگین بوده و 

و بعد قدر و منزلت اجتماعی وضعیت جامعه  ذکرشده مؤلفهاست. تنها در دو  شدهارزیابیمطلوب 

 از حد متوسط است. ترپایینآماری در حد متوسط نیست، بلکه 

 
 عوامل و زیر عوامل انگیزش اینمونهتک  tنتایج آزمون  -4جدول 

 نیانگیم نام عامل نوع عامل
مقدار 

 tآماره 
 درجه آزادی

میزان 

 داریمعنی
 تفاوت میانگین

 28/7 اقتصادی عامل اصلی
یقین باالتر از حد  طوربهبوده و لذا  2کمتر از  هامؤلفهمیانگین 

 زیر عوامل متوسط نبوده و نیاز به آزمون ندارد.
 77/7 نظام پرداخت

 82/7 نظام پاداش

 98/7 771/7 537 66/1 98/2 فرهنگی عامل اصلی

 زیر عوامل

 77/1 777/7 537 29/7 77/9 ارتباطات

 13/7 795/7 537 25/1 13/2 کار تیمی

 مشارکت
84/7 

یقین باالتر از حد متوسط  طوربهبوده و لذا  2میانگین مؤلفه کمتر از 

 نبوده و نیاز به آزمون ندارد.

 57/1 777/7 537 27/2 57/9 محیطی عامل اصلی

 زیر عوامل

تکنولوژی و 

 تسهیالت
62/2 94/7 537 777/7 62/7 

 28/7 715/7 537 59/5 28/2 شرایط کار

سالمت 

 سازمانی
75/9 11/2 537 777/7 75/1 

 17/7 787/7 537 27/1 17/2 مدیریتی عامل اصلی

 زیرعوامل

 88/7 712/7 537 94/5 88/2 رهبری معنوی

 رهبری تحولی
74/7 

یقین باالتر از حد متوسط  طوربهبوده و لذا  2میانگین مؤلفه کمتر از 

 نبوده و نیاز به آزمون ندارد.

 24/7 قانونی عامل اصلی

یقین باالتر از حد  طوربهبوده و لذا  2کمتر از  هامؤلفهمیانگین 

 زیر عوامل متوسط نبوده و نیاز به آزمون ندارد.

 هایسیاست

وپرورآموزش

 ش

38/7 

 هایسیاست

 وزارت علوم
25/7 

 

دارای  کدامهیچنه خود عامل اقتصادی و نه زیر عوامل آن،  شودمیکه مالحظه  طورهمان   
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عوامل اقتصادی وضعیت جامعه آماری در  ازنظرکه  دهدمینبوده و این نشان  2میانگین باالتر از 

 2از حد متوسط است. عامل فرهنگی دارای میانگین باالتر از  ترپایینحد متوسط نیست، بلکه 

است. در خصوص عامل محیطی و زیر عوامل آن نیز  دارمعنی درصد 62اطمینان  در سطخبوده و 

بوده، اما  2گفت همه باالتر از حد متوسط است . عامل مدیریتی دارای میانگین باالتر از  توانمی

 نهایتاًنیست. و  دارمعنیدرصد  62بوده و لذا در سطخ اطمینان  72/7از  تربزرگ داریمعنیمیزان 

نبوده و این نشان  2دارای میانگین باالتر از  کدامهیچنه خود عامل قانونی و نه زیر عوامل آن، 

د از ح ترپایینعوامل قانونی وضعیت جامعه آماری در حد متوسط نیست، بلکه  ازنظرکه  دهدمی

زوجی  tآزمون  مؤثرو عوامل  هامؤلفهجهت مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد ،  متوسط است.

بین وضعیت موجود و مطلوب در تمامی ابعاد ،  دارمعنیانجام گرفت نتیجه آزمون بیانگر تفاوت 

 بوده است. مؤثرو عوامل  هامؤلفه

 

برای ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه  توانمیچه مدلی  چهارم پژوهش :  سؤال

 فرهنگیان ارائه داد؟ 

تعیین مدل مناسب ارتقاء انگیزش بر اساس تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. در پژوهش    

مبتنی بر تحلیل مؤلفه یا همان روش  هایروشحاضر، از نو  دوم معادالت ساختاری یا همان 

 است.  شدهاستفاده (PLS) حداقل مربعات جزئی

گیری مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار طبق گفته محققان در صورتی مدل اندازه

باشد.  4/7با متغیر پنهان آن مدل دارای مقداری باالتر از  پذیرمشاهدهعاملی هر یک از متغیرهای 

ر زی هاآنکه بار عاملی  دهندمیی را پذیرمشاهدهپیشنهاد حذف متغیرهای  نظرانصاحببرخی از 

در شکل زیر آمده  PLS افزارنرمباشد. نتایج مربوط به مدل ساختار عاملی بر اساس خروجی  7/7

  است:
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 از ابعاد انگیزش شدهاستخراجمدل  .3شکل 

 

بعد؛ ماهیت کار،  7، ساختار عاملی مربوط به ابعاد انگیزش با شودمیکه مالحظه  طورهمان

مدل یابی معادالت  ازلحاظ مؤلفه 6و قدر و منزلت اجتماعی و  ایحرفهمیل به کسب موفقیت، رشد 

از بارهای عاملی در شکل فوق،  کدامهیچ. و گیردمیقرار  تائیدساختاری و بارهای عاملی مورد 

 اصطالحبهنتیجه گرفت که اجزاء مدل مناسب بوده یا  توانمیو لذا  باشندنمی 7/7کمتر از 

 سنجیده است.  خوبیبه موردنظر را هایسازه، هاشاخص

آیا مدل ساختاری از برازش  کندمینیکویی برازش آمده است که بررسی  هایشاخصدر زیر 

 های کمی برخوردار است یا خیر؟مناسبی با داده
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 نیکویی برازش مدل هایشاخص -5جدول 

نام 

معیار 

 قضاوت
)valueP(2 X df/X 2

 AGFI CFI RMSEA 

مقدار 

 آماره
(771/7 )1157 21/1 86/7 81/7 72/7 

 

برازش، مدل ساختاری برازش خوبی با  معیارهایهمه  ازنظرجدول فوق  هاییافتهبر اساس 

 به شرح زیر است: برانگیزشی کمی)جامعه آماری( دارد. مدل نهایی عوامل مؤثر هاداده

 

 
 برانگیزش مؤثراز عوامل  شدهاستخراجمدل  .4شکل 
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 باشندنمی 7/7از بارهای عاملی در شکل فوق، کمتر از  کدامهیچ شودمیکه مالحظه  طورهمان

 موردنظر هایسازه، هاشاخص اصطالحبهنتیجه گرفت که اجزاء مدل مناسب بوده یا  توانمیو لذا 

 ود.ببر اساس شکل فوق خواهد  برانگیزش. بنابراین الگوی نهایی عوامل مؤثر سنجدمی خوبیبهرا 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ارائه مدلی جهت ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته  باهدفپژوهش حاضر 

در تربیت نیروی انسانی  هادانشگاهمهمی است که  تأثیراهمیت چنین بررسی به دلیل است. 

ان، که معلمتربیتمرکز  عنوانبهاخص  طوربهمتخصص جامعه دارند و دانشگاه فرهنگیان 

گردانندگان اصلی نظام آموزشی هستند، دارای نقش اصلی و زیربنایی در توسعه کالن جامعه 

در مقایسه با سایر عوامل در ارتقاء و اعتالی دانشگاه  علمیهیئت. همچنین نقش اعضای باشدمی

به عواملی که  برخوردار است. لذا توجه ایویژهدر مسیر تحقق اهداف خود از اهمیت برجسته و 

، مهم و اساسی است. بنابراین این پژوهش آوردمیرا فراهم  علمیهیئتموجبات انگیزه اعضای 

ی و از روش کیف گیریبهرهارائه مدلی جهت ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان با  باهدف

 دیبنتقسیمدر قالب ابعاد و عوامل انگیزش  هامصاحبهاز  آمدهدستبهی هادادهکمی انجام گردید. 

تحقیق بیان شد ماهیت کار، نیاز به موفقیت،  سؤاالتهای مربوط به دریافتهشدند. همچنان که 

 باشند. و هر یک از اینانگیزش اساتید می یدهندهتشکیلو قدر و منزلت جزء ابعاد  ایحرفهرشد 

ش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه در اساتید دارند. به نق هاآن یدهندهتشکیلی هامؤلفهعوامل و 

شغل و جذابیت آن  داریمعنیبیانگر ماهیت تدریس است وجود خودمختاری،  آنچهبیان اساتید 

مطرح و شناسایی  نظرانصاحبی از خودمختاری که در این تحقیق توسط هایشاخصاست. به 

، آزادی عمل اساتید در مدیریت کالس، صلسرفتوان به آزادی در انتخاب محتوا بر اساس شد می

و  هاسیاست تغییرعدمتدریس و ارزشیابی دانشجویان،  هایشیوهآزادی عمل اساتید در انتخاب 

ضای ی سیاسی مدیران بر فهانگرش تأثیردانشگاه پس از تغییر و تحوالت سیاسی، عدم  هایبرنامه

، اختیار علمیهیئتپژوهشی دانشگاه، وجود فضای آزاد در گزینش و جذب اعضای  –علمی 

اداری و تکمیلی و آزادی اساتید در نقد مسائل فرهنگی،  هایفعالیتجهت شرکت در  گیریتصمیم

 سیاسی و اجتماعی اشاره نمود.

ید تانگیزش بخصوص انگیزش اسا یدرزمینهنتایج تحقیق حاضر با تحقیقات متعددی که  

Osakwe (2014) ، ( 2012)Feizi  ،(2016) &  Howardتحقیقات  ازجمله شدهانجامدانشگاه 
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Gagné ( 1997)Hal et al   (2016 )از به نقل  Svodziwa  باشدمیهمسو.  

که نتایج تحقیق نشان داد ارزیابی اساتید از وضعیت موجود دانشگاه با توجه به  گونههمان

بین وضعیت موجود و مطلوب دیده  داریمعنیخودمختاری مطلوب بوده ولی شکاف  هایشاخص

، فسناعتمادبه، ابتکارات، تعهد، هاخالقیت گیریشکلشد. لذا با توجه به اهمیت خودمختاری در 

رفتارهای مثبت الزم است در این زمینه تمهیداتی  گیریشکلچابکی، تالش و تحرک بیشتر و 

والن دانشگاه در نظر گرفته شود و آزادی عمل بیشتری به اساتید داده شود. توسط مدیران و مسئ

دانشگاه پس از تغییر و تحوالت  هایبرنامهو  هاسیاست تغییرعدماساتید نشان دادند خواهان 

د. پژوهشی دانشگاه بودن–ی سیاسی مدیران بر فضای علمی هانگرش تأثیرگذاریسیاسی و عدم 

د در نقد ، اساتید بایباشدمیفکور  معلمتربیتهمچنین با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان که 

 مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آزاد بوده و دانشگاه باید محملی برای بررسی و تضارب اندیشه

ی هاهمؤلفرا بیاموزند. از دیگر  ها باشد تا بدین طریق دانشجو معلمان تفکر نقادانه و اندیشمند

در شغل است. همچنان که در این تحقیق نیز مشاهده شد،  داریمعنیمهم ماهیت کار وجود 

تدریس و اداره کالس و آگاهی نسبت به وظایف را برای  یدرزمینهالزم  هایمهارتاساتید داشتن 

لیم رایند تدریس و یادگیری و تعاساتید در ف تأثیرگذاریک استاد ضروری دانسته و به نقش مهم و 

و نقش مهم دانشگاه فرهنگیان در توسعه ملی اشاره نمودند. همچنین دریافت  طورکلیبهو تربیت 

شغلی را مهم ارزیابی  هایموقعیتدانشجویان در  هایموفقیتخود و  هایفعالیتبازخورد از 

یت ست و بیانگر شایستگی و صالحنمودند. زیرا که موفقیت دانشجویان نمودی از موفقیت اساتید ا

. در این راستا نیز شودمی شانحرفهاز تدریس و  هاآنسبب رضایت درونی  سانبدینو  هاستآن

  ( 1985)؛  Jeswani (2016)تحقیقات  ازجمله. باشدمینتایج تحقیق با تحقیقات مرتبط همسو 

Wright  وMartinz (2006)  به نقل ازSvodziwa  ( 2016)   همچنین جذابیت شغل و لذت

بردن از تدریس و کارکردن با دانشجویان و انطباق شخصیت اساتید با تدریس و حرفه آنان از 

اساتید قرار گرفت. نتایج این  تائیدمطرح شد و مورد  نظرانصاحبموارد مهمی بود که توسط 

، عالقه ذاتی آنان به تدریس بوده و باشدمیسبب انگیزش اساتید  آنچه دهدمیتحقیق نشان 

شخصیتی خود و وجود  هایویژگیاساتید چالشی بودن حرفه تدریس و منطبق بودن حرفه با 

. نمایددانشجویان توانمند در کالس را از مواردی دانستند که موجبات انگیزش آنان را فراهم می

شان نتایج تحقیق با تحقیقاتی که ناست. از این حیث  شدهبیاناین موارد در تحقیقات مختلف نیز 

اشتند، دفعاالنه در یادگیری و تدریس مشارکت  طوربهذاتی  باانگیزهدهد، معلمان و اساتیدی که می

Francois, 2014; Gagné ,)دالیل خود برای انتخاب معلمی را عواملی چون لذت بردن از تدریس 

 Haskas & Mujahid , 2016 , Sundjoto,2016)و مهم و شخصی  دارمعنی هایارزشو  (؛2010
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 .باشدبیان نمودند، همسو می ( 
فقیت کسب موقرار گرفت ، میل به کسب موفقیت بود.  موردمطالعهعامل دیگری که در تحقیق 

 از ایزنجیره انجام و دهیسازمان برای فرد تواناییبا خودکارآمدی و تعهد سازمانی ارتباط دارد. 

است. اساتید نشان دادند تمایل به انجام  مؤثر موفقیت به دستیابی در موردنیاز هایفعالیت

ی دارند که موجبات افزایش صالحیت و شایستگی دانش آنان را فراهم نموده هایبرنامهو  هافعالیت

میرکمالی )در مصاحبه(  ازنظرشود. و بدین طریق سبب تقویت باورهای خودکارآمدی آنان می

ر حد د هایمسئولیترا برای اساتید فراهم نموده و با ارائه دروس و  دانشگاه باید شرایط موفقیت

توان و تجربه شرایط کسب موفقیت را برای آنان فراهم نماید. نتایج این تحقیق با 

همسو  (Jasmine et al., 2016; Bergess, 2016 ; Haskas & Mujahid,2016)پژوهش

و به رسمیت شناخته شدن  ایحرفهنتایج همچنین نشان داد تعهد سازمانی و رشد  .باشدمی

مهمی هستند. نتایج این تحقیق با تحقیقات متعددی همسو  هایانگیزانندهدستاوردهای آنان از 

 ایهای یادگیری و رشد حرفهدهد معلمان و اساتید به دنبال ایجاد فرصتنشان میباشد که می
( , 2016; Hanayasha, 2016; Haskas & Mujahid , 2016 Jasmine et al. )باشند. می

 et al Yang & (2018)و  Svodziwa (2016) به نقل از  Wright (1983) همچنین با تحقیقات

 ها و دستاوردها توسط مدیران وباشد که نشان دادند به رسمیت شناخته شدن موفقیتهمسو می

 آمیزموفقیت اهداف به دستیابی و شغلی رضایت مانند شغلی مثبت پیامدهای، اجتماعی حمایت

  .کندمی ایجاد خود پذیرش ازجمله روحی، مثبت هایوضعیت، حمایتی محیط و

اساتید نیز پرداخته شد. و عوامل  برانگیزشدر این تحقیق همچنین به بررسی عوامل اثرگذار 

ج قرار گرفتند. نتای موردبررسی در پنج دسته اقتصادی، فرهنگی، محیطی، مدیریتی و قانونی

تحقیق بیانگر اهمیت بیشتر اساتید به عوامل فرهنگی ، محیطی و مدیریتی است.  نتایج نشان داد 

ا بکنند و ارتباطات خوبی مشارکت می اتخاذشدهفعاالنه در تصمیمات  طوربهزمانی که اساتید 

و مافوق خود و دانشجویان دارند و فرهنگ مشارکتی و کار تیمی در دانشگاه حاکم است،  همکاران

ی کارآمد صورتبهکنند و این عوامل دهند احساس تعهد میاساتید نسبت به کاری که انجام می

 Kanfer   & Chenو  Feizi 2012 ) (گذارد. نتایج تحقیق با تحقیقاتمی تأثیرآنان  برانگیزش

دهد بین عوامل محیطی همچون . همچنین نتایج این پژوهش نشان میباشدمیهمسو  (2016) 

محیط فیزیکی و حمایتی، ارتقاء شغلی و تحصیلی، عدالت و برابری و وجود تکنولوژی و تسهیالت 

آموزشی و انگیزش ارتباط وجود دارد. تحقیق نشان داد نو  رهبری دانشگاه نیز در ایجاد انگیزش 

در این تحقیق دیده شد، دانشگاه با  طور کههماننقش اساسی دارد. زیرا  علمیهیئتدر اعضای 



  933 9911تابستان  دوم، شماره، هشتمدوره                                                  فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 هاآن. بلکه شوندمیاست که با ارضای نیازهای اولیه برانگیخته ن روبرو اییافتهرشد  علمیهیئت

پرورش خالقیت و استعدادهای خود  منظوربه، هدفمند و ایجاد محیط کاری بامعناخواستار کار 

ر این اساتید د باید به دنبال رفع نیازهای متعالی بود. هاآنانگیزش  منظوربهبراین هستند. بنا

ی دانشگاه سهم زیادی در ایجاد ی مدیران و روساتحقیق نشان دادند همکاری و حمایت فعاالنه

 حقیقنتایج ت ازجملهباشد انگیزه در آنان دارد. نتایج این تحقیق با تحقیقات متعددی همسو می

Chen (2016)&    Kanfer (2015) و Gagne & et al توانند با دهند رهبران مینشان میکه

 و با توسعه روابط حاکی شغلشان، با توانمندسازی کارکنان در آفرینتحولمشارکت در رفتارهای 

در آنان ایجاد انگیزه نمایند.  دوستینو از صداقت و اعتماد متقابل با کارکنان خود و عشق به 

عوامل قانونی  عنوانبهدر این پژوهش، عواملی هستند که توسط محقق  موردبررسیین عامل آخر

انجام گرفت. زیرا در این دسته  موردبررسیهای نامگذاری شدند. نامگذاری بر اساس ماهیت مولفه

وزارت  هایاستراتژیو  هاسیاستهایی بررسی شدند که از عوامل تحت اختیار،  و نشانگر هامؤلفه

توانند در انگیزش اساتید می غیرمستقیم صورتبهباشند. و می وپرورشآموزشعلوم و وزارت 

همچنین  برای نظام آموزشی و معلمتربیتباشند. با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان در  تأثیرگذار

امه ود برنملی و وج کارتقسیمامر تعلیم و تربیت باید اذعان داشت  چندوجهیماهیت پیچیده و 

در حوزه تعلیم و تربیت و ارتباط آموزش عالی و  المللیبینملی و  هایظرفیتجهت استفاده از 

از ضروریات است. زیرا همکاری و مشارکت این  ناپذیراجتنابیک راهبرد  عنوانبه وپرورشآموزش

 کل نظام آموزشی را رقم خواهد زد. وریبهره، معلمتربیتدو سازمان در امر 

د منجر توانمیپژوهش مدلی برای ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان طراحی نموده که  این

ی انگیزش در دانشگاه فرهنگیان گردد . سهم علمی پژوهش حاضر هامؤلفهبه نهادینه کردن ابعاد و 

 راتأثیرگذقرار داده و شرایط بومی و داخلی  موردبررسیرا  مسئله نگرجامعآنست که با نگاهی 

یز ن شناسیروشاساتید دانشگاه فرهنگیان را مطالعه نموده است. همچنین از بعد  برانگیزش

 ایهپژوهشاستفاده از رویکرد آمیخته را اقدامی نو در  توانمیکه  ایگونهبهاست  فردمنحصربه

 آمدهدستهبمربوط به انگیزش اساتید دانشگاه فرهنگیان تلقی نمود. بنابراین با توجه به نتایج 

: در بعد ماهیت کار پیشنهاد  گرددمیدر ارتباط با هر یک از ابعاد و عوامل ارائه  هاییپیشنهاد

پژوهشی دانشگاه از طریق -ی سیاسی مدیران در راستای ارتقاء فضای علمیهانگرش شودمی

های  شهآکادمیکی تقویت گردد. همچنین فضای مناسب جهت ارائه اندی سازمانیفرهنگاستقرار 

رشد  فکور ایجاد شود. در بعد معلمتربیتتقویت پرورش تفکر انتقادی و  منظوربهمتنو  و متضاد 

های تدریس دانشگاهی برای اساتید نظیر ژورنال های آموزشی جهت آموزش روشکالس ایحرفه

های موو.... برگزار گردیده و از طریق فرصت مطالعاتی، شرکت در کنسرسی نویسیمقالهها، کالب
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و...، انگیزه پژوهش تقویت شود. در بعد میل به کسب موفقیت ، منشور اخالقی متناسب  المللیبین

با شرح وظایف علمی و اجرایی اساتید، تدوین گردد. در بعد شناخت و قدردانی ، کسب آگاهی از 

هاد تادان پیشنشغلی دانشجو معلمان و ارائه بازخورد به اساتید آنان و قدردانی از اس هایموفقیت

 پیشنهادهای. همچنین در بخش عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، رهبری ، مدیریتی و قانونی گرددمی

سایر دانشگاهها ؛  علمیهیئترازی حقوق پرداختی اساتید با حقوق اعضای ت: همشودمیزیر ارائه 

های درسی مدارس و تولید محتوای علمی و آموزشی کتاب تألیفمشارکت اساتید در تهیه و 

؛ استفاده از سبک رهبری تحولی و معنوی  وپرورشآموزشهای ضمن خدمت منابع انسانی دوره

شور اهرم توسعه آموزشی ک عنوانبهدر بین مسئولین  دانشگاه ؛ توجه دولت به دانشگاه فرهنگیان 

محدودیتی که پژوهش حاضر  ترینمهماه فرهنگیان . دانشگ شأنای متناسب با و اختصاص بودجه

اه دانشگ علمیهیئتاعضای با آن روبرو بود، مربوط به جامعه آماری تحقیق می شد که محدود به 

و مدعو  غیرموظفبوده است. در حالیکه تعداد بسیار زیادی از استادان دانشگاه فرهنگیان را اساتید 

 .دهندمیتشکیل 
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