
 

 

  مقاله پژوهشي 

 دگاهياز د هياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش هاي يمارستانب رانيمد يشغل زشيانگ جاديعوامل مؤثر بر ا

 ۱۳۸۸ها در سال  آن
 

  3يار مرادخانيبر، 2فر يل صادقيجم، 1*حموزاده پژمان

 
  05/05/1389تاریخ پذیرش  05/02/1389 افتیخ دریتار

  

 دهيچک

توجه . دارند يو درمان يامور مراقبت شرفتيدر تحول و پ يينقش بسزا يدرمان يبه عنوان مغز متفکر و طراح نظام خدمات بهداشت رانيمد :و هدف نهيزم شيپ

عوامل  يپژوهش با هدف بررس نيا. است ياديز تيسازمان، حائز اهم يهابه حرکت درآوردن چرخ يها برا آن کردن ختهيو برانگ رانيمد يزشيانگ يروهايبه ن

 . ها، صورت گرفته است آن دگاهياز د هياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش يهامارستانيب رانيمد يشغل زشيانگ جاديمؤثر بر ا

دانشـگاه   يدرمان يآموزش يهامارستانيب يو ادار يپرستار ،يياجرا رانيمد هياست که کل يو از نوع مقطع يفيتوص ياپژوهش حاضر مطالعه: و روش کار مواد

عوامل  طهيو سه ح کيشامل اطالعات دموگراف يیايو پا يیروا يا نامهپرسش قيها از طر داده. در آن مشارکت داشتند يبه صورت سرشمار هياروم يعلوم پزشک

 يموجود در پژوهش از آزمون ناپارامتر يرهايمتغ يوابستگ اياستقالل  يبررس يو برا يفيها از آمار توص داده شينما يبرا. شد يگردآور يو روان يرفاه ،يکيزيف

»Kruskal-Wallis «يها با نرم افزار آمار داده ليو تحل هيتجز. استفاده شده است SPSS صورت گرفت . 

 رانيمد دگاهياز د يشغل زشيانگ جاديرا از نظر ا تياهم نيشتري، بدرصد٦٦/٦٦و  درصد٤٢/٧١، درصد٢٠/٨٤با  بيبه ترت يکيزيو ف يرفاه ،يعوامل روان :هاافتهي

اخـتالف   ،يآمـار  اظبه لح رانيمد کيدموگراف يها يژگيو و) يو روان يرفاه ،يکيزيعوامل ف( يشغل زشيانگ جاديعوامل مؤثر بر ا انيم. به خود اختصاص دادند

 . ديمشاهده نگرد يداريمعن

کـه   يياز آنجا. شدند يمورد بررس رانيمد نيماب يشغل زشيانگ جادينقش در ا نيشتريحائز ب يپژوهش، عوامل روان يهاافتهيبا توجه به  :يريگ جهيو نت بحث

 انيدر م يشغل زشيانگ جاديا درمهم است که  اريدارند، بس يو بلندمدت داريبوده و اثرات پا نهيبدون هز باًيتقر يو رفاه يکيزيبا عوامل ف سهيعوامل در مقا نيا

 . رنديقرار گ تيدر اولو رانيمد

 مارستانيب ران،يمد ،يشغل زشيانگ :ها واژه ديکل

  
 15-22 ص، 1390فروردین و اردیبهشتدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره اول ، 

 

  ٠٩١٤٤٤٦٩١٦١ :، تلفنت و اقتصاد سالمتيريگروه علوم مدقات، يتو تحقيو انستدانشکده بهداشت پزشکي تهران،  دانشگاه علومتهران،  :آدرس مکاتبه
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ت و اقتصاد يريمد گروه علومقات، يتو تحقيدانشکده بهداشت و انستارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران،  دانشجوي کارشناسي١ 

  )سنده مسئولينو(سالمت 

  يدرمان يت خدمات بهداشتيريمد، گروه يپزشک يرسان ت و اطالعيريدانشکده مد ،تهران يپزشک، دانشگاه علوم يدرمان يت خدمات بهداشتيريمد PhD يدانشجو٢ 

  دانشجوي کارشناس ارشد د باهنر کرماني، دانشگاه شهييمديريت اجرا٣ 

  مقدمه

 نيـ نقـش دارنـد؛ اهـم ا    يهر سازمان عوامل مختلفـ  اتيدر ح

 نيکه در ب هيو سرما آالت نيماش ،يانسان يروين: عوامل عبارتند از

اسـت؛   يانسـان  يرويـ عامل، ن نيتر و اثربخش نيتر عوامل، مهم نيا

 ه،يسـرما  آالت، نياز ماشـ  يور موجب بهـره  يانسان يرويچرا که ن

از مشـکالت بـزرگ    يکـ ي مـروزه ا). ۱( گردد يعوامل م ريمواد و سا

را در  قيـ اسـت کـه اراده و عالقـه بـه توف     يفنـون  جاديها، ا سازمان

هـر چنـد عوامـل    ). ۲(آورد  ديـ شاغل در سازمان پد يانسان يروين

 شـود،  يسازمان م کي يور بهره شيباعث افزا يا دهيچيمتعدد و پ

موفـق،   رانيو وجـود مـد   اثـربخش  تيريو مـد  يرهبـر  تياما اهم

اسـت   شـتر يعوامـل ب  ريسا تيو کارآمد در سازمان از اهم ستهيشا

 يروهايکار و توجه به ن انجام يالزم برا زهيفراهم کردن انگ).۳(
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ــيانگ ــم  يزش ــه مه ــان از جمل ــر کارکن ــ نيت ــال  نيو در ع ح

 لين يمنظور برا نيبه هم). ۴(است  ريمد کي فيوظا نيتر دهيچيپ

 رانيمـد  زشيجاد انگيعوامل مؤثر در ا ديهدف مهم، ابتدا با نيبه ا

 . نمود تيها را تقو و سپس آن ييرا شناسا

خاص  تياست که فرد را به فعال يدرون يرويحالت و ن زشيانگ

 يگروه خاصـ  ايفرد  يبرا زهيآنچه که به عنوان انگ. کند يم بيترغ

. مهم نباشد گريگروه د ايفرد  يممکن است برا شود، يم يمهم تلق

از  کنـد  يمـ  تيکه در آن فعال يا نهيخود فرد و زم گر،يبه عبارت د

 زشيانگ). ۵(مؤثرند  زشيکه در انگ تندهس يعوامل نيتر جمله مهم

مـؤثر و   جهيبه نت لين يکارکنان برا يمهم در القا ياز ابزارها يکي

 يها برنامه زيآم تيموفق يمثبت و اجرا يکار طيکارآمد و خلق مح

در حال حاضر نظام ارائه خدمات مراقبت ). ۶(شده است  ينيب شيپ

از  يکـ يروبرو اسـت، کـه    يفراوان يها در کشور، با چالش يبهداشت

اسـت کـه ارائـه     ينامطلوب خـدمات  تيفيها، ک چالش نيا نيتر مهم

ب ارائـه خـدمات   نـامطلو  تيـ فياز عوامـل مهـم در ک   يکي. شود يم

 يانسـان  يرويـ ن. است يانسان يروين نييپا زهيانگ ،يدرمان يبهداشت

امور مراقبت و درمان دارد و بـه   شرفتيدر تحول و پ يينقش بسزا

کـه همـواره    ديـ آ ياز ارکان مهم هر سازمان به شمار م يکيعنوان 

). ۷(بـوده اسـت    يمنابع انسان تيريصاحبنظران در مد ديمورد تأک

و ارج نهادن  هيتنب ق،يتشو ،يکار يزههايانگ ،يمارستانيدر مراکز ب

 ليآن قدر در مسا اي رانيمد. ستيمورد توجه ن چندانبه کار خوب 

پرداختن به  يبرا ياند که فرصت خود را گرفتار کرده ،يمختلف کار

 کننـد  يموضوع نم نيبه ا يتوجه يبه طور کل ايمهم را ندارند،  نيا

از جانب  تيتوجه و حما ازمنديشدن، ن ختهيبرانگ يبرا رانيمد). ۸(

ـ  نيا حققعدم ت. مافوق هستند نيمسئول  زهيـ انگ يمهم، منجر به ب

کـه   شـود  يکارکنـان مـ   زشيـ آنـان در انگ  يو نـاتوان  رانيشدن مد

 ). ۹(را به دنبال خواهد داشت  مارستانيب فيمتعاقباً عملکرد ضع

از  ن،يقـزو  يآموزشـ  يهامارستانيبپژوهش انجام شده در  در

 يمناسـب بـرا   طيشـرا  ،يکاف ياينظر کارکنان، عوامل حقوق و مزا

اول تا سوم و عامل  يها در رتبه بيبه ترت يشغل تيکار کردن و امن

 زشيانگ جادياحساس مشارکت و تعلق در انجام امور در رتبه دهم ا

از  رانيمــد ينــيب شيبــر اســاس حــدس و پــ. قــرار داشــت يشــغل

 يايـ کارکنان، عوامـل حقـوق و مزا   يشغل يها زانندهيانگ يبند رتبه

در  بيـ کار کردن به ترت يمناسب برا طيو شرا يشغل تيامن ،يکاف

 يگـر يمطالعه د در). ۱۰(قرار داشتند  تياول تا سوم اهم يها رتبه

 رامـون يپ رانيـ ا يدانشگاه علوم پزشـک  يآموزش يهامارستانيبدر 

در  تيـ کـار و موفق  تيماه ران،يدر مد يشغل زشيانگ جاديعوامل ا

و فشـار و   زشيـ انگ جـاد يعوامل ا نيتر خوب مهم يآن و روابط کار

 يبرخـوردار  نيهمچن. شده است يعامل تلق نيتر تيکماهم ديتهد

فکـر تـرک کـار     جادياز ا يريموجب جلوگ يغلش زشياز سطح انگ

 ). ۱۱(عنوان شد 

 تيرينظر فرانکو احساس مباهات، مؤثر بودن، صداقت در مد از

از  يرمـال يو غ يمـال  يها قيچون تشو يعوامل زيو ن يشغل تيو امن

در پــژوهش ). ۱۲(قلمــداد شــدهاند  يزشــيعوامــل انگ نيتــر مهــم

بـه   ت،يـ چـون احسـاس موفق   يافراد مورد مطالعـه عـوامل   مرک،يت

را از  عيـ ترف نو گـرفت  تيشناخته شدن، احسـاس مسـئول   تيرسم

در مطالعـه   ليآماب). ۱۳(به شمار آوردند  يزشيعوامل انگ نيتر مهم

هـا و حـس    مشارکت در کـار  ،يستگيشا ،يريگ ميتصم ييخود توانا

 يابيو جو رقابت، انجام ارزش ،يدرون يزشيرا از عوامل انگ يکنجکاو

اعالم کرده  يرونيب يزشيو انجام کار به صورت اجبار را از عوامل انگ

چـون امکـان ادامـه     يطبق پـژوهش جامسـون، عـوامل   ). ۱۴( است

 يو پاداش مسـاو  ياحترام گذاشتن، مسئول بودن، قدردان ل،يتحص

 ). ۱۵(ذکر شده است  يزشياز عوامل مهم انگ

 رانيمد يشغل يها زهيبا توجه به موارد ذکر شده، شناخت انگ 

 شيک افزابه عنوان عامل بسترساز و محر تواند يها، م و توجه به آن

کمک  ،يدرمان يدر ارائه مطلوب خدمات بهداشت ييو کارا ياثربخش

 طيبـا توجـه بـه شـرا    . ديـ به ارتقاء سطح سالمت جامعه نما يانيشا

مطالعات انجام شده در داخل و  ديتأکو  مارستانيخاص و حساس ب
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 ييدر اداره سـازمان، شناسـا   رانينقـش مـد   تيخارج کشور بر اهم

 نيـ لذا در ا. باشد يخاص م يتيحائز اهم رانيمد يزشيانگ يروهاين

 ،يـي اجرا رانيمـد  يشـغل  زشيـ انگ جـاد يمطالعه عوامـل مـؤثر بـر ا   

 اهدانشـگ  يدرمـان  يآموزشـ  يهـا مارستانيب يمال يو ادار يپرستار

 .قرار گرفته است يها مورد بررس آن دگاهياز د هياروم يعلوم پزشک

 

  روش کارمواد 

است که در  يو از نوع مقطع يفيتوص يپژوهش حاضر مطالعها

 هيـ اروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش يهامارستانيب هيکل

) يپزشـک  و روان يمطهـر  ،ي، طالقـان )ره( ينـ يامام خم مارستانيب(

 ريمـد ( يـي اجرا رانيمـد  هيـ شـامل کل  يجامعـه آمـار  . انجام گرفت

مذکور بـود   يهامارستانيب يو ادار) مترون( ي، پرستار)مارستانيب

مـورد   يکه با توجه به محدود بودن حجم آن، به صورت سرشـمار 

و  يـي کـه روا  يانامـه پرسـش  قيـ ها از طر داده. قرار گرفتند يبررس

 يآورجمعبود  دهيرس دييبه تأ) ۱۶(آن در مطالعات گذشته  ييايپا

: شـامل  کيـ در دو بخش اطالعـات دموگراف  نامهپرسش نيا. ديگرد

سابقه کار  الت،يتحص زانيتأهل، م تيجنس، سن، سابقه کار، وضع

 زشيـ انگ جـاد يو عوامل مؤثر بـر ا  يو سمت فعل تيريدر سمت مد

) سوال ۷( ي، رفاه)سوال ۳( يکيزيعوامل ف طهيشامل سه ح يشغل

متوسـط و   اد،يـ گانـه ز سه اسيمق. استفاده شد) سوال ۳۸( يو روان

 شينمـا . شـد  گرفتهبکار  نامهپرسشت به سؤاال يدهنمره يکم برا

 يرهـا يمتغ يوابسـتگ  ايـ استقالل  يو بررس يفيها با آمار توص داده

صورت » Kruskal-Wallis« يموجود در پژوهش با آزمون ناپارامتر

هـا مـورد    داده ليو تحل هيجهت تجز SPSS ينرم افزار آمار. گرفت

  . استفاده قرار گرفت

 

 هاافتهي

 تيـ مـرد و اکثر  درصد۸/۸۱ يمورد بررس يها مجموع نمونه از

. سـال قـرار داشـتند    ۴۱-۴۵ يدر فاصـله سـن  ) درصـد ۴/۳۶(آنان 

 يدارا يو مـابق  سـانس يل يليمدرک تحص يآنان دارا درصد۵۵/۵۴

مورد مطالعه  رانيمد درصد۵۵/۵۴ نيهمچن. تر بودند باال التيتحص

 تـر  االب يسابقه کار درصد۱۸/۱۸سال سابقه کار و تنها  ۲۰از  ترکم

 زيـ ن تيريدر مـورد سـابقه کـار در پسـت مـد     . سال داشتند ۲۶از 

 . سال بودند ۱۱تر از  باال يا سابقه يدارا رانيمد درصد۶۴/۶۳

، درصـد ۲۰/۸۴بـا  بيـ بـه ترت  يکـ يزيو ف يرفـاه  ،يروان عوامل

 جـاد يعوامـل ا  نيتـر  ، به عنـوان مهـم  درصد۶۶/۶۶و  درصد۴۲/۷۱

 تياهم). ۱نمودار شماره (گزارش شدند  رانيدر مد يشغل زشيانگ

قرار گرفته اسـت کـه    يمورد بررس زين يشغل زشيانگ جاديعوامل ا

 کيبه  باًيتقر يو ادار يپرستار ،يياجرا رانيمطابق آن سه گروه مد

از نظـر   ينمودنـد، عوامـل رفـاه    يابيرا مهم ارز يعوامل روان زانيم

 نيتـر  تيـ اهم و کـم  نيتـر  مهم بيبه ترت يو ادار يپرستار رانيمد

 رانيمـد  ،يکـ يزيشدند و بـاالخره در مـورد عوامـل ف    يابيعامل ارز

هـر دو   يو پرسـتار  يـي اجرا رانيو مـد  نييپـا  تيـ اهم يمال يادار

عوامـل   انيـ از م). ۲نمـودار شـماره   (نمودند  انيب را ييباال تياهم

داشـتن   اريدر اخت ران،يدر مد يشغل زشيکننده انگ جاديا يکيزيف

دو  ،ي، در گـروه عوامـل رفـاه   )درصـد ۷۲/۷۲( يکاف يانسان يروين

بـا   يافتيحقوق و دستمزد و متناسب بودن حقوق در شيعامل افزا

عدالت  تيعوامل رعا ،يو در گروه عوامل روان) درصد۹/۹۰(عملکرد 

مسـئوالن مـافوق،    يشخصـ  ياز اعمـال نظرهـا   زيـ و پره يو برابر

والن هـا از جانـب مسـئ    نظرات سازنده و به کـار بسـتن آن   رشيپذ

و سـازنده و   ديدر کار، احساس انجام کار مف تيموفق زانيمافوق، م

ــه مــردم، امن اهــداف  نيــيمشــارکت در تع ،يشــغل تيــخــدمت ب

 يياستقالل در کار و توانا مارستان،يبه اهداف ب دنيرس مارستان،يب

 نيشـتر يب) درصد۱۰۰(ها  آن يو تخصص مسئوالن مافوق و کاردان

 جـاد يعوامـل مـؤثر بـر ا    انيـ م. را به خود اختصاص دادنـد  تياهم

 يهــايژگيو و) يو روانــ يرفــاه ،يکــيزيعوامــل ف( يشــغل زشيـ انگ

مشـاهده   يداريمعنـ اخـتالف   يبه لحاظ آمار رانيمد کيدموگراف

  ).۱جدول شماره ( دينگرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-277-fa.html
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  هادگاه آنياز د رانيمد يزش شغليجاد انگيعوامل مؤثر بر ات يت اهميوضع ):۱(جدول شماره 

 هانهيگز کم متوسط اديز جمع
 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
  ط کاريمح يکيزيط فيمتناسب بودن شرا  ۴  ۳۶/۳۶  -  -  ۷  ۶۳/۶۳  ۱۱  ۱۰۰

عوامل 

 يکيزيف
  يکاف يانسان يرويار داشتن نيدر اخت  ۳  ۲۷/۲۷  -  -  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
  زات کار مناسبيوجود امکانات و تجه  ۳  ۲۷/۲۷  ۱  ۰۹/۹  ۷  ۶۳/۶۳  ۱۱  ۱۰۰
 ش حقوق و دستمزديافزا  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰

عوامل 

 يرفاه

 با عملکرد يافتيمتناسب بودن حقوق در  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 ...)الت مسکن، مهد کودک و يتسه( يوجود امکانات رفاه  ۳  ۲۷/۲۷  ۲  ۱۸/۱۸  ۶  ۵۴/۵۴  ۱۱  ۱۰۰
 يقيتشو يهايمرخص  ۳  ۲۷/۲۷  ۲  ۱۸/۱۸  ۶  ۵۴/۵۴  ۱۱  ۱۰۰
 ن مافوقيمسئول ياز سو يماد يهاقيو تشو ها پاداش  ۱  ۰۹/۹  ۲  ۱۸/۱۸  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
 ن مافوقيمسئول ياز سو ير ماديغ يهاقيو تشو ها پاداش  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 ...و  يمه، حقوق بازنشستگير بينظ يوجود امکانات  ۱  ۰۹/۹  ۴  ۳۶/۳۶  ۶  ۵۴/۵۴  ۱۱  ۱۰۰
 )رانيع مديسر ييعدم جابجا(ت يريثبات در پست مد  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰

عوامل 

 يروان

 يشغل يع و ارتقايترف  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 هان، مقررات و دستورالعمليواضح بودن قوان  ۲  ۱۸/۱۸  -  -  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 مارستانيالت بير و تحول در تشکييتغ  ۱  ۰۹/۹  ۴  ۳۶/۳۶  ۶  ۵۴/۵۴  ۱۱  ۱۰۰
 يت شغليامن  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 ت رؤسا و سرپرستان هنگام بروز مشکالتيحما  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 ران توسط مسئوالن مافوقيعملکرد مد يواقع يابيارز  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 مسئوالن مافوق يشخص ياعمال نظرهاز از يت عدالت و پرهيرعا  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 کنترل و نظارت مسئوالن مافوق  ۱  ۰۹/۹  ۳  ۲۷/۲۷  ۷  ۶۳/۶۳  ۱۱  ۱۰۰
 )عيبازخورد سر(ت ياطالع به موقع از عملکرد پس از انجام هر فعال  ۳  ۲۷/۲۷  -  -  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
 ردستانيمسئوالن مافوق با ز يبرخورد مناسب و انسان  -  -  ۲  ۱۸/۱۸  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 ط کار دوستانهيخوب با همکاران و مح يروابط کار  -  -  ۱  ۰۹/۹  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 يمناسب و مشخص بودن سلسله مراتب سازمان  -  -  ۲  ۱۸/۱۸  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 آنها از جانب مسئوالن مافوق يريرش نظرات سازنده و بکار گيپذ  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 شغل يشأن و منزلت اجتماع  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 کار قائلند يکه مسئوالن مافوق برا يشأن و منزلت  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 کار قائلند يکه همکاران برا يشأن و منزلت  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 ارزشا ب يمسئوالن مافوق در قبال کارها يقدردان  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 ت در کاريزان موفقيم  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 د و سازنده و خدمت به مردمياحساس انجام کار مف  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 تيت و کفاياحساس صالح  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 آن بودن يچالشکار و  ييايپو  -  -  ۲  ۱۸/۱۸  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 ليو امکان ادامه تحص يمطالعات يهاوجود فرصت  ۱  ۰۹/۹  ۳  ۲۷/۲۷  ۷  ۶۳/۶۳  ۱۱  ۱۰۰
 و پرورش استعدادها و ابتکارها ييشکوفا يط مساعد برايمح  -  -  ۲  ۱۸/۱۸  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 يت شغليرضا  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 مارستانيدن به اهداف بيرس  -  -  -  -  ۱۱ ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 مارستانين اهداف بييمشارکت در تع  -  -  -  -  ۱۱ ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 مارستانيبا اهداف ب يشخصن اهداف يتطابق ب  ۱  ۰۹/۹  -  -  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 يافتنيدست ين اهداف مشکل ولييتع  ۱  ۰۹/۹  ۱  ۰۹/۹  ۹  ۸۱/۸۱  ۱۱  ۱۰۰
 يريگميمشارکت در تصم  -  -  ۱  ۰۹/۹  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 يدر شغل مورد تصد يتوسعه شغل  -  -  ۳  ۲۷/۲۷  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
 استقالل در کار  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 اريت اصل تناسب و اختيرعا  -  -  ۱  ۰۹/۹  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
 ت از جانب مسئوالن مافوقيض مسئوليتفو  -  -  ۳  ۲۷/۲۷  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
 هاآن يو تخصص مسئوالن مافوق و کاردان ييتوانا  -  -  -  -  ۱۱  ۱۰۰  ۱۱  ۱۰۰
 ردستانيداشتن اقتدار و قدرت نفوذ در ز  ۱  ۰۹/۹  ۲  ۱۸/۱۸  ۸  ۷۲/۷۲  ۱۱  ۱۰۰
 د و فشاريجاد تهديا  ۷  ۶۳/۶۳  ۲  ۱۸/۱۸  ۲  ۱۸/۱۸  ۱۱  ۱۰۰
 يو مذهب ينيبه اصول د يبنديپا  -  -  ۱  ۰۹/۹  ۱۰  ۹/۹۰  ۱۱  ۱۰۰
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  در ايجاد انگيزش شغلي يروان وي رفاهي کيزيف عواملوضعيت کمي اهميت  ):۱(نمودار شماره 

  

  رانيمد دگاهيد از يشغل زشيانگ جاديا در يروان و يرفاه يکيزيف عوامل تياهم تيوضع :)۲( شماره مودارن

  

 
  يريگ جهيبحث و نت

بـه   يکيزيو ف يرفاه ،يپژوهش، عوامل روان يهاافتهيبر اساس 

 نيتـر  ، مهـم درصـد ۶۶/۶۶و  درصـد ۴۲/۷۱، درصد۲۰/۸۴با  بيترت

 يبر اساس تئور. گزارش شدند رانيمد يشغل زشيانگ جاديعوامل ا

که  رنديگ يقرار م يدر شمار موارد يهرزبرگ، عوامل روان يدو عامل

در  نيـ دارند، ا زشياد انگجيا يبرا ييها در افراد توان باال وجود آن

 يدر زمـره عوامـل بهداشـت    يکيزيو ف ياست که عوامل رفاه يحال

 جـاد يا يبـرا  يتـر کـم توان  يقرار گرفته و لذا نسبت به عوامل روان

 يتئـور  نيـ مطالعه ما به طور واضح بـا ا  جينتا). ۱۷(دارند  زشيانگ

جامعـه   يآن، بررسـ  ليدال نيترياز اصل يکي ديمطابقت دارد و شا

 شـتر يب يخود با عوامل روان يشغل گاهيجا ليبوده، که به دل رانيدم

 . شوند يم ختهيبرانگ

عوامـل  ( يرمـاد يغ يزشيدر مطالعه خود، عوامل انگ انيرنجبر

مؤثر قلمداد کرده، اما  ياتيو عمل يانيم رانيرا بر عملکرد مد) يروان

و  يکـ يزيعوامـل ف ( يمـاد  يزشـ يعوامـل انگ  نيب يارتباط معنادار

و  يمطالعـه محمـود   جينتـا ). ۱۸(اسـت   افتـه يبا عملکرد ن) يرفاه
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پرسـتاران   زشيـ انگ جـاد يدر ا يرونهمکاران نشان داد که عوامل د

 ريتـاث  زيدر مطالعه ما ن). ۱۹(دارد  يشتريب تياهم ژهيو يها بخش

نسـبت   يشتريبا شدت ب رانيدر مد زشيانگ جاديدر ا يعوامل روان

همانگونـه کـه در   . شـده اسـت   دييـ تا يکـ يزيو ف يبه عوامل رفـاه 

 ت،اشاره شده اسـ  دريالتهام و پن قيمختلف از جمله تحق قاتيتحق

 باشـد  يم يفرد يها بر ارزش يمبتن زشيانگ نديعوامل مؤثر بر فرآ

عوامــل  تيــاهم) ۲۲( انيو حســن) ۲۱( يندر مطالعــه جهــا). ۲۰(

که بـا   باشد يم يزشياز عوامل انگ شيب زشيانگ جاديدر ا يبهداشت

کـه علـت    رسـد  يندارد بـه نظـر مـ    يخوان پژوهش حاضر هم جينتا

 نيبنـابرا . متفاوت شغل باشـد  تيماه رياختالف در چند مطالعه اخ

 نيا جيباشد، لذا نتا گريد يهاافتهيبر خالف  جينتا نيممکن است ا

 نيکه اگر ا يبه طور باشد، ينم گريبه جوامع د ميقابل تعم قيتحق

آن کـامالً   جيممکن بود نتا شد، يپژوهش در مورد کارکنان انجام م

 . متفاوت باشد

 ران،يدر مد يشغل زشيکننده انگ جاديا يکيزيعوامل ف انيم از

 نيتـر  بـاال  )درصـد ۷۲/۷۲( يکـاف  يانسـان  يرويداشتن ن اريدر اخت

و همکاران  ززادهيمطالعه عز. را به خود اختصاص داده است تياهم

نمـره   نيشـتر يب يرونيب يزشيعوامل انگ نينشان داد که در ب) ۲۳(

در . تعلـق گرفـت   يشـغل  تيو امن طيبه فراهم بودن شرا بيبه ترت

 يانسـان  يرويـ کمبود ن ت،يرياکثر مطالعات انجام شده در حوزه مد

بـوده اسـت و از    مارسـتان يب يسـطوح بـاال   رانيمـد  يدغدغه اصل

ــرا يکــاف زهيــفاقــد انگ رانيکــه در اغلــب مواقــع مــد ييآنجــا  يب

 يرويگرفتن ن اريهستند، خواهان در اخت يکارکنان فعل ختنيبرانگ

 رسـد  ياند که به نظر م بوده يينارسا نيجهت رفع ا يشتريب يانسان

 . موقت باشد يراهحل

حقـوق و دسـتمزد و    شيدو عامل افـزا  ،يگروه عوامل رفاه در

به عنـوان  ) درصد۹۰/۹۰(با عملکرد  يافتيمتناسب بودن حقوق در

 نيـي تع رانيدر مـد  يشـغل  زشيـ کننده انگ جاديعوامل ا نيتر مهم

و کارکنان، عامل  رانياز نظر مد فريو محب يسيدر مطالعه رئ. شدند

در کارکنان به  زشيانگ جاديارتبه اول را در  ،يکاف يايحقوق و مزا

 يخوان با مطالعه ما هم افتهي ني، که ا)۱۰(خود اختصاص داده است 

در هـر دو   يمـورد بررسـ   نـه يآن، مطابقـت زم  ليـ دل ديدارد و شا

 را بـه   افتـه ي نيـ ا تـوان  ينمـ  ليـ دل نيمطالعه بوده است و بـه همـ  

 . داد ميتعم گريد يهاطيمح

و  يالت و برابـر عـد  تيـ رعا ز،ين يدر گروه عوامل روان تاًينها و

نظرات سازنده و بـه کـار    رشيپذ ،يشخص ياز اعمال نظرها زيپره

و تخصص از جانب مسـئوالن   ييها، استقالل در کار، توانا بستن آن

و سـازنده و   ديدر کار، احساس انجام کار مف تيموفق زانيمافوق، م

ــه مــردم، امن اهــداف  نيــيمشــارکت در تع ،يشــغل تيــخــدمت ب

 نيشـتر يب) درصـد ۱۰۰( مارستانيبه اهداف ب دنيو رس مارستانيب

در مطالعـه  . به خـود اختصـاص دادنـد    زشيانگ جاديرا در ا تياهم

 ازيـ ن نيتر مهم يشغل تيمعلم تهران، امن تيدر دانشگاه ترب رتاشيا

 يلـ يوک قيـ تحق). ۲۴(شده است  انيو کارکنان ب رانيمد دگاهياز د

حوزه احترام  يباال تياز اهم يحاک زين رانيا يحسابرس ازماندر س

  ). ۲۵(و کارکنان است  رانيمد نيدر ب

کـه در   يمطالعه حاضر و مطالعات مشابه، عوامل جيبر اساس نتا

به خود اختصـاص   رانيمد دگاهيرا از د تياهم نيتر باال يحوزه روان

   يازهـا ين ياز جملـه تئـور   تيريمـد  يهـا يدر تئور شـه يدادهاند، ر

 تيـ اهم ليـ دل ديشـا . هدف دارند نييتع يگانه مککللند و تئورسه

ها باشـد و   آن داريبلندمدت و پا ريتأث ران،يمد دگاهيعوامل از د نيا

 باًيتقر يمارستانيب رانيدر مد يعوامل نيچن يالقا کهنيابا توجه به 

علـوم   يهاکالن دانشگاه تيريمد يبه دنبال ندارد، لذا برا يانهيهز

عرصه حسـاس را   نيا رانياست که مد ياتيح اريکشور بس يپزشک

رشـد و   نـه يزم لهيوسـ  نيو بـد  نـد ينما ختهيبرانگ يعوامل نيبا چن

 . را فراهم آورند يمارستانينظام ب يبالندگ

در سـطوح   مارسـتان يب رانيمـد  دگاهياز د يآگاه يطور کل به

در  يگام اول و اساس ،يشغل زشيانگ جاديمختلف نسبت به عوامل ا

بـا   شـود  يمـ  هيتوصـ  نيبنـابرا . خواهـد بـود   يمنابع انسان تيريمد
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مختلـف   يدر ردههـا  رانيمد يشغل زشيانگ جاديعوامل ا ييشناسا

 الخصـوص  يهـا علـ   آن هو توجـه بـ   يمارستانيدر عرصه ب يتيريمد

و  رانيمـد  يفعالسـاز  يو بسـتر مناسـب بـرا    نـه يزم ،يعوامل روان

فـراهم   مارسـتان يب بهـره وري  شيافزا تينها  متعاقباً کارکنان و در 

  .شود

 ر و تشکريتقد

 يمـال  يو ادار يپرسـتار  ،يـي اجرا رانيمد هياز کل لهيوس نيبد

 يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يدرمان يآموزش يهامارستانيب

پژوهش مشارکت نمودند  نيو با دقت نظر در ا مانهيکه صم هياروم

 .شود يم يو سپاسگزار ريتقد
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