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چکیده
شناخت عوامل مؤثر برانگیزش شغلی معلمان ،در افزایش کارایی وپیشرفت تحصیلی دانش اموزان
مؤثر است.هدف پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر برانگیزش شغلی دانشجویان رشته علوم تربیتی
دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد است.دراین تحقیق،از پرسشنامه انگیزش شغلی براساس
تئوری انگیزش_بهداشت هرزبرگ 0استفاده شده است.جامعه ی اماری این تحقیق
293دانشجوی رشته ی علوم تربیتی مقطع کارشناسی(ورودی )52پردیس شهید هاشمی نژاد
است.این مطالعه ،با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی ) و به شکل میدانی
صورت گرفته است و با بررسی پرسشنامه هایی که به روش تصادفی میان نمونه 133نفری
دانشجویان توزیع شده ،عوامل بیرونی برمیزان انگیزش شغلی دانشجویان مؤثرتر تلقی شده
است.از میان عوامل بیرونی،بهبود روابط میان معلمان با میانگین ،4/54توجه بیشتر به ویژگی
مدیران با میانگین  4/19ودر نظر گرفتن حقوق مناسب برای معلمان با میانگین 4/08به ترتیب
اولویت برای دانشجویان این دانشگاه مهم ترین عوامل در افزایش انگیزش شغلی انها هستند.از
میان عوامل درونی وجود فرصت های رشد با میانگین 3/88وسپس ماهیت کار با میانگین3/82
بر انگیزش شغلی انها تأثیر بیشتری دارد .در کل مهم ترین عامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی
دانشجویان این دانشگاه برخورداری از حس خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی می
باشد .پس از این عامل توانا بودن مدیر در مسائل مربوط به معلمان وسپس متناسب بودن حقوق
دریافتی با نیازهای زندگی آن ها مهم ترین عوامل تلقی شده اند.
واژگان کلیدی :انگیزه،نظریه ی هرزبرگ،عوامل درونی،عوامل بیرونی
1تاریخ دریافت مقاله56/5/28 :

تاریخ پذیرش مقاله58/1/19 :

2دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی
Herzberg's theory
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مقدمه
انگیزش 1به حالتى که انگیزه را در موجود زنده به وجود می آورد گویند؛ مثالً نیاز به آب و غذا
را انگیزه می گویند؛ احسراس تشرنگى و گرسنگى را انگیزش می نامند( .گنجى-08 :1087 ،
.)08منابع انسرانی ارزشرمندترین سررمایه سازمان ها محسوب می شوند که با تالش همگانی و
ایجاد همگرایی میان انها و بکارگیری صررحیح انان و دیگر اجزای سررازمان ،می توان اهداف
سررازمانی را تحقق بخشررید .این منابع دارای توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای هسررتند که در
محیط سرازمانی به فعل تبدیل می شروند و دستیابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل
انسران ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تالش است.برای افزایش کارایی باید عوامل
انگیزاننده را در هر فرد شررناسررایی کرد وتمام تالش را در جهت تحریک ودر نهایت ارضررای آن
نیرازها انجام داد.تحقیق راجع به انگیزش ،علت فعال بودن یا عدم فعالی افراد را نمایان میکند و
بره این سررروال پاسرررخ میدهد که چرا برخی به شرررغل خویش عالقه مندند وبرخی بی عالقه
هسررتند؟از بررسرری های حاصررل میتوان به این نتیجه رسررید که عوامل تأثیر گذار بر انگیزه
کارفراوان بوده و شرناخت این عوامل وتسلط بران و ارائه ی راهکار،مسئولیت مدیران سازمان را
سررنگین تر می سررازد(خوشررخو نوروزانی1:1053،و.)2قدرت یک سررازمان همیشرره به قدرت
اقتصادی،نظامی آن وابسته نمی باشد،بلکه تخصص وعلم از عوامل مهم قدرت تلقی میشود.هدف
آموزش وپرورش،تربیت نیروهایی ماهر ومتخصرص است وتنهاد کشور هایی به این هدف رسیده
اند که سررراالنه بودجه ی زیادی را به آموزش اختصررراص داده اند واز طریق آموزش به سرررطح
باالتری از رشرد رسریده اند.در اینده هیچ شغلی به اندازه ی شغل معلمی با چالش های اساسی
در امر آموزش رو به رو نخواهد بود بنابراین تنها با تربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص میتوان
پیشرررفت های علمی بسرریاری کسررب نمود (.محمدی.)0:1070،رهبر انقالب اسررالمی ایران
دردیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سرراسر کشور( )1053/2/10به اهمیت آموزش و پرورش
و معلم در جامعه اینگونه اشرراره نموده اند که :معلّم میتواند در اثرگذاری فکری و روحیِ کودک
امروز ما و مرد و زن آیندهی ما نقش زیادی داشررته باشررد که نه پدر ،نه مادر ،نه محیط،
هیچکدام این نقش را ندارند .معلّم یک چنین چیزی اسرررت؛ آموزش و پرورش یک چنین
دسررتگاهی اسرررت.معلمین نقش حیاتی در اجتماع دارند زیرا وفیفه ی کمک به پیشررررفت
angizesh

1

119

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره سوم ،شماره ،6بهار و تابستان 1056

تحصریلی دانش اموزانی را بر عهده دارند که درسرت است هم اکنون درصدی از کل جمعیت را
تشرررکیل می دهند ولی باید قبول کنیم که تمام اینده ما را می سرررازند.اگر معلمین انگیزه ی
کافی برای انجام مسرئولیت خطیر خود نداشته باشند ایا می توانند در کالس های درس انگونه
که باید وشراید به دانش اموزان برسند؟باالبردن انگیزه ی شغلی این گروه مرجع جامعه،معلمین
محترم ،امری حیاتی در پیشرررفت جامعه می باشررد.بنابراین،با توجه به اهمیت موضرروع و عدم
وجود مطالعه ای با هدف اولویت بندی عوامل مؤثربرانگیزش شرغلی دانشرجویان رشته ی علوم
تربیتی دانشرررگاه فرهنگیان پردیس شرررهید هاشرررمی نژاد مشرررهد بر اسررراس نظریه ی
هرزبرگ،1تحقیق حاضررر صررورت گرفته اسررت.سرروالی که این تحقیق به دنبال بررسرری آن
هسرت،این اسرت که طبق نظریه ی هرزبرگ میزان انگیزه ی شغلی دانشجویان رشته ی علوم
تربیتی دانشرگاه فرهنگیان پردیس شرهید هاشرمی نژاد مشرهد چقدر است واولویت بندی این
عوامل چگونه می باشد ،تا بتوان درجهت افزایش انگیزش شغلی دانشجو معلمان گام تأثیر گذار
برداشت .
پیشینه پژوهش
از مهم ترین عوامل تأثیر گذار برموفقیت یا شرکسرت یک سریسرتم اجتماعی،منابع انسانی می
باشرد که ضرامن بقا ورمز موفقیت یک سیستم هستند،.زیرا منابع انسانی میتوانند موجب بارور
کردن منابع مادی وفیزیکی و یا به هدر فتن آن گردند.یکی از شررایط مهم برایرسیدن به هدف
در هررر کرراری ایررجرراد انررگرریررزه در افرررادی کرره مرریررخررواهررنررد کررار را انررجررام دهررنررد
اسرت(.معماریانی.)1:1075،در اکثر سرازمان ها طبق تحقیقات انجام شده نمی توان نقش پول
را در ایجاد انگیزش نادیده گرفت،ولی با توجه به پیشرفت جامعه ،عوامل دیگری همچون احترام
به فرد،عالقه مندی به امنیت،رعایت حقوق در مواقع ترفیع،عالقه مندی به پیشرفت وموفقیت و
سرایر عوامل را میتوان در ایجاد انگیزش شغلی مؤثر است.بهتر است به این نکته دقت کنیم که
افرادی کره فعرال ترهسرررتنرد نسررربرت به افراد منفعل،انگیزه ی بیشرررتری برای پیشررررفت
دارند(خوشخونوروزانی.)0:1053،
در نظریه هرزبرگ عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی به دو دسته تقسیم می شود:
Herzberg
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-1عوامل انگیزش درونی(ذهنی) :که از انجام کار سرچشمه میگیرد،رضایت فرد را در بر میگیرد
و سرربب خشررنودی و رضررایت کارکنان می گردند همانند:موفقیت ،پیشرررفت و قدردانی ماهیت
کار.
-2عوامل خارجی(بهداشررتی) که با زمینه و محیط شررغل در ارتباط هسررتند و موجب ابقای
کارکنان در سرازمان می شروندو درصورت فراهم نشدن موجب ناخشنودی و نارضایتی کارکنان
می شروند ،همانند:خط و مشی  ،مقررات و شرایط محیط کار ،حقوق و دستمزد ،روابط شخصی
با همردیفان و امنیت شغلی.
نتایج حاصررل از پژوهش بر روی اعضررای هیئت علمی دانشررگاه علوم پزشررکی رفسررنجان که
براسراس تئوری دو عاملی هرزبرگ انجام شرده بود ،نشان داد که 71درصد اعضا عوامل بیرونی
و82درصد آن ها ع وامل درونی رادر ایجاد انگیزش شغلی مؤثر دانستند.از میان عوامل درونی به
ترتیب اهمیت از نظر آن ها ماهیت کار،شناخت وقدردانی،پیشرفت و توسعه ی شغلی وموفقیت
شرغلی مهم تلقی شرده اسرت.از میان عوامل بیرونی (که از نظر انها اهمیت بیشتری نسبت به
عوامل درونی داشرته) به ترتیب اهمیت عامل های حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،شرایط محیط
کار،نحوه ی ارتباط با دیگران،سرپرستی ونظارت وخط مشی حاکم بر محیط کار بیشترین نقش
را داشرته اند.بیشترین فراوانی پاسخ هیئت علمی در عوامل بهداشتی50،درصد حقوق76،درصد
امنیت شررغلی72،درصررد شرررایط محیط کار73،درصررد نحوه ارتباط با دیگران80،درصررد نحوه
سرپرستی و نظارت شغلی و83درصد خط مشی حاکم بر محیط کار را مهم تلقی نمودند.اما در
رابطه با عوامل درونی این گونه نشان داد که  73درصد ماهیت کار88،درصد شناخت و قدردانی
از افراد 80،درصرد ماهیت شرغلی76،درصرد پیشررفت وتوسرعه شرغلی و 95درصردپیشررفت و
موفقیت شغلی را در ایجاد انگیزش شغلی مهم ذکر کرده اند (بخشی علی ابادی0: 1070،و.) 0
اعضرای هیئت علمی معاونت آموزشری ناجا در بررسری اولویت عوامل انگیزشرری و بهداشتی در
ایجاد انگیزش شرغلی بر اسراس نظریه دو عاملى هرزبرگ،نیز عوامل بهداشتی را مهم تر دانسته
انرد .در میان کلیه ی آزمودنی ها عامل امنیت شرررغلی رتبه ی اول و عامل حقوق مزایای خوب
ناشی از کار،رتبه ی دوم وعامل ستایش و قدردانی از کار،رتبه ی سوم را به خود اختصاص داده
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اسرت .ومیان عوامل بهداشرتی و انگیزشری برحسب سابقه ی تدریس،سطح تحصیالت،وضعیت
استخدامی ،تفاوت معناداری وجود نداشته است(عسکریان .)03-26:1051،
تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری مدیران مقطع متوسطه شهر ستان بجنورد
به این یافته ها رسرررید که:بیشرررترین تاثیررا عوامل فردی در انگیزش مدیران دارد و عوامل
محیطی (جو سازمانی) در انگیزش افراد نقش به سزایی دارد .با براورده شدن نیازهای انگیزشی
فرد و تناسب شغل با شاغل و وجود عواملی مانند :صمیمت ،احترام و حمایت فرادستان و  ...در
محیط کاری افراد در باالترین سطح انگیزشی قرار دارند(معماریانی.)21:1075،
در پژوهشرری که با عنوان بررسرری عوامل مؤثر بر انگیزش نیروی انسررانی بانک ملت انجام ش رد
،سررابقه ی کارمندان با انگیزش شررغلی آن ها رابطه ی عکس برقرار بود.این در حالی اسررت که
میان تحصرریالت و انگیزش شررغلی رابطه ای مسررتقیم برقرار اسررت.همچنین میان رضررایت از
تسرررهیالت رفراهی برانک و انگیزش شرررغلی کارکنان و میان الگوی همکاری کارکنان ومیزان
انگیزش شغلی کارکنان،رابطه مثبت ومستقیمی وجود دارد(معینی.)16:1051،
در تحقیق بررسی عوامل انگیزش شغلی معلمان مرد تربیت بدنی علت وجود تفاوت معنا دار در
زمینه ی ویژگی های شرغلی معلمان دارای مدرک کارشرناسری با کارشناسی ارشد ،اطالعات و
اگاهی های وسریع تر وبه روزتر وجدید بودن نگرش معلمان دارای مدرک باالتر تحصیلی می
باشررد .از طرفی معلمان دارای تحصرریالت باالتر در زمینه ی ویژگی های محیط کارنارضررایتی
بیشررتری دارند و محیط کار تأثیری در افزایش انگیزش شررغلی انها نداشررته اسررت (شررفیع
زاده10:1071،و.)12
در پژوهش بررسرری رابطه انگیزش شررغلی با ویژگی دموگرافیک 1افراد ،2میان رتبه ی شررغلی با
انگیزش کاری در فرد رابطه ای وجود دارد.اما برخالف رتبه شررغلی میان نوع استخدام کارکنان
اداره بنادر و دریانوردی اسرررتان سررریسرررتان و بلوچسرررتان با انگیزش شرررغلی رابطه ای وجود
ندارد(سجادی.)8:1051،

demografic
 2مورد کاوی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
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پژوهشری نشان داد که میانگین رضایت شغلی معلمان از حد متوسط باالتر است ومیان رضایت
شرررغلی معلمرران پررایرره هررای مختلف تحصررریلی در مقطع ابترردایی تفرراوت معنررا داری وجود
ندارد.همچنین میان رضرایت شغلی وسابقه ی تدریس تفاوت معناداری وجود دارد.این پژوهش
سرره عامل مسررئولیت،شرررایط کار ومیزان درآمد رامهم تر دانسررته وهمچنین بر اهمیت عوامل
امنیت شرررغلی،روابط بین فردی برای معلمین مرد و حقوق و پاداش برای معلمان زن به عنوان
مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی تاکید داشته است(پوشنه5:1078،و11و.)21
نتایج اولویت بندی در مطالعه ای با عنوان اولویت بندی مولفه های مؤثر بر انگیزش شرررغلی
درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سررلسررله مراتبی نشرران داد:که مولفه های امنیت
شررغلی و حقوق ودسررتمزد مناسررب با ضررریب اهمیت 3/25و3/23در اولویت های اول و دوم و
مولفرره هررای ارتبرراط و خط مشررری ومحیط بررا ضرررریررب اهمیررت 3/32در اولویررت اخر قرار
دارند(بهادری.)0: 1051،
مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در زمینه تأثیر عوامل انگیزشی (ذهنی) و بهداشتی بر
رضایت شغلی و انگیزش کارکنان صورت گرفته است که در مواردی اهمیت بیشتر عوامل ذهنی
بر عوامل بهداشررتی یا خارجی را تأیید نمودهاند که مطابق نظر هرزبرگ اسررت و در مواردی
اهمیت عوامل خارجی را بیان کردهاند( کوئل بل)1551،با توجه به اهمیت این موضرروع ،زمینه
ی تحقیق حاضرر فراهم شرده اسرت،تا انگیزاننده های شغلی را برای دانشجویان پردیس شهید
هاشمی نژاد را بر اساس نظریه هرزبرگ مشخص کند ومدیران و وزیران را برای ایجاد انگیزه در
دانشررجویان امروز و معلمان فردا راهنمایی کند.به هر حال از انجا که تحقیقی در این زمینه در
مورد دانشررجو معلمان پردیس شررهید هاشررمی نژاد به عمل نیامده در این تحقیق سررعی بر آن
است که به اولویت بندی عوامل مؤثربرانگیزش شغلی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه
فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهدپرداخته شود.

سواالت پژوهش
 .1ازمیان شراخص های انگیزش شرغلی کدام یک تأثیر بیشرتری بر ایجاد انگیزش شغلی در
دانشجویان دانشگاه هاشمی نژاد دارد؟
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 .2انگیزش شرغلیدانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی
نژاد مشهدبیشتر تحت تاثیر کدام عامل( درونی یا بیرونی) قراردارد ؟
 .0عوامل مؤثر برانگیزش شرغلی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس
شهید هاشمی نژاد مشهد را به ترتیب اولویت ذکر کنید؟

روش
این مطالعه ،با روش تحقیق توصریفی از نوع پیمایشری (زمینه یابی ) و به شکل میدانی صورت
گرفته اسررت .جامعه اماری این تحقیق شررامل کلیه دانشررجویان دختر در رشررته علوم تربیتی
دانشرگاه فرهنگیان واقع در پردیس شرهید هاشرمی نژاد مشرهد می باشند که به گونه تصادفی
سراده  1331نفر به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند تا تمامی واحد ها شانس یکسانی برای
انتخاب شردن داشرته باشند.انتخاب نیز از طریق قرعه کشی صورت گرفته است .برای گرداوری
داده ها،از پرسرشرنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش_بهداشت هرزبرگ تهیه شده بود
اسرتفاده شرده اسرت.هدف این پرسرش نامه ارزیابی انگیزش شغلی معلمان و ابعاد آن است که
شرامل بیسرت و دو سوال می باشد.این پرسشنامه بر اساس تئوری انگیزش -بهداشت هرزبرگ
تهیه شرده است.عوامل انگیزش درونی(ذهنی) که از انجام کار سرچشمه میگیرد،رضایت فرد را
در بر میگیرد و سرربب خشررنودی و رضررایت کارکنان می گردند همانند:موفقیت ،پیشرررفت و
قدردانی ماهیت کار.عوامل خارجی(بهداشررتی) که با زمینه و محیط شررغل در ارتباط هسررتند
،موجب ابقای کارکنان در سازمان میشودو درصورت فراهم نشدن موجب ناخشنودی و نارضایتی
کارکنان می شروند ،همانند:خط و مشی  ،مقررات و شرایط محیط کار ،حقوق و دستمزد ،روابط
شرخصری با همردیفان و امنیت شرغلی  .درپرسشنامه حاضر عوامل درونی با ابعاد ماهیت کار و
فرصرت های رشرد و ارتقاء(پیشررفت و توسرعه شرغلی ) قابل بررسی هستند وعوامل بیرونی با
ابعاد ویژگی های مدیران(ماهیت و میزان سررررپرسرررتی) ،روابط متقابل همکاران و حقوق و
دسرررترمزد مشرررخص شررررده انررد .از میرران عوامررل بیرونی یررا بهررداشرررتی برره حقوق
ودسرتمزد(سروال8الی13پرسرشرنامه)،ویژگی های مدیران(سروال11الی 10پرسرشنامه)وروابط

Simple Random Sampling
123
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همکرراران(سررروال15الی 22پرسرررشرررنررامرره ) واز میرران عوامررل انگیزشررری برره مرراهیررت
کار(سروال1الی6پرسرشرنامه)و فرصرت های رشرد وارتقا(سوال19الی17پرسشنامه) اشاره شده
اسرت.نمره گذاری پرسشنامه به این شکل است که برای هر سوال با پاسخ کامال موافقم امتیاز
 9را در نظر می گیرد وبه پاسررخ هایی با عنوان های موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کامال مخالفم
امتیاز های1،2،0،0را می دهد که پس از جمع امتیازات و محاسرربه میانگین انها ،نمره بین 22
تا  113نشران دهنده ی انگیزش شرغلی پایین می باشد.اگر نمره بین  113تا  102شود میزان
انگیزش کارکنان متوسرررط ودر صرررورتی که نمره از  102باالتر شرررود انگیزه ی آن ها باال می
باشرد.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است نمره ی الفای کرونباخ
این پرسرشرنامه 3.79می باشرد که نمره ی بسیار مناسبی می باشد ونشان می دهد پایایی این
پرسرشنامه قابل قبول است.شناخت وتامین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی معلمان از باید
هایی اسررت که سررببب افزایش بهره وری آموزش وپرورش می شررود(.گاول.)1558،پس ازارائه
توضریحات وکسرب رضرایت شرکت کنندگان در تحقیق،میان آن ها توزیع گشت .الزم به ذکر
اسرت ازمیان133پرسشنامه 53پرسشنامه برگشت داده شد و سایرین به دلیل عدم تمایل برای
مشارکت در تحقیق پرسشنامه را تکمیل نکردند.
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
22
.851

یافته ها
 .1ازمیان شراخص های انگیزش شرغلی کدام یک تأثیر بیشرتری بر ایجاد انگیزش شغلی در
دانشجویان دانشگاه هاشمی نژاد دارد؟
در پاسررخ به سرروال اول تحقیق حاضررر از میان شرراخص های انگیزه ی شررغلی به ترتیب روابط
همکاران،ویژگی های مدیران  ،حقوق و دسرتمزد،فرصت های رشد وارتقاء ،ماهیت کاربیشترین
تأثیر را درایجاد انگیزش شررغلی دانشرررجویان پردیس شررهید هاشرررمی نژاد مشررهد داشرررته
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اسررت.دانشررجویان این دانشررگاه دوسررت دارند روابط خوبی با همکاران ومدیران خویش داشررته
باشند ومدیران توانایی برای آن ها نصب شوند وحقوق ودستمزدی متناسب با نیاز ها ی روزمره
ی خود دریافت کنند.بعد از این عوامل انها از فرصرت های رشد وارتقاء وادامه تحصیل استقبال
می نمایند ودوستار خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی می باشند.
میانگین
4.5459

4.6
4.4

4.1944

4.2
4

4.0889
3.8272

3.8806

3.8
3.6
3.4
mahiyat

forsat

hoghugh

vijegi

ravabet

نمودار :1میانگین شاخص های انگیزش شغلی
 .2عوامل بیرونی یا درونی بر انگیزش شررغلی دانشررجویان رشررته ی علوم تربیتی دانشررگاه
فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد تأثیر بیشتری می گذارند؟
با توجه به میانگین هریک از عوامل مذکور که در جداول امده ،عوامل بیرونی برمیزان انگیزش
شرغلی دانشرجویان رشرته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
مؤثر تر از عوامل درونی می باشرررد.از میان ابعاد اول روابط همکاران ،دوم ویژگی های مدیران
سرروم حقوق ودسررتمزدوچهارم فرصررت های رشررد و ارتقاء و ماهیت کار از نقطه نظر دانشررجو
معلمان این دانشرگاه مهم تر تلقی شرده است.با توجه به میانگین هریک از عوامل مذکور که در
جدول ذیل آورده شده ،عوامل بیرونی برمیزان انگیزش شغلی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد مؤثر تر از عوامل درونی عمل کرده است .
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جدول :1میانگین عوامل موثر بر انگیزش شغلی
انگیزش
درونی

بیرونی

شاخص ها

میانگین

ماهیت کار

3.8272

فرصت های رشد وارتقاء

3.8806

حقوق و دستمزد

4.0889

ویژگی های مدیران

4.1944

روابط همکاران

4.5459

 .0عوامل مؤثر برانگیزش شرغلی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس
شهید هاشمی نژاد مشهد را به ترتیب اولویت ذکر کنید؟
مهم ترین عوامل مؤثر برانگیزش شرغلی دانشرجومعلمان پردیس شرهید هاشرمی نژاد مشهد به
ترتیب اهمیت با توجه به میانگین مولفه ها و شراخص های پرسرشنامه بر اساس مقدار عبارت
است از:توانایی خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی،قادر و توانا بودن مدیر در حل مسائل
معلمین،متناسررب بودن حقوق دریافتی با نیاز های زندگی معلمین،انصرراف مدیر در ارزیابی
عملکرد معلمان،صرداقت و مهربانی مدیر با معلمین،متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان ونوع
کار معلمین،متاسررب بودن مزایای دریافتی با میزان فعالیت معلمین،عالقه به شررغل معلمی و
رضرایتمندی از کار در مدرسره،وجود امکان ادامه تحصیل در مدرسه و....اما عواملی چون ایجاد
ارتباط با همکاران در مکان های تفریحی وسررگرم کننده و تعامل گروهی با مدیران و کارکنان
مدرسه در همایش ها(به ترتیب کاهش اهمیت) کم اهمیت ترین عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی
دانشجویان این دانشگاه شناخته شده اند.
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جدول :2میانگین مولفه ها و شاخص های پرسشنامه
مولفه ها و شاخص ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

توانایی خدمت به جامعه از طریق حرفه بانکداری

90

4.3556

.81159

باارزش بودن کار بانکداری از دیدگاه جامعه

90

3.8556

1.08681

عالقه به شغل بانکداری و رضایتمندی از کار در بانک

89

4.0899

.92491

طرح و نقشه منظمی برای اتمام نهایی کارهایم وجود دارد.

89

3.7753

.92629

این شغل فرصت تمام کردن آنچه را که شروع کردم به من
می دهد.

89

3.3371

1.05468

نظم و ترتیب خاصی در شروع و اتمام کارهایم وجود دارد.

89

3.5506

1.00013

متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی

90

4.3333

.74953

متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کار

89

4.2247

.83602

متناسب بودن مزایای دریافتی با میزان فعالیت

90

4.1889

.81963

متناسب و روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه

88

3.6250

.93848

رئیس کمک کند به کارکنان تا مسائل آنها حل شود.

89

3.9326

.80901

رئیس با کارکنان با صداقت و با مهربانی رفتار نماید.

90

4.2333

.79394

رئیس در ارزیابی عملکرد کاکنان با انصاف عمل نماید.

89

4.2584

.84649

رئیس باید در مسائل مربوط به کار کارکنان توانا و قادر
باشد.

89

4.3483

.88036

وجود امکان ارتقاء پیشرفت شغلی در بانک

90

3.8778

1.12007

وجود امکان ادامه تحصیل در بانک

90

4.0333

1.17512

وجود امکانات شرکت در سمینارها و کنفرانس ها

90

3.8000

.93856

وجود شرایط قابل انتظار جهت رشد و ارتقاء کارکنان

90

3.8111

1.27106

ارتباط با همکاران در مکان های تفریحی و سرگرم کننده

89

2.7303

.59856

ارتباط با همکاران در مکان های آموزشی و فرهنگی

88

2.7727

.58186

تعامل گروهی با مدیران و کارکنان سازمانی در همایش ها

88

2.7045

.62806

ایجاد ارتباط صمیمی و توأم با عقالنیت در بین همکاران.

88

2.7614

.60637
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نمودار :2میانگین مولفه ها بر اساس مقدار
جدول  :0میانگین مولفه ها و شاخص های پرسشنامه بر اساس مقدار
مولفه ها

میانگین

22

تعامل گروهی با مدیران و کارکنان سازمانی در همایش ها

2.7045

21

ارتباط با همکاران در مکان های تفریحی و سرگرم کننده

2.7303

23

ایجاد ارتباط صمیمی و توأم با عقالنیت در بین همکاران.

2.7614

15

ارتباط با همکاران در مکان های آموزشی و فرهنگی

2.7727

17

این شغل فرصت تمام کردن آنچه را که شروع کردم به من می دهد.

3.3371

18

نظم و ترتیب خاصی در شروع و اتمام کارهایم وجود دارد.

3.5506

16

متناسب و روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه

3.625

19

طرح و نقشه منظمی برای اتمام نهایی کارهایم وجود دارد.

3.7753

10

وجود امکانات شرکت در سمینارها و کنفرانس ها

3.8

10

وجود شرایط قابل انتظار جهت رشد و ارتقاء کارکنان

3.8111

12

باارزش بودن کار بانکداری از دیدگاه جامعه

3.8556

11

وجود امکان ارتقاء پیشرفت شغلی در بانک

3.8778

13

رئیس کمک کند به کارکنان تا مسائل آنها حل شود.

3.9326

5

وجود امکان ادامه تحصیل در بانک

4.0333

7

عالقه به شغل بانکداری و رضایتمندی از کار در بانک

4.0899

8

متناسب بودن مزایای دریافتی با میزان فعالیت

4.1889

6

متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کار

4.2247

9

رئیس با کارکنان با صداقت و با مهربانی رفتار نماید.

4.2333

0

رئیس در ارزیابی عملکرد کاکنان با انصاف عمل نماید.

4.2584

0

متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی

4.3333

2

رئیس باید در مسائل مربوط به کار کارکنان توانا و قادر باشد.

4.3483

1

توانایی خدمت به جامعه از طریق حرفه بانکداری

4.3556
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جدول : 0میزان تاثیرگذاری مولفه های پرسشنامه بر انگیزش شغلی
درصد فراوانی
شماره

مولفه

کامال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کامال
موافقم

1

توانایی خدمت به جامعه از طریق حرفه معلمی

2.2

3

8.7

03

93

2

باارزش بودن کار معلمی از دیدگاه جامعه

2.2

10.0

10.0

07.5

02.2

0

عالقه به شغلرمعلمی و رضایتمندی از کار در مدرسه

1.1

9.6

10.6

03.0

07.2

0

طرح و نقشه منظمی برای اتمام نهایی کارهایم وجود
دارد.

1.1

9.6

02.6

06.3

28.8

9

این شغل فرصت تمام کردن آنچه را که شروع کردم
به من می دهد

8.5

8.5

05.0

02.6

12.0

6

نظم و ترتیب خاصی در شروع و اتمام کارهایم وجود
دارد.

1.1

19.8

27.1

08.1

17.3

8

متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی

3

3

16.8

00.0

93.3

7

متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کار

3

0.0

19.8

06.3

00.5

5

متناسب بودن مزایای دریافتی با میزان فعالیت

3

2.2

17.5

06.8

02.2

13

متناسب و روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه

1.1

6.7

02.3

27.0

21.6

11

مدیرکمک کند به کارکنان تا مسائل آنها حل شود.

3

9.6

15.1

91.8

20.6

12

مدیر با کارکنان با صداقت و با مهربانی رفتار نماید.

3

0.0

12.2

02.2

02.2

10

مدیردر ارزیابی عملکرد کاکنان با انصاف عمل نماید.

3

0.0

19.8

02.6

07.0

10

مدیر باید در مسائل مربوط به کار کارکنان توانا و قادر
باشد.

1.1

0.9

6.8

00.8

90.5

19

وجود امکان ارتقاء پیشرفت شغلی در اموزش و
پرورش

2.2

11.1

22.2

29.6

07.5

16

وجود امکان ادامه تحصیل دراموزش و پرورش

0.0

11.1

10.0

20.0

07.5

18

وجود امکانات شرکت در سمینارها و کنفرانس ها

1.1

9.6

02.2

00.0

26.8

17

وجود شرایط قابل انتظار جهت رشد و ارتقاء کارکنان

9.6

10.0

10.0

20.0

01.1

شماره

مولفه

قابل اجرا نیست

خیر

بله

15

ارتباط با همکاران در مکان های تفریحی و سرگرم
کننده

8.5

11.2

73.5

23

ارتباط با همکاران در مکان های آموزشی و فرهنگی

7.3

6.7

79.2

21

تعامل گروهی با مدیران و کارکنان سازمانی در
همایش ها

5.1

11.0

5.9

22

ایجاد ارتباط صمیمی و توأم با عقالنیت در بین
همکاران

5.1

9.8

79.2
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بحث و نتیجه گیری
از میان شرراخص های انگیزش شررغلی به ترتیب روابط همکاران،ویژگی های مدیران  ،حقوق و
دسرررتمزد،فرصررررت هررای رشررررد وارتقرراء و مرراهیررت کررار برره ترتیررب بررا میررانگین
،3/82،3/88،4/08،4/19،4/54بیشرترین تأثیر را درایجاد انگیزش شغلی دانشجویان پردیس
شررهید هاشررمی نژاد مشررهد دارد .از میان مولفه های مربوط به شرراخص روابط همکاران مولفه
ی«ارتباط با همکاران در مکان های آموزشی و فرهنگی» بیش ترین و مولفه ی«تعامل گروهی
با مدیران و کارکنان سرازمانی در همایش ها» کمترین تأثیر رابر ایجاد انگیزش شرغلی دانشجو
معلمان پردیس شرهید هاشرمی نژاد مشرهد داشرته است.از میان مولفه های مربوط به شاخص
ویژگی های مدیران مولفه ی« مدیر باید در مسرررائل مربوط به معلمین توانا و قادر باشرررد»
بیشرترین و مولفه ی« مدیرکمک کند به کارکنان تا مسائل انها حل شود » کمترین تأثیر را بر
انگیزش شررغلی معلمان این پردیس گذاشررته اسررت .در شرراخص حقوق دسررتمزد مولفه ی«
متناسرب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی» بیشرترین ومولفه ی«متناسب و روشن بودن
وضعیت تشویق و تنبیه» کمترین تأثیر رابر ایجاد انگیزش شغلی دانشجو معلمان پردیس شهید
هاشرمی نژاد مشرهد داشرته اسرت.در شراخص فرصت های رشد وارتقا بیشترین تأثیر را مولفه
ی«وجود امکان ادامه تحصیل در آموزش وپرورش »وکمترین تا ثیر را مولفه ی« وجود امکانات
شررکت در سمینارها و کنفرانس ها» بر ایجاد انگیزه شغلی دانشجو معلمان این دانشگاه داشته
اسرت.در رابطه با شاخص ماهیت کار گفته می شود گرچه به طور کلی این شاخص کم اهمیت
ترین شراخص از نظر دانشرجویان این دانشرگاه شرناخته شده ولی مولفه ی« توانایی خدمت به
جرامعره از طریق حرفره معلمی »براال ترین میرانگین را میران تمام مولفه های دیگر به خود
اختصرراص داده اسررت که نشرران میدهد این مولفه بیشررترین تأثیر را بر ایجاد انگیزه ی شررغلی
دانشرجویان این دانشگاه داشته است ولی به سایر مولفه های این شاخص ،دانشجو معلمان این
دانشرگاه کمترین توجه را داشته اند و این سبب کاهش تأثیر این شاخص«ماهیت کار»در ایجاد
انگیزش شرغلی دانشجو معلمان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد گشته است و مولفه ی« این
شررغل فرصررت تمام کردن انچه را که شررروع کردم به من می دهد»کم ترین تأثیر رادر ایجاد
انگیزه شرغلی دانشررجو معلمان این دانشررگاه ،از میان مولفه های مربوط به شرراخص ماهیت کار
داشته است.
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بردون در نظر گرفتن عوامرل درونی وبیرونی مهم ترین مولفره از نظر جامعه اماری این پژوهش
احسراس توانایی خدمت به جامعه از طریق شغل معلمی می باشد .با توجه به میانگین هریک از
عوامل مذکور که در جدول ذیل آورده شرده ،عوامل بیرونی برمیزان انگیزش شرغلی دانشجویان
رشرته ی علوم تربیتی دانشرگاه فرهنگیان پردیس شرهید هاشمی نژاد مشهد مؤثر تر از عوامل
درونی عمل کرده اسررت که این نتیجه مشررابه یافته های پژوهشرری اسررت که بر اعضررای هیئت
علمی معاونت آموزشری ناجا جهت بررسری چگونگی اولویت داشتن عوامل انگیزشی و بهداشتی
در ایجاد انگیزش شررغلی بر اسرراس نظریه دو عاملى هرزبرگ،می باشررد که در ان نیز عوامل
بهداشرررتی را مهم تر دانسرررته اند.همچنبن در ان پژوهش در میان کلیه ی ازمودنی ها عامل
امنیت شغلی رتبه ی اول و عامل حقوق مزایای خوب ناشی از کار،رتبه ی دوم وعامل ستایش و
قدردانی از کار،رتبه ی سوم را به خود اختصاص داده است(عسکریان  .)03-26:1051،عالوه بر
این در پژوهش دیگری که بر روی اعضررای هیئت علمی دانشررگاه علوم پزشررکی رفسررنجان که
براساس تئوری دو عاملی هرزبرگ « »Herzbergانجام شده بود ،یافته ای مشابه در این زمینه
به چشرم می خورد که 71درصد اعضا عوامل بیرونی و82درصد آن ها عوامل درونی رادر ایجاد
انگیزش شغلی مؤثر دانستند (بخشی علی ابادی0: 1070،و.) 0
در تحقیق انجام شرده بر روی دانشرجویان این پردیس نیز از میان شاخص ها در عوامل بیرونی
،بهبود روابط میان معلمان ،توجه بیشرتر به ویژگی مدیران ودر نظر گرفتن حقوق مناسب برای
معلمان به ترتیب اولویت برای دانشرجومعلمان دانشگاه هاشمی نژاد مشهد مهم ترین عوامل در
افزایش انگیزش شرغلی انها تلقی میشود.از میان شاخص ها در عوامل درونی ابتدا وجود فرصت
های رشررد وارتقا وسررپس ماهیت کار«با تفاوت اندک»بر انگیزش شررغلی دانشررجو معلمان تأثیر
گذار اسرت.اولویت داشتن حقوق ودستمزد بر ایجاد انگیزش شغلی که در این پژوهش به چشم
میخورد یافته ای هم راسرررتا با یافته های مطالعات دیگری از جمله :اولویت بندی مولفه های
مؤثر بر انگیزش شرررغلی درکرارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سرررلسرررله مراتبی
دارد(بهادری.)0: 1051،
در پاسرخ به سروال مربوط به اولویت بندی عوامل مؤثر برانگیزش شرغلی دانشجویان رشته ی
علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد پژوهش حاضر به این نتیجه
رسرید که:مهم ترین عوامل مؤثر برانگیزش شرغلی دانشرجومعلمان پردیس شرهید هاشمی نژاد
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مشررهد به ترتیب اهمیت با توجه به میانگین مولفه ها و شرراخص های پرسررشررنامه بر اسرراس
مقدارکه در جدول درج شده در صفحه  12نمایان شده عبارت است از:توانایی خدمت به جامعه
از طریق حرفه ی معلمی،قادر و توانا بودن مدیر در حل مسررائل معلمین،متناسررب بودن حقوق
دریافتی با نیاز های زندگی معلمین،انصراف مدیر در ارزیابی عملکرد معلمان،صررداقت و مهربانی
مدیر با معلمین،متناسررب بودن حقوق دریافتی با میزان ونوع کار معلمین،متاسررب بودن مزایای
دریافتی با میزان فعالیت معلمین،عالقه به شرغل معلمی و رضرایتمندی از کار در مدرسه،وجود
امکان ادامه تحصیل در مدرسه،کمک مدیر در حل مسائل معلمین،وجود امکان ارتقاء وپیشرفت
شرغلی در آموزش و پرورش،با ارزش تلقی شدن کار معلمی از دیدگاه جامعه،وجود شرایط قابل
انتظار جهت رشرد وارتقا معلمین،وجود امکانات شرکت در سمینار ها وکنفرانس ها،وجود طرح
منظم برای اتمام نهایی کار معلمان ومتناسرب و روشن بودن وضعیت تشویق وتنبیه معلمین.اما
عواملی چون وجود نظم وترتیب خاص در شرروع و اتمام کار،ارائه فرصت جهت اتمام کار شروع
شرده ،ارتباط با همکاران در مکان های آموزشری و فرهنگی  ،برقراری ارتباط صمیمی و توام با
عقالنیت در بین همکاران،ایجاد ارتباط با همکاران در مکان های تفریحی وسرررگرم کننده و
تعامل گروهی با مدیران و کارکنان مدرسرره در همایش ها«به ترتیب کاهش اهمیت» اهمیت
بسیارکمی بر انگیزش شغلی دانشجویان داشته است.
نتایج تحقیق حاضرر نشران می دهد که برخالف تصرور،مهم ترین عامل مؤثر برانگیزش شغلی
دانشرررجو معلمان حقوق ومزایا نمی باشرررد،گرچه تأثیر بسررریار این عامل را نمی توان انکار
کرد«سومین مولفه ی مهم در ایجاد انگیزه ی شغلی دانشجو معلمان این پردیس شناخته شد».
ولی مهم تر از آن برای دانشرجو معلمان دانشرگاه هاشمی نژاد مشهد دارا بودن احساس خدمت
به جامعه از طریق حرفه ی معلمی می باشرد که اولین سوال پرسشنامه ی این تحقیق بود که
خود جزء خرده مقیاس ماهیت کار ومربوط به عوامل درونی انگیزش اسررت.عامل مهم بعدی
مربوط به خرده مقیاس ویژگی های مدیران می باشررد که اشرراره به ضرررورت توانا بودن مدیر در
مسررائل مربوط به معلمین دارد که از میان عوامل بیرونی مهم ترین برای دانشررجو معلمان تلقی
می شررود .خرده مقیاس تأثیر گذار بعدی متناسررب بودن حقوق در یافتی به نیاز های زندگی
است که مربوط به بعد حقوق ودستمزد می شود.تعامل گروهی با مدیران ومعلمان که مربوط به
بعد روابط میان معلمین می باشد کمترین میزان توجه دانشجویان را به خود جلب کرده است.
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الزم به ذکر اسرت در کل تأثیر عوامل بیرونی بر انگیزش شغلی دانشجو معلمان بیشتر از عوامل
درونی بوده است.
از تحلیل مولفه های پرسشنامه(باتوجه به جدول شماره )0به این نتیجه میرسیم که:در جامعه
آماری مورد نظر ،مولفه ی( این شغل فرصت تمام کردن انچه را که شروع کردم به من می
دهد) بیشترین درصد فراوانی را در گزینه کامال مخالفم را به خود اختصاص داده یعنی در
ایجاد انگیزش شفلی انها تأثیر ناچیزی داشته است .مولفه ی(نظم و ترتیب خاصی در شروع و
اتمام کارهایم وجود دارد)بیشترین درصد فراوانی را در گزینه مخالفم،مولفه ی(متناسب و
روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه) بیشترین بیشتر درصد فراوانی را در گزینه نظری
ندارم،مولفه ی«مدیر کمک کند به کارکنان تا مسائل انها حل شود».بیشترین بیشتر درصد
فراوانی را در گزینه موافقم و ابتدا مولفه ی«مدیر باید در مسائل مربوط به کار معلمان توانا و
قادر باشد».و سپس دو مولفه«متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی»و«توانایی
خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی» بیشترین بیشتر درصد فراوانی را در گزینه کامال
موافقم را به خود اختصاص داده است.دانشجویان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد سه عامل
توانا بودن مدیر درمسائل مربوط به کار معلمان  ،خدمت به جامعه از طریق معلمی و تناسب
داشتن ح قوق با نیاز های زندگی را مهم ترین عوامل در ایجاد انگیزش شغلی خود قلمداد
نموده اند وپس از آن کمک مدیر را در حل مسائل خود حائز اهمیت می دانند.

پیشنهاد ها
طبق بیان ادامز که میگوید« :معلم بر ابدیت تأثیر می گذارد و هرگز نمی تواند نقطه ی پایانی
برای تأثیرات خود داشررته باشررد،».ایا در اهمیت نقش معلم در اجتماع شررکی وجود دارد؟طبق
پژوهش حاضر برای جامعه ی اماری حاضر مهم ترین عامل مؤثر بر انگیزه ی شغلی دانشجویان
حاضررر ومعلمین اینده،دارا بودن احسرراس توانایی خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی
می باشرد.که رسرانه ها نقش مهمی در ایجاد این حس دارند.شاید فرهنگیان از نظر تعداد زیاد
باشررند ولی برای جامعه یک نیاز هسررتند وهرگز زیادی نیسررتند.اینکه مدیران باید در مس رائل
مربوط به کار معلمان توانا وقادر باشررند،عامل مهم بعدی در ایجاد انگیزه ی معلمان شررناخته
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شرده که با نصرب مدیرانی که از همه لحاظ مخصروصرا تحصریالت بر سایر همکاران ارجحیت
دارند،نیاز مذکور ارضا میشود.متناسب نبودن حقوق دریافتی با نیاز های زندگی معلمین سومین
عامل در پایین بودن انگیزه ی شررغلی آن ها بوده اسررت.دردناک اسررت که در جامعه معلمین
بخاطر ناتوانی های مالی به شررغل های دوم ویا سرروم روی بیاورند که هیچ تناسرربی با جایگاه
اجتماعی انها ندارد و این سبب کاهش احساس خدمت به جامعه از طریق حرفه ی معلمی نیز
می گردد که مهم ترین عامل ایجاد انگیزش شررغلی از نظر دانشررجو معمان این دانشررگاه تلقی
شررده بود.بنابر این یکی از عوامل ایجاد رضررایت وافزایش انگیزه ی معلمین به کار خود ،افزایش
حقوق اسررت تا معلمین قادر به ایجاد وادامه ی زندگی حداقل متوسررط باشررند وبه دنبال به
حاشرریه کشرراندن شررغل معلمی خود وپررنگ کردن شررغل دوم و یا سرروم نباشررند.امکان ادامه
تحصیل هم برای معلمین عامل مهمی در افزایش انگیزه ی شغلی انها می باشد که متاسفانه به
آن توجه ای نشرده و نه تنها امتیاز مثبتی برای آن ها در نظر نگرفته شده که گاهی راه را برای
معلمان مشرکل تر نموده اند.واضح می باشد که ادامه تحصیل وپیشرفت علمی این گروه مرجع
جامعه به نفع جامعه می باشرد پس بهتر اسرت راه ادامه تحصریل را برای آن ها هموار سازند.از
دولت ونمایندگان ومدیران و...انتظار می رود که صردای این جمع انسان ساز را بشنوند .در غیر
این صرورت عالوه بر تضرعیف جایگاه معلمان ،موجب دلسرردی دانش آموزان به ادامه تحصیل
می شرررود ،چرا که وضرررعیت معلمان آینه ی تمام نمای ادامه تحصررریل برای دانش آموزان
اسررت.مدیران موفق کسررانی هسررتند که با شررناخت عوامل مؤثر برانگیزش شررغلی کارکنان
خویش،وضرعی را به وجود آورند که انگیزه ی کارکنان را ارضرا نمایند.زیرا انگیزش عامل اصلی
در ایجاد فعالیت ها می باشرد.سرانجام با اختصاص ساالنه بودجه ی مناسبی به سازمان آموزش
و پرورش می توان به تربیت نیروهایی ماهر پرداخت.هیچ شررغلی به اندازه ی شررغل معلمی
اهمیت ندارد پس تنها با تربیت نیروی انسرانی متخصرص میتوان پیشررفت های علمی بسیاری
کسب نمود که برای این کار باید انگیزه ی این نیروی انسانی را باال برد.
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