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 چکیده

شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی، از ضرورت هایی است كه می تواند در افزایش بهره وري و رضایت شغلی  مقدمه و هدف:

یزش دانشکده دندانپزشکی قزوین در خصوص عوامل ایجاد انگ كاركنان دانشگاه كمك كننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین  نظرات كاركنان

 شغلی انجام شد.

نير از كاركنان شيالل در دانشيکده دندان پزشيکی قزوین، براي شيناسيا ی       011دراین  مطالعه توصيیيی تحلیلی تعداد   و روش ها: مواد

شد و        شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیري به روش سرشماري انجام  شد.     10عوامل موثر بر انگیزش  پرسشنامه كامل وارد مطالعه 

سيؤالی كه بر اسيا     01پرسيشينامه    ، ازجمع آوري اطالعات جهتاخذ شيد.     IR.QUMD.REC.1400.305كد اخالقی به شيماره  

ستقل، تحلیل واریانی،       ،( طراحی گردیده بودHerzbergتئوري دو عاملی هرزبرگ) شد.  آنالیز داده ها با آزمون هاي آماري تی م ستياده  ا

 درصد در نظر گرفته شد.  5انجام شد. سطح معنی داري   20نسخه  SPSSهمبستگی پیرسون و فریدمن  بوسیله  نرم افزار 

داد كه كاركنان مورد مطالعه در خصوص عوامل درونی )انگیزشی( موثر در انگیزش شغلی یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان  یافته ها:

( و % 71/95(، پیشرفت و توسعه شغلی )% 52/91(، شناخت و قدردانی  )% 97(، ماهیت كار)% 1/12را به ترتیب اهمیت، مسئولیت شغلی)

ت عوامل بهداشتی)بیرونی( موًثر در ایجاد انگیزش نشان داد كه نظرات نمونه ها در خصوص اهمی( بیان كردند. % 55/55موقعیت شغلی) 

درصد عامل نحوه  9/15درصد حقوق و دستمزد ،  71/71درصد شرایط محیط كار ،  55/72درصد خط و مشی حاكم بر محیط ،   5/72

انگیزش شغلی مهم ارزیابی نمودند.  درصد نحوه ارتباط با دیگران را در ایجاد 2/12درصد امنیت شغلی و  0/15سرپرستی و نظارت شغلی، 

از نظر كاركنان مورد مطالعه اهمیت عوامل بیرونی و  بین عوامل درونی و بیرونی انگیزش شغلی كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت

وامل ن مورد مطالعه بیش از عرتبه بندي عوامل بر حسب آزمون فریدمن  نشان داد كه اهمیت عوامل بیرونی در بین كاركنا و درونی زیاد بود.

 .درونی است

نتایج نشييان داد عوامل عوامل بیرونی )بهداشييتی( از نظر كاركنان دانشييکده دندانپزشييکی قزوین نسييبت به عوامل درونی   نتیجه گیری:

ست . یافته ها ي این مطالعه با نظریات هرزبرگ مطابقت         شتري برخوردار ا شغلی از اهمیت بی شی(  در ایجاد انگیزش  د. در این دارن)انگیز

 بیان گردید. محیط كارخط مشی حاكم بر انگیزش شغلی،  مطالعه مهم ترین عامل در ایجاد

 

  كاركنانهرزبرگ، دو عاملی تئوري انگیزش شغلی،  کلید واژه:

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Introduction & Objective: Recognizing the effective factors in creating job motivation is one 

of the necessities that can help increase productivity and job satisfaction of university staff. The aim of 

this study was to determine the views of Qazvin Dental School staff on job motivation factors. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 103 employees of Qazvin Dental 

School were studied to identify the factors affecting job motivation. Sampling was done by census 

method and 81 complete questionnaires were included in the study. The ethical code was obtained under 

the number IR.QUMD.REC.1400.305. To collect information, 40-item questionnaire based on 

Herzberg's two-factor theory was used. Data analysis was performed by independent t-test, analysis of 

variance, Pearson and Friedman correlation tests using SPSS software version 24. A significance level 

of 5% was considered. 

Findings: The findings of this study showed that the studied employees regarding the internal 

(motivational) factors affecting job motivation, respectively, importance, job responsibility (82.3%), 

nature of work (79%), recognition and appreciation (78.52%), career advancement (75.93%) and job 

position (66.65%). The opinions of the samples regarding the importance of health (external) factors 

effective in creating motivation showed that 92.6% of the policy and governing the environment, 

92.56% of the working environment conditions, 90.93% of the salary, 86.7% of the factor How to 

supervise and supervise the job, 86.4% rated job security and 82.2% how to communicate with others 

in creating important job motivation. There was a positive and significant relationship between internal 

and external factors of job motivation of employees and the importance of external and internal factors 

was high for the studied employees. The ranking of factors according to Friedman test showed that the 

importance of external factors among the employees under study is more than internal factors. 

Conclusion: The results showed that external (health) factors are more important for Qazvin Dental 

School staff than internal (motivational) factors in creating job motivation. The findings of this study 

are inconsistent with Herzberg's theories. In this study, the most important factor in creating job 

motivation was the policy governing the work environment. 

Keyword: Job Motivation, Herzberg two-factor model, , Employees 
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