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درمان آذربايجان غربي بر اساس عوامل بهداشتي و ي بهداشت وهاسنجش نگرش بهورزان شبكه
۱۳۸۵انگيزشي مدل هرزبرگ در سال 

٣سليمان اكبري،٢فاطمه حسيني،١احمد براتيدکتر 

3/8/88رش: یخ پذیتار25/4/88تاریخ دریافت: 

چكيده

شـود. جلـب رضـايت    ترين سرمايه آن محسوب مـي يكي از اركان مهم و اصلي هر سازمان بوده و بزرگبه نيروي انساني به عنوانتوجه:هدفنه و يش زميپ

ي بهداشت وهابسيار حائز اهميت است بر همين اساس پژوهش حاضر به سنجش نگرش بهورزان شبكههاجايگاه انگيزش در پيشبرد اهداف سازمانكاركنان و

.زشي پرداخته استانگيدرمان نسبت به عوامل بهداشتي و

ي بهداشت و درمان آذربايجان غربي بر اساس عوامل هاپژوهش حاضر از نوع توصيفي كاربردي است كه با هدف سنجش نگرش بهورزان شبكه:هامواد و روش

نفـر از  ٤٢٠پرسش بـوده كـه بـين    ٣١اي حاوي نامهپرسشابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش انجام پذيرفته است.١٣٨٥بهداشتي و انگيزشي در سال 

.ي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهابهورزان استان توزيع گرديد و با استفاده از روش

سـاير ابعـاد   از وضعيت بهتـري نسـبت بـه   )١٧/٤) و امنيت شغلي (٢٠/٤پيشرفت با ميانگين (نتايج پژوهش حاضر نشان داد نگرش نسبت به رشد و:هايافته

ترين رتبـه را در  ) نسبت به ساير اهداف پايين٤٩/٣) و نگرش نسبت به شرايط كاري با ميانگين (٨٦/٢باشند. نگرش نسبت به حقوق با ميانگين (برخوردار مي

مورد پژوهش دارا بود.ي بهداشتهاخانه

نحوي اين اطمينان را بدست آورد كه وضعيت فعلي را حداقل در كوتاه مدت هاست كه بي اوليه خود خواستار اين هاانسان پس از رفع نيازبحث و نتيجه گيري: 

تـوان چنـين نتيجـه    شود كه در نگرش شخص نسبت به تامين امنيت بايددر امر انتخاب شغل مدنظر و مالحظه قرار گيرد. مـي از دست نخواهد داد. توصيه مي

.بروز نارضايتي جلوگيري كندتواند ازتمام عمر) مي(براي ميگرفت كه داشتن امنيت شغلي و استخدام رس

انگيزش، رضايت شغلي، بهورز، خانه بهداشت، شبكه بهداشت ودرمان:هاكليد واژه

	۱۳۸۸، زمستان ۲۰۳-۲۰۹صرم، ها، شماره چدوره هفتمفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

۸۸۷۸۸۸۲۹:تلفن۱پالك ي،بهرامبابك ابانيخنبش ،از ظفرباالتر، خيابان وليعصر (عج)، تهران:آدرس مكاتبه

Email: dalga2003@yahoo.com

ران يدانشگاه علوم پزشكي ااستاديار۱
رانيدانشگاه علوم پزشكي ايئت علميعضو ه۲
(نويسنده مسئول)يدرمانويت خدمات بهداشتيريکارشناس ارشد مد۳

مقدمه

اهـم ايـن   . در حيات هر سازمان عوامل مختلفي نقش دارنـد 

عوامل عبارتند از: نيروي انساني، ماشين آالت و سـرمايه كـه در   

ترين و اثر بخش ترين عامل نيـروي انسـاني   بين اين عوامل مهم

،جب بهـره بـرداري از ماشـين آالت   است، زيرا كه نيروي انساني مو

سيسـتم  نيـروي انسـاني در   ).۱گـردد ( ميسرمايه و مواد و وسايل 

زيـرا  ،باشـد مـي بهداشتي و درماني بسيار حائز اهميت يهامراقبت

بهداشتي بسياريهاسيستم مراقبت،همانند ديگر صنايع خدماتي
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باشد و يكي از دالئل اتكاي ايـن سيسـتم بـه نيـروي     ميكاربر 

غير ممكن بودن توليد و ذخيره سازي خدمت براي مصارف ،انساني

يعنـي در واقـع توليـد و مصـرف بـه صـورت هـم       ،باشـد ميبعدي 

توان گفت موفقيت سازمان در رسيدن بـه اهـداف   ميلذا )۲(.زمان

چگـونگي  .باشـد مـي آن يسازمان در گروي مشاركت نيـروي انسـان  

تـرين سـواالت در زمينـه    ايجاد انگيـزش در افـراد يكـي از جالـب    

ــديريت  ــات وهــاباشــد و در طــول ســالمــيم ي گذشــته تحقيق

).۳ي زيادي معطوف اين زمينه شده اشت (هاتئوري

ک روان شـناس بـه نـام    يـ له يزش به وسـ يه بهداشت وانگينظر

ن باور بود که يارائه شد او بر ا۱۹۵۰-۶۰ک هرزبرگ در دهه يفردر

است و نگرش فـرد نسـبت بـه    يک رابطه اصليرابطه فرد با کارش 

دگاه يـ طبـق د .گردديت وشکست ويتواند موجب موفقميکارش 

ز از يدا و متماشود جمييت شغليکه منجر به رضايهرزبرگ عوامل

يرانين مديبنا برا،انجامدمييشغليتيهستند که به نارضاييهاآن

شـود  مـي يتيهسـتند کـه باعـث نارضـا    يحـذف عـوامل  يکه در پ

به طـور حـتم باعـث    يرا به سازمان برگردانند ولتوانند آرامشمي

که کارکنـان  نيايآنان به جا.شوندميک افراد نيا تحريزش و يانگ

اســباب آرامــش را فــراهم ،نــديک نمايــســازمان را تحريو اعضــا

،اسـت شـرکت  يت و سيريمثل مـد ييهايژگيجه ويدر نت.کنندمي

ـ (و حقـوق  يط کـار يشـرا ،ن افـراد يروابط بـ ،يسرپرست له يوسـ هب

کـه  ميهنگـا .شناحته شده انـد يبه عنوان عامل بهداشت)هرزبرگ

يخواهند بود ولـ نيافراد ناراض،باشندين عوامل در وضع مناسبيا

زش يـ له انگيم وسـ ياگـر بخـواه  .هم نخواهند بوديکامال راضهاآن

از (،ميشـو هـا ک آنيم و موجب تحريافراد را در سازمان فراهم آور

،شناخت و کسـب شـهرت  ،شرفتيمسئله پيد رويبا)نظرهرزبرگ

ييهـا يژگـ يوهـا نيـ ا.ميد نمـائ يت و رشد تاکيمسئول،ت کاريماه

)۴(.برسديدرونيهاشود فرد به پاداشميتند که موجب سه

: د کرده اندهاشنير را پياز محققان فرمول زيريروه کثگ

= عملکرد f)ييتوانا× زش يانگ(

زش اسـت کـه   يو انگييضرب تواناآمده حاصلدستهرابطه ب

ن دو يـ زان ايـ د ميدن به عملکرد مطلوب بايرسيدهد برامينشان 

.)۵(اد باشد يعلل ز

د با انگيزه زياد اغلب عملكرد بهتري از افـراد توانمنـدتر از   افرا

خود دارند لذا همواره بايد ارضاي نياز كاركنان از طريق خـود كـار   

شود كـه  ميگفته ).۶حاصل شود يعني ماهيت كار انگيزشي باشد (

به ابراز وجود و كنترل محيط خود نياز ذاتي دارنـد و اگـر   هاانسان

.)۷(شوند مياد دچار از خود بيگانگي فراين نياز سركوب شود ا

دن بـه اهـداف   يرسـ ت سـازمان در يـ تـوان گفـت موفق  ميلذا 

يباشـد چگـونگ  مـي آن يانسـان يرويمشارکت نيسازمان در گرو

ت يريمدنهين سواالت در زميتراز جالبيکيزه در افراد يجاد انگيا

ياديـ زيهـا يقـات و تئـور  يگذشـته تحق يهـا باشد و در سالمي

ارائـه خـدمات   يران بـرا يـ در ا.)۸نـه شـده انـد (   ين زميعطوف ام

از يکيدرمان وزارت بهداشت و،ه به صورت گستردهياوليبهداشت

درمـان و  ،بهداشـت يهـا ن برنامـه يتـدو يخود را برايهااستيس

ک يـ ت بهداشـت بـه عنـوان    يـ ، اولويپزشـک يانسانيرويآموزش ن

ت در همـه مراحـل   يولون ايت ايمدت و رعايالنطويه گزاريسرما

).۹(ن سالمت جامعه قرار داده استيتام

کـه بهـورزان از ارکـان عمـده مشـارکت جامعـه در       يياز آنجا

را در ارائـه  يه هسـتند و نقـش ارزنـده ا   ياوليبهداشتيهامراقبت

ن خـدمات  ين عرضه ايهمچن،کنندميفا يايه بهداشتيخدمات اول

ون يـ ليم۲۵ش از يت بيجمعان کشورمان با يم روستائيبه گروه عظ

ن يـ ت اين رضايزه و تاميجاد انگيا،هزار روستا است۶۶ش از يدر ب

امـر و  نيـ ابا توجه به.باشدميت ياهميش دارايگروه از شغل خو

تـرک  ،ل اسـتعفا ياز قبيو مشاهده مشکالتينيعويشخصتجربه

زان يـ ط کـار و م ياز محيتيو نارضايکم کار،بت از کاريغ،خدمت

عوامـل  يان بهورزان پژوهشگر اقدام به بررسيدر ميايقوق و مزاح

جـان يآذربابهداشت استان يهابهورزان خانهيز شيانگو يتينارضا

الزم جهـت  نـه يزمجـاد ياپـژوهش  نياهدف .را نموده استيغرب
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منـدي بهـورزان   رضـايت جـاد ياويتينارضاکاهشيابي به -دست

بـوده اسـت و   يغربـ جانيآذربادرمان استانبهداشت ويهاشبکه

اهداف ويژه آن به منظور تعيين نگرش بهورزان اسـتان اذر بايجـان   

،سرپرستي،حقوق دريافتي،همكاران،غربي نسبت به شرايط كاري

بـه  ،بـه ماهيـت كـار   ،بـه موفقيـت  ،زندگي شخصـي ،امنيت شغلي

سـوال پـژوهش  ۱۰عنـوان رشد وپيشرفت بوده كـه بـه  ،مسئوليت

.ده استمطرح گردي

هاروشمواد و

يباشد که به روش مقطعمييفيک مطالعه توصين پژوهش يا

ک بـار و  يهااطالعات پژوهشگر تنيرا جهت جمع آوريز.انجام شد

ان مراجعه کرده و نظراتيمشخص به پاسخ گويک مقطع زمانيدر 

جامعـه  يبـا توجـه بـه گسـتردگ    کـرده اسـت  يجمع آورراهاآن

کـل جامعـه   يبررسـ دن امکانات پـژوهش گـر  پژوهش و محدود بو

کـرده و  يريـ گر اقدام به نمونه گباشد، لذا پژوهشير نميامکان پذ

له فرمول زير:يوسهنظر بدرمونمونه ن حجمييبعد از تع
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نياز بيهاخوشيرين شده با استفاده از روش نمونه گيينمونه تع

نمونه مورد نظر انجام يجامعه پژوهش انتخاب شد و مطالعه بر رو

شد.

. بـوده اسـت  نامـه پرسشن پژوهش يدر اهادادهيابزار گردآور

ي انجام شـده در  هاجهت گردآوري اطالعات بعد از بررسي پژوهش

راهنمايي اساتيد راهنمـا و مشـاور اقـدام بـه طراحـي      اين زمينه و

سـوال در مـورد   ۱۰ديد، بخـش اول  بخش گر۲ي در نامهاپرسش

اطالعات دموگرافيك بهورزان شركت كننـده در پـژوهش و بخـش    

سوال از نوع بسته به منظـور سـنجش نگـرش بهـورزان     ۳۱دوم با 

نامـه پرسـش نسبت به عوامل بهداشـتي و انگيزشـي طراحـي شـد.    

تحقيق بر اساس روش ليكرت طراحي شده بـه گونـه اي كـه پـنج     

گويي هر ، متوسط، زياد وخيلي زياد براي پاسخگزينه خيلي كم، كم

.سوال انتخاب شده بود

روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش بـه دو صـورت انجـام    

ي بهداشت هاگر در مراكز وخانهمراجعه حضوري پژوهش-۱گرفت 

ارسـال  -۲گـر و  توسـط خـود پـژوهش   نامـه پرسـش و جمع آوري 

ي بهداشـتي و درمـاني   هـا به همكاران شاغل در شـبكه نامهپرسش

علت دوري راه و فصل زمستان امكان مراجعه بهيي كه هاشهرستان

ميسر نبود.هاگر به آن شهرپژوهش

قـرار  يررسـ بق اعتبـار محتـوا مـورد    ياز طرنامهپرسشاعتبار 

گرفت و براي اين منظور بعد از برطرف كـردن ايـرادات نگارشـي و   

از نامـه پرسـش بـار محتـواي   نظر استاد راهنما به منظور تعيين اعت

تعيـين  ير نفر از استادان دانشكده نظر خـواهي گرديـد و بـرا   هاچ

از روش آزمـــون مجـــدديابـــزار پژوهشـــReliability)ثبـــات (

)Test retest       اسـتفاده شـد كـه بـا محاسـبه ضـريب همبسـتگي (

بدست آمده پايايي ابزار مورد تائيد قرار گرفت rپيرسون با توجه به 

)۸۲/۰ =r.(

آمـار توصـيفي و   يهااز روشهال دادهيتجزيه و تحلمنظوربه 

براي اين منظـور جـداول مختلـف بـر     .شودمياستنباطي استفاده 

ي محاسـبه شـده   هـا اساس توزيع فراواني هر پاسخ و نيز ميـانگين 

براي هر مورد تنظيم شده و توضـيحات الزم در مـورد هـر جـدول     

در مورد هر پرسـش بـه هـر    جهت محاسبه ميانگين.شودميارائه 

:شودميعددي به قرار زير اختصاص داده هايك از پاسخ

.)۱خيلي كم (،)۲كم (،)۳متوسط (،)۴زياد (،)۵خيلي زياد (

مجمـوع ايـن   ،پس از ضرب اين اعـداد در فراوانـي هـر پاسـخ    

،جهت تعيين ميانگين رضايت وانگيزش در هر موردهاضربحاصل

بـه ترتيـب عـددي حاصـل     .شـود مـي تقسيم اهبر مجموع فراواني

ايـن عـدد ميـانگين رضـايت و     .خواهد بود۵تا۱شود كه بين مي

تر بودن اين بديهي است كه بزرگ.انگيزش در هر مورد خواهد بود
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يـا انگيـزش بيشـتر بهـورزان از     عدد در هر مورد بيانگر رضـايت و 

.عوامل ياد شده خواهد بود

هايافته

افيك شركت كنندگان در مطالعـه بـدين قـرار    اطالعات دموگر

نفر) نمونه را زنان و ۲۳۳درصد (۷/۵۵بوده است: متغير جنسيت، 

دهند. در خصوص متغير مينفر) مردان تشكيل ۱۸۵درصد (۳/۴۴

سـال،  ۲۴تـا  ۲۰نفر) نمونه در گـروه سـني   ۱۹درصد (۶/۴سن، 

درصـد  ۳/۲۳سال، ۲۹تا ۲۵در گروه سني نفر)۷۹درصد (۹/۱۸

نفـر) در  ۱۰۷درصد (۶/۲۵سال، ۳۴تا ۳۰در گروه سني نفر)۹۸(

نفر) در گروه سـني  ۸۸درصد (۱/۲۱سال و ۳۹تا ۳۵گروه سني 

سـال  ۴۹تا۴۵نفر) در گروه سني ۲۰درصد (۸/۴و ۴۴تا۴۰بين 

از نظـر  و باالتر قرار داشتند.۵۰در گروه سني نفر)۷(درصد۶/۱و

نمونـه در سـطح پايـان دوره    نفـر) ۱۰۸درصـد ( ۳/۲۶تحصـيالت  

نفر) در سـطح پايـان دوره راهنمـائي،    ۱۱۸درصد (۷/۲۸،ابتدائي

نفـــر) در ســـطح دوره متوســـطه ناتمـــام و ۵۱درصـــد (۴/۱۲۱

در سطح نفر)۲۸درصد (۸/۶در سطح ديپلم ونفر)۱۰۶درصد (۸/۲۵

فوق ديپلم قـرار داشـتند. از نظـر سـابقه كـار در پـژوهش حاضـر،        

۱۶سال، ۵تر از نفر) نمونه داراي سابقه كاري کم۵۱(درصد۳/۱۲

درصـد  ۷/۲۲سـال،  ۹تـا  ۵داراي سـابقه كـاري   نفـر) ۶۷درصد (

نفـر) ۵۷درصـد ( ۸/۱۷سـال،  ۱۰تا ۶نفر) داراي سابقه كاري ۹۴(

داراي نفـر) ۱۴۷درصد (۳/۳۵و سال۱۴تا ۱۰داراي سابقه كاري 

داراي سـابقه  نفـر) ۳۸(درصـد  ۱/۹و سال۱۹تا ۱۵سابقه كاري

سـال و  ۲۹تـا  ۲۵نفـر)  ۱۸درصـد ( ۳/۴سـال و  ۲۴تا ۲۰كاري

سال سابقه کار در شبكه بهداشت و ۳۰بيشتر از نفر)۱درصد (۲/۰

درمان را داشتند.

نفـر)  ۶۳درصـد ( ۶/۱۵از نظر وضعيت تاهـل در ايـن پـژوهش    

متاركـه  )نفر۵درصد (۲/۱متاهل و )نفر۳۳۶درصد (۲/۸۳،مجرد

از نظر مقدار جمعيت تحت پوشش افراد مورد مطالعـه  .ده بودندكر

۴/۳۴،نفـر ۸۰۰تـا  ۳۰۰نفـر)  ۱۶۳درصد (۴/۳۷،در اين پژوهش

تـا  ۱۳۰۰نفـر)  ۵۴درصد (۱۱۲نفر، ۱۳۰۰تا ۸۰۰)نفر۱۴۷درصد (

۱۷درصد (۸۳،نفر۲۳۰۰تا ۱۸۰۰نفر) ۲۲درصد (۱۸۰۰،۱/۵نفر

و بــاالتر از ۲۸۰۰نفــر) ۱۱درصـد ( ۵/۲،نفــر۲۸۰۰تــا ۲۳۰۰نفـر)  

.داشتندجمعيت را تحت پوشش افراد مورد پژوهش قرار 

نگرش كلي افراد مورد مطالعه نسبت به عوامل ):۱جدول شماره (

ارين و انحراف معيانگيبر اساس مشيز يانگويبهداشت

انحراف معيارعنوان نگرشرتبه

SD±

ميانگين

X

۶۴/۰۲۰/۴شرفت پينسبت به رشد و1

۶۹/۰۱۷/۴نسبت به مسئوليت پذيري2

۷۱/۰۱۷/۴نسبت به امنيت شغلي۳

۷۰/۰۰۹/۴نسبت به موفقيت ۴

۶۳/۰۰۱/۴نسبت به ماهيت كار ۵

۷۳/۰۰۱/۴نسبت به همكاران۶

۶۰/۰۹۶/۳نسبت به سرپرستي سازمان۷

۹۱/۰۹۲/۳نسبت به زندگي شخصي۸

۷۴/۰۴۹/۳ط كارينسبت به شراي۹

۸۳/۰۸۶/۲نسبت به حقوق۱۰

به عوامل بهداشتي نتايج پژوهش حاضر نشان داد که نگرش نسبت

انگيزشي بـيش از متوسـط و ميـانگين کـل نگـرش بـوده کـه از        و

ند. در اين ميان نگرش نسـبت بـه   هاوضعيت مطلوبي برخوردار بود

از وضـعيت  ۱۷/۴و امنيت شـغلي  ۲۰/۴رشد وپيشرفت با ميانگين 

باشند. نگـرش نسـبت بـه    ميبهتري نسبت به ساير ابعاد برخوردار 

و نگرش نسبت به شرايط كاري با ميانگين ۸۶/۲حقوق با ميانگين 

ي هـا نسبت به سـاير اهـداف پـايين تـرين رتبـه را در خانـه      ۴۹/۳

.ي مورد پژوهش دارا بودهابهداشت
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نتيجه گيريبحث و

ي هـا كه انسان پس از رفع نيـاز نتايج پژوهش حاضر نشان داد 

دسـت  ه اوليه خود خواستار اين است كه بنحوي اين اطمينان را بـ 

آورد كه وضعيت فعلي را حداقل در كوتاه مـدت از دسـت نخواهـد    

شود كه در نگرش شخص نسبت بـه تـامين امنيـت    داد. توصيه مي

بايددر امر انتخاب شغل مـدنظر و مالحظـه قـرار گيـرد. همچنـين      

چنين نتيجه گرفت كه داشتن امنيـت شـغلي و اسـتخدام    توان مي

با .بروز نارضايتي جلوگيري كندتواند از(براي تمام عمر) ميميرس

)درصـد ۸۰توجه به نظرات اكثريـت افـراد مـورد مطالعـه (بـاالي      

توان چنين نتيجه گرفت كه اگر شيوه ارتقاء و ترفيع در سازمان مي

ب افزايش انگيزش افراد مـورد  جوتواند مصورت عادالنه باشد ميه ب

كه اكثر افراد شركت كننده در مطالعه را فراهم آورد و به خاطر اين

هـا باشند و تـن ميداراي تحصيالت زير ديپلم درصد۴/۶۷پژوهش

باشند، ارتقاء سطح بهورزان داراي مدرك فوق ديپلم ميدرصد۸/۶

ه افراد مورد تواند يكي از عوامل مهم در افزايش انگيزميتحصيالت 

مطالعه باشد.اكثر بهورزان تاثير سرو صـدا را روي رونـد كـار خـود     

و مطلوبيت نور محيط كار خود را متوسـط بـه بـاال    .موثر ندانستند

بهورزان از نظافت و پاكيزگي محل درصد۸/۱۶بيان نمودند و فقط 

ي داده شـده هاكار خود احساس نارضايتي كردند. با توجه به پاسخ

نتيجه گرفت كه پايبندي به موازين اخالقي ورعايت اصول توانمي

تواند در روحيه بهتر كار كردن و همانـا  مياخالقي توسط همكاران 

افـراد مـورد   شـتر يب.رضايت افراد مورد مطالعه تاثير داشـته باشـد  

احترام متقابل بـين همكارانشـان را در روحيـه    درصد۳/۸۵مطالعه

توان نتيجه گرفت رابطه ميپس ،ندبهتر كار كردن خود موثر دانست

حسن روابط با همكاران وجـود  اي بين عدم بروز نارضايتي شغلي و

تـر و بيشـتر شـود   دارد يعني هرچـه روابـط بـا همكـاران منسـجم     

.شودميتر نارضايتي شغلي كم

نظر اكثر بهـورزان حـاكي از آن اسـت كـه حقـوق و دسـتمزد       

ي هـا بـه رغـم تـالش   هاماندريافتي خود و مقايسه آن با ساير ساز

تمام وقت خود احساس رضايت ندارنـد و ايـن احسـاس نارضـايتي     

اكثـر بهـورزان   .ين بهورزان باشديگرفته از حقوق پانشاتتواند مي

،روابط دوستانه با رؤسـا ،كه برخورد مناسب مسئولينبر اين باورند

رت فني و تخصصي سرپرستان و همچنين نحوه هاميزان پذيرش م

تواند از بروز نارضايتي در بـين  ميسرپرستان و مديران شبكه عمل 

دنبال ايجاد ه مديران سازمان همواره بايستي ب.جلوگيري كندهاآن

ضريب امنيتي باالي شغلي در سازمان باشند چون داشـتن امنيـت   

همچنـين  تواند از نارضايتي كاركنـان جلـوگيري نمايـد.   ميشغلي 

توجه مسئولين بـه زنـدگي   درصد۶/۷۹اكثريت افراد مورد مطالعه 

توان نتيجـه  موثر دانستند. ميشان را در عالقه به كار خودشخصي

كه توجه مسئولين سازمان به زنـدگي شخصـي افـراد مـورد     گرفت

مطالعه موجب جلوگيري از بروز نارضايتي در بين بهـورزان گـردد،   

كـار  بيشتر پاسخ دهندگان انجام موفقيت آميز كار را درتمايـل بـه   

هـا خود موثر دانستند پس انجام موفقيت آميـز يـك كـار و بـه انت    

تواند موجب رضايت و افـزايش انگيـزه بـه كـار     ميرساندن آن كار 

افراد مورد مطالعه گردد. 

توان اين ميدرصد۸۰با توجه نظرات افراد مورد مطالعه باالي 

نواخـت نباشـد و باعـث    نتيجه را گرفت كه اگـر ماهيـت كـار يـك    

و تخصص گردد هارتهانگيختن تالش مضاعف و رشد و ارتقاء مبرا

تواند موجـب افـزايش رضـايت و انگيـزه بـه كـار افـراد گـردد.        مي

توان چنـين اسـتنباط كـرد كـه تمايـل بـراي كسـب        مينيهمچن

تواند موجـب افـزايش انگيـزش    ميباالتر در سازمان يهاتيمسئول

ذيري در قبـال  و اگـر حـس مسـئوليت پـ    شـود افراد مورد مطالعه 

تواند حتـي  ميي انجام شده وجود داشته باشد خدمت رساني هاكار

در ساعات غير از وقت اداري نيز ادامه داشته باشد.

شـغلي در  عـات يترفكـه  کردنـد اكثر افراد مورد مطالعه عنوان 

گردد هاافزايش انگيزش آنتواند موجب رضايتمندي وميسازمان 

ي باالتر را در انگيزه بـه كـارخود   هامسئوليتو همچنين وظايف و

بهـورزان ارتقـاء سـطح تحصـيلي را در     درصـد ۸۴موثر دانستند و
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) درصـد ۴/۸۳يـت( هاانگيزه بـه كـار خـود مـوثر دانسـتند و در ن     

شيوه ارتقا ءو ترفيعات محيط كار را در انگيزه به كار خود ،بهورزان

و الت يصـ ء سـطح تح شـيوه ارتقـا  چنانچهنتيجه درموثر دانستند. 

ايجـاد  توانـد در ميسازمان به صورت عادالنه باشدترفيع در درون 

.رضايت و انگيزه به كار افراد مورد مطالعه موثر باشد

تحقيقاتي انجام داد كه نتايج آن نشانگر ۱۹۸۷در سال ١ريد

ن بود كه اگر در مقابل كوشش بيشتر به فرد پاداش (مثل حقوق يا

تاييـد مـديريت و نظـاير آن) داده شـود،     و دستمزد بيشتر و ارتقاء

ي مشـكل افـزايش   هـا احساس تعهد او نسبت به دستيابي به هدف

كـه اكثريـت بهـورزان مـورد مطالعـه      با توجه به اين.)۱۰يابد (مي

وجود درآمد مكفي و منصفانه را در جلوگيري از بـروز نارضـايتي و  

پـژوهش  دسـت آمـده از   ه احساس تعهدخود موثر دانستند نتايج ب

.كندميحاضر را حمايت 

صباحي بيگدلي در بررسي ارتباط عوامل انگيزشي با عملكـرد  

ي بهداشت روستايي تحت پوشـش مركـز بهداشـت    هابهورزان خانه

ــايج پــژوهش کــهشهرســتان كاشــان انجــام داد  ــد ازاو نت :عبارتن

1. Derr

كه با ،رشد وپيشرفت-۴مسئوليت -۳ماهيت كار -۲موفقيت -۱

.)۱۱باشد (ميدست آمده اين پژوهش يكسان نهنتايج ب

با توجه بـه افـزايش نـرخ    ودر رابطه با نتايج حاصل از پژوهش

رسد حل ميبه نظر ،تورم و ثابت بودن نسبي حقوق كاركنان دولت

مسـئولين  لـذا مشكل حقوق ودستمزد بسادگي امكان پذير نباشـد  

ا محتــرم وزارت بهداشــت بــا تخصــيص بودجــه كــافي متناســب بــ

تصادي كاركنـان  قتوانند قسمتي از مشكالت اميمقتضيات سازمان 

گـردد انتخـاب وانتصـاب مـديران بـر      ميد هاپيشن.را كاهش دهند

اساس شايستگي تخصصي باشد براي اين منظورافراد مورد نظر بايد 

درمورد ارزيابي قـرار گيرنـد و  رهبري و...،تجربه،از نظر شخصيت

همچنـين  .مـديريتي انتصـاب شـوند   صورت مناسب بودن به شـغل  

ي آموزشي رهبري براي مـديران وجهـه   هاتوان با برگزاري دورهمي

با توجه به نتايج بدست آمده و بـا توجـه بـه    را باال بردهاآنميعل

اين كه اكثريت افراد مورد مطالعه داراي سواد زيـر ديـپلم و حتـي    

ان شـرايط و  گردد كه مسئوالن سازمميد هاباشند پيشنميابتدائي 

امكاناتي براي ادامه تحصيل اين قشر فراهم آورند چون اگـر ميـزان   

كارايي و بهـره وري بـاال خواهـد    باالتر باشد ميزانهاتحصيالت آن

.رفت

بـر رفتـار   يهـا ( مقدمـه ا  ت در سازمانيري. مدمترنس .۵

.ن يمحمد حسـ نژاد يترجمه، نظر.کارکنان در سازمان)

ي،موسسه چاپ و انتشـارات آسـتانه قـدس رضـو    مشهد، 

.۱۳۷۶سال 

هـا و  نظريـه ،مفـاهيم ،رضائيان ع . مديريت رفتار سـازماني .۶

انتشـارات دانشـكده مـديريت دانشـگاه     ، هرانتكاربردها . 

.۲۹۳ص ،۱۳۷۲،تهران

7.  Bearl WI, Holden L. Human resources

management; a contemporary approach. 3rd Ed.

Harlow: Pearson Edu.: 2001. P. 189.

ي.د مهديسيالوان،ترجمه.يرفتار سازمانگ. مورهد .۸

.۷۸-۱۳۲فحاتص، ۱۳۷۴،ديانتشارات مروا،تهران
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۱۳۸۵درمان آذربايجان غربي بر اساس عوامل بهداشتي و انگيزشي مدل هرزبرگ در سال ي بهداشت وهاسنجش نگرش بهورزان شبكه

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1388زمستان، مچهارم، شماره هفتدوره 209

،ران. تهـران يـ ايو درمـان يبهداشتيهاشادپور ک. شبکه.۹

، ۱۳۸۰ي،انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـک  

.۴۲ص 

. بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي دانشجو نزاده ليلخ.۱۰

ــه ،معلمــان. پايــان نامــه كارشناســي ارشــد – دانشــگاه عالم

.۶۶. ص ۱۳۷۶طباطبايي تهران 

بررسي ارتبـاط عوامـل انگيزشـي بـا عملكـرد      .مصباحي .۱۱

هـاي بهـداش روسـتايي تحـت پوشـش مركـز       بهورزان خانه

، ناسـي ارشـد  پايـان نامـه كارش  ،بهداشت شهرسـتان كاشـان  

.۱۳۷۶-۱۳۷۵دانشگاه تهران 
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