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Abstract 

Introduction: Humans' behaviors and activities result from their needs and motives. Thus, identification of 

motivational and hygiene factors in workplace can enhance the staffs' performance, productivity, and job 

satisfaction. This study aimed to determine the motivational and hygiene factors affecting the performance and 

satisfaction of the employees of North Khorasan University of Medical Sciences in 2011. 

Methods: In this descriptive-analytical study, 150 employees in North Khorasan University of Medical 

Sciences were selected through stratified random sampling. The study data were gathered using Herzberg’s 

occupational motivation questionnaire. Finally, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 18) 

and were analyzed using Chi-square, ANOVA, and t-test. 

Results: According to the results, 64% and 63% of the employees mentioned the motivational and hygiene 

factors of their workplace to be desirable. Among the hygiene factors, the highest and lowest scores were 

related to "association" (3.94+0.78) and "salary" (2.71+0.54), respectively. Among the motivational factors 

also, the highest and lowest scores were related to "nature of work" (3.67±0.73) and "job position" 

(2.86±0.57), respectively. Most of the employees considered salary and working environment conditions to be 

effective in their performance and satisfaction. Besides, a significant relationship was found between the staffs' 

workplace and employment status and some hygiene and motivational factors (P<0.05).  

Conclusion: Managers' attention to and planning for supplying “salary", "working conditions", "career 

development", and "job position" can improve the employees' satisfaction and performance. 
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  چکیده

 در تواندانگیزشی و بهداشتی محیط کار می عوامل شناخت. است وي نیازهاي یا هاانگیزه از ناشی انسان هاي فعالیت و رفتار :مقدمه

مطالعه با هدف تعیین وضعیت عوامل انگیزشی و بهداشتی این  .باشد کمک کننده شغلی کارکنان رضایت و وري بهره افزایش عملکرد،

  .انجام گرفت 1390موثر بر عملکرد و رضایت مندي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان  شمالی کارکنان از نفر 150 روي بر که است تحلیلی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش: روشمواد و 

استاندارد انگیزش شغلی  پرسشنامه ها،گردآوري داده ابزار .شده بودند، انجام گرفت انتخاب ايتصادفی طبقه گیري نمونه روش به که

  .تحلیل گردید SPSS18افزار  نرم در کاي، آنالیز واریانس و آزمون تی مجذور آزمون هاي آماري با استفاده از ها داده .بود هرزبرگ

درصد آنها وضعیت عوامل انگیزشی را در محیط کار خود مناسب ارزیابی  63د کارکنان وضعیت عوامل بهداشتی و درص 64: هایافته

عوامل بین کمترین امتیاز و ) 71/2±54/0(»حقوق و دستمزد«بیشترین و ) 94/3 ±78/0(»ارتباط«از بین عوامل بهداشتی . کردند

اکثر . کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد) 86/2 ±57/0(»موقعیت شغلی«بیشترین و ) 67/3±73/0(»ماهیت کار« نیز انگیزشی

بین محل خدمت . مندي خود قلمداد کردندکارکنان حقوق و دستمزد و شرایط محیط کار را از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و رضایت

  ).>05/0P(نادار وجود داشت کارکنان و نیز وضعیت استخدامی آنها با برخی عوامل بهداشتی و انگیزشی رابطه مع

، »شرایط محیط کار«، »حقوق و دستمزد«عامل  4توجه و برنامه ریزي از سوي مدیران و مسئولین جهت تامین  :نتیجه گیريبحث و 

  .تواند در میزان رضایت مندي کارکنان و بهبود عملکرد آنان مفید باشدمی» موقعیت شغلی«و » پیشرفت و توسعه شغلی«

  رضایت مندي، نظریه هرزبرگ، کارکنان دانشگاه عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی، :يکلیدواژگان 
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  مقدمه

 ایجاد در اساسی عامل انگیزش، یا کار انجام اراده یا میل

 از یکی انگیزش). 1(است افراد یا فرد هاي فعالیت ها و تالش

 و مؤثر نتیجه تولید براي کارکنان القاي مهم در ابزارهاي

 آمیز موفقیت اجراي و مثبت محیط کاري لقخ و کارآمد

به طور کلی ). 2(شده است بینی پیش هاي برنامه

یزش در چارچوب دو نوع تئوري مورد مطالعه و ــــانگ

هاي  وريـــــدسته اول تئ. ژوهش قرار گرفته استــــپ

که مشخص می کند چه ) Content Theories( محتوایی

یزد، و دسته دوم چیزهایی رفتار انسان را بر می انگ

که به فرایند ) Process Theories( هاي فرایندي تئوري

  .رفتار در انسان توجه می نماید

بهداشت  –پژوهش حاضر بر اساس مدل دو عاملی انگیزش 

هرزبرگ بوده که جزء تئوري هاي محتوایی محسوب می 

عوامل بهداشتی معموال عوامل خارجی نسبت به شغل . شود

). 3(در ارتباط با زمینه کاري می باشندمحسوب می شوند و 

ي مهم ترین عوامل بهداشتی می توان به برداشت از جمله

کارکنان درباره شیوه اداره امور و خط مشی هاي سازمان، 

استقرار و روابط متقابل با سرپرستان، همکاران، مرئوسان، 

شرایط محیط کار، سطح حقوق و مزایا و وسایل و امکانات 

عوامل انگیزشی نیز به عواملی گفته می شوند که . اشاره کرد

وجود آنها باعث افزایش انگیزش شغلی کارکنان  و غالبا  

چون کسب عواملی هم. افزایش قابلیت کلی افراد می گردند

). 4(موفقیت، قدردانی براي انجام فعالیت و کار تالش برانگیز

سازد که عوامل انگیزشی هاي هرزبرگ مشخص مییافته

ات خشنودي شغلی را فراهم می کند و نگرش مثبت موجب

فرد را نسبت به شغل، جایگزین حالت بی تفاوتی وي می 

سازد و با حذف این عوامل، حداقل ناخشنودي در او بوجود 

از سوي دیگر، نبودن عوامل بهداشتی در محیط کار . می آید

شود و ناخشنودي شغلی را نگرش هاي منفی را سبب می

وجود عوامل بهداشتی در محیط کار حداقل . دفراهم می ساز

؛ )5(خشنودي و رضایت را در سازمانها به وجود می آورد

بنابراین براي ایجاد انگیزش در محیط کار باید شرایط و 

موقعیت هاي الزم در جهت ارضاي نیازهاي سطوح باالتر یا 

  .نیازهاي روانی را فراهم نمود

وضعیت  زمینه در رکشو خارج و داخل در بسیاري مطالعات

 بر بهداشتی در محیط کار و تاثیر آنها و انگیزش عوامل

 در که است گرفته صورت انگیزش کارکنان و شغلی رضایت

 را بهداشتی عوامل بر عوامل انگیزشی بیشتر اهمیت مواردي

 مواردي در و است هرزبرگ مطابق نظر که اند نموده تأیید

، )Franco(فرانکو. دان کرده بیان را بیرونی عوامل اهمیت

 قرار بررسی مورد بهداشتی را کارکنان انگیزه بر مؤثر عوامل

 مؤثربودن، احساس مباهات، که رسید نتیجه این به و داد

 عوامل مهم ترین از شغلی امنیت و مدیریت در صداقت

 از نیز مالی غیر و مالی تشویق هاي چون عواملی و انگیزشی

 دیگري پژوهش در). 6(دبهداشتی می باش عوامل ترین مهم

 مورد افراد داد، انجام 2001در سال ) Timrek( تیمرك که

 شناخته رسمیت به احساس موفقیت، چون عواملی مطالعه

 عوامل از را گرفتن ترفیع و مسئولیت احساس شدن،

 از را و تهدید گناه احساس چون عواملی و مهم انگیزشی

  ). 7(آوردند  شمار به منفی عوامل

 توانایی خود در گزارش پژوهشی) Amiable( آمابیل

 حس و کارها در مشارکت شایستگی، گیري، تصمیم

 انجام جو رقابت، و درونی انگیزشی عوامل از را کنجکاوي

 انگیزش عوامل اجبار را از صورت به کار انجام و ارزشیابی

 اينیز مطالعه 2002 سال در). 8(است کرده اعالم بیرونی

 اساس بر که است انجام شده یزشیانگ عوامل بررسی جهت

 و ارتقا امکان مناسب، مانند حقوق انگیزشی عوامل آن نتایج

 قدردانی، کار، بودن شغلی، جذاب امنیت کارکنان، براي رشد

 عوامل از کار، انجام در فردي، مشارکت مشکالت با همدردي

  ). 9(شده است قلمداد انگیزشی مهم

 چون ی خود عواملیدر نتایج بررس 2002جامسون در سال 

 قدردانی مسئول بودن، احترام گذاشتن، تحصیل، ادامه امکان

 کرده ذکر انگیزشی مهم عوامل از را مساوي پاداش و

تحقیق امیرتاش در زمینه مقایسه دیدگاه کارکنان ). 10(است

و مدیران دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه هاي کاري 
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داد که نظرات مدیران با کارکنان دانشگاه مذکور نشان 

درصد  20استادان و همچنین مدیران با کارمندان هر دو 

در مطالعه مذکور عوامل امنیت شغلی و . همخوانی داشت

جالب و مورد عالقه بودن کار در نظر کارمندان و استادان 

رتبه اول و هم چنین امکان ارتقا و پیشرفت شغلی و احساس 

ط کار در رتبه آخر قرار خودمانی و از خود بودن در محی

که در حدس و پیش بینی مدیران از اولویت داشتند، در حالی

هاي انگیزشی کارکنان، به ترتیب امنیت شغلی و امکان ترقی 

  ).11(و پیشرفت در کار در رتبه هاي اول و دهم قرار داشتند

 عوامل شناخت شده و مطالعات پیشین، ذکر موارد به توجه با

 می که است هاییضرورت از کارکنان یانگیزشی و بهداشت

 ریزي برنامه و شغلی وري، رضایت بهره افزایش در تواند

 کمک محل کار در و مفید پرشور محیطی ایجاد در موفق

 انگیزش ایجاد پرسنل در نیازهاي از آگاهی). 12(باشد کننده

 و است مفید ایشان تفسیر رفتارهاي و بینی پیش براي شغلی

 زیرا شود؛ گرفته نباید نادیده که ستا هایی ضرورت از

هاست؛ از این رو،  ایجاد فعالیت در اساسی عامل انگیزش

هدف بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم  با پژوهش حاضر

انگیزشی و  عوامل درباره وضعیت پزشکی خراسان شمالی

 اجرا هرزبرگ مبناي تئوري بر بهداشتی موثر بر عملکرد آنان

افزایش  جهت دست آمده در به نتایج براساس بتوان تا گردید

  .برداشت گام ایشان توانمندي و رضایت شغلی انگیزه،

  

  روش مواد و 

تحلیلی و از گروه پیمایشی  - این مطالعه از نوع توصیفی

کارکنان شاغل در پنج  پژوهش شامل کلیه این جامعه. است

 -معاونت آموزشی(بجنورد  پزشکی دانشگاه علوم معاونت

بود که از ) ی، پشتیبانی، بهداشتی، درمان، غذا و داروپژوهش

اي انتخاب که در نفر با روش تصادفی طبقه 185بین آنها 

ها، ابزار گرداوري داده. پرسشنامه جمع آوري شد 150نهایت 

  : پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش بود

سن، جنس، محل (کارکنان  فردي مشخصات اول، بخش در

نوع استخدامی، سابقه کار، میزان  خدمت، مدرك تحصیلی،

 عامل 11 مربوط به سؤال 40 تعداد دوم بخش در و) درآمد

هرزبرگ جهت تعیین وضعیت موجود عوامل بهداشتی  نظریه

بر اساس طیف پنج  که و انگیزشی در محیط کار افراد بود

صورت بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط،  اي لیکرت و بهدرجه

 دسته هر در عبارات. شد يبند درجه بسیار خوب خوب و

 پنج :ترتیب به )بیرونی( بهداشتی و) درونی (انگیزشی  عوامل

 عبارت قدردانی، چهار و شناخت عامل به مربوط عبارت

 به عبارت مربوط سه شغلی، توسعه و پیشرفت به مربوط

 دو و مسؤولیت، استقالل به مربوط عبارت سه کار، ماهیت

 حقوق سه عبارت شغلی، يارتقا و موفقیت به مربوط عبارت

 محیط بر حاکم خط مشی به مربوط عبارت سه دستمزد، و

 چهار بااطرافیان، ارتباط نحوه به مربوط عبارت پنج کار،

 محیط در شرایط عبارت سه شغلی، امنیت حیطه در عبارت

 و نظارت سرپرستی نحوه به مربوط عبارت پنج و کار

  . بود مسؤولین

امه در مطالعات پیشین مورد روایی و پایایی این پرسشن

سنجش قرار گرفته است که ضریب روایی کسب شده بر 

اساس نظر پنج تن از متخصصان و کارشناسان، براي هر یک 

 پایایی. به دست آمده است% 96تا % 71از سواالت بین 

 ضریب استفاده از با مقدماتی مطالعه از پس پرسشنامه نیز

 به% 88و بیرونی % 96 درونی عوامل براي کرونباخ آلفاي

  ) 13(آمده است دست

محققین پس از اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه و 

مراجعه به معاونت هاي دانشگاه و افراد مورد مطالعه، ضمن 

ارائه توضیحات کافی به پاسخ دهندگان در خصوص معرفی 

مطالعه و نکاتی در رابطه با محرمانه بودن اطالعات و رعایت 

  .نت علمی، اقدام به توزیع پرسشنامه ها نمودندصداقت و اما

 فراوانی، توصیفی همچون آمارهاي از هاداده به منظور تحلیل

میانگین و  تجمعی، فراوانی نسبی، فراوانی فراوانی، درصد



 115/ . .  . دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره    ی صدرامجله علوم پزشک

www.sadramj.com 
 

،  t-testآزمون هاي آماري  چنین ازو هم مربوطه نمودارهاي

 18SPSSمجذور کاي و آنالیز واریانس در محیط نرم افرازي  

  .استفاده گردید

  

  هایافته

نفر پرسنل مورد بررسی، حدود نیمی از افراد  150از مجموع 

میانگین سنی افراد . مورد مطالعه زن و بقیه مرد بودند

متاهل و مدرك %) 7/82(اکثر افراد. بود 6/33 39/7±

. درصد افراد نیز در سطح کارشناسی بودند 65تحصیلی 

از نظر نوع . سال بود 53/8سابقه کار داراي میانگین 

به صورت رسمی استخدام بودند و اکثرا % 25استخدام، فقط 

  .در اختیار سازمان قرار داشتند%) 40(به صورت پیمانی 

ها و حیطه  در ادامه، میانگین و انحراف معیار امتیازات گزینه

هاي عوامل انگیزشی و بهداشتی در جدول یک ارائه شده 

مل بهداشتی موثر بر عملکرد در این مطالعه عوا. است

کارکنان به ترتیب ارتباط، نحوه سرپرستی و نظارت، خط 

مشی محیط، امنیت شغلی، شرایط محیط کار و حقوق و 

چنین عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد هم. دستمزد بودند

کارکنان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از ماهیت کار، 

رفت و توسعه مسئولیت شغلی، شناخت و قدردانی، پیش

میانگین نمره ارزیابی پاسخ دهندگان . شغلی و موقعیت شغلی

 18/3و عوامل بهداشتی  16/3در خصوص عوامل انگیزشی 

به دست آمد که در وضعیت  17/3نمره کلی نیز . بود

  .متوسطی قرار داشت

  

  خراسان شمالی وضعیت عوامل انگیزشی و بهداشتی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی . 1جدول 

  شاخص ها

 

 وضعیت موجود

 انحراف معیار میانگین

  

  

  عوامل بهداشتی

 )بیرونی(    

 936/0 71/2 حقوق و دستمزد

 805/0 06/3 خط مشی محیط

 20/1 94/3 ارتباط

 797/0 02/3 امنیت شغلی

 50/1 97/2 شرایط محیط کار

 884/0 40/3  نحوه سرپرستی و نظارت

  983/0   18/3                                         نمره کل     

  

  عوامل انگیزشی

 )درونی(    

 908/0 3 شناخت و قدردانی

 906/0 98/2 پیشرفت شغلی

 821/0 67/3 ماهیت کار

 50/1 30/3 مسئولیت شغلی

   970/0 86/2 موقعیت شغلی

  887/0  16/3نمره کل                                         

  



  همکاران و امید امامی    1393 بهار ،2، شماره 2دوره / 116

www.sadramj.com 
 

  دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مورد میزان اهمیت   -2جدول 

  عوامل انگیزشی و بهداشتی موثر بر عملکرد و رضایت مندي آنان 

  میانگین و  عوامل موثر

  انحراف معیار

  رتبه  درصد اهمیت

  1  5/95  86/3 ± 72/0  حقوق و دستمزد

  11  74  53/2 ± 71/0  خط مشی محیط

  9  78  70/2 ± 95/0  ارتباط

  3  91  43/3 ± 9/0  امنیت شغلی

  2  93  69/3 ± 1/1  شرایط محیط کار

  10  5/75  68/2 ± 99/0  نحوه سرپرستی 

  8  82  98/2 ± 74/0  و قدردانی شناخت

  4  90  31/3 ± 66/0  پیشرفت شغلی

  6  86  02/3 ± 65/0  ماهیت کار

  5  87  19/3 ± 82/0  مسئولیت شغلی

  7  5/84  92/2 ± 80/0  موقعیت شغلی

  

نیز دیدگاه کارکنان در مورد میزان اهمیت هر  2در جدول 

یک از عوامل انگیزشی و بهداشتی تاثیر گذار بر عملکرد نشان 

 .داده شده است

حیطه موثر بر  11نشان می دهد در بین  2نتایج جدول 

تمزد، عملکرد و رضایت شغلی، بیشترین نمره به حقوق و دس

شرایط محیط کار، امنیت شغلی و پیشرفت و توسعه شغلی 

تعلق گرفت؛ یعنی از نظر کارکنان، این عوامل بیشترین نقش 

از طرفی . و اهمیت را در بهبود عملکرد و رضایت شغلی دارند

کمترین نمره به خط مشی محیط، نحوه سرپرستی و نظارت 

ه این این بدان معنی است ک. و ارتباطات اختصاص یافت

عوامل از دیدگاه کارکنان نقش کمتري را در رضایت شغلی 

اهمیت و تاثیر سایر عوامل بر میزان رضایت . ایفا می کنند

  .مندي در حد متوسط قرار داشت

داري بین عوامل  براي مقایسه بین نمرات و نیز تعیین معنی

انگیزشی و بهداشتی با محل خدمت و نوع استخدامی 

نتایج نشان . نالیز واریانس استفاده گردیدکارکنان از آزمون آ

، )P>0001/0(داد که از بین عوامل داخلی، پیشرفت کار 

و از بین  )P=03/0(و موقعیت شغلی) P=018/0(ماهیت کار 

، سرپرستی و ) P>001/0(عوامل خارجی امنیت شغلی

با محل  )P=046/0( و شرایط محیط کار )P=039/0(نظارت

چنین بین هم. دار مشاهده شد یخدمت کارکنان رابطه معن

متغیر وضعیت استخدامی با برخی عوامل بهداشتی از قبیل 

) P=041/0( حقوق و دستمزد) P=008/0( امنیت شغلی

بدین معنی که کارکنانی که . داري به دست آمد رابطه معنی

وضعیت استخدامی آنها رسمی و پیمانی بود از وضعیت 

مندي  خود رضایتامنیت شغلی و نیز حقوق و مزایاي 

در واقع متغیرهاي محل خدمت و وضعیت . بیشتري داشتند

استخدامی بر برخی عوامل بهداشتی و انگیزشی تاثیر گذار 

بین متغیرهاي جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سابقه . بودند

کار، وضعیت تحصیلی و حقوق دریافتی با هر یک از عوامل 
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رابطه معنی  بهداشتی و انگیزشی موثر بر عملکرد کارکنان

  ).P<05/0(داري مشاهده نگردید 

  

  بحث 

 موسسات ویژه به ها سازمان عملکرد و کمیت کیفیت

 نتایج .دارد بستگی سازمان افراد تک تک به عملکرد آموزشی

پزشکی  علوم دانشگاه کارکنان نظرات به بررسی مربوط

وضعیت  مورد در سازمان یک افراد عنوان به خراسان شمالی

شتی و انگیزشی موثر بر عملکرد و رضایت مندي بهدا عوامل

 اندکی از )بیرونی(بهداشتی  عوامل انان نشان داد وضعیت

 بر مشابه بررسی در. باشد بهترمی) درونی( عوامل انگیزشی

 یافته دست نتیجه به همین دامغان، شهر دبیران روي

بهشتی  شهید هاي دانشگاه بیمارستان پرستاران اما )14(اند

همچنین کارکنان بیمارستان هاي آموزشی یاسوج و  ،)15(

 کرده ذکر مناسب تر را انگیزشی وضعیت عوامل) 16(

  ).15(بودند

هرزبرگ  تحقیقات نتایج راستاي در بررسی این نتایج

است نقش عوامل انگیزشی در بهبود  معتقد وي ازیر باشد نمی

 عوامل عملکرد و رضایت مندي بیشتر است؛ به عبارت دیگر

 ایجاد نبودشان و است ضروري کار در وجودشان خارجی

شود؛  نمی کار به افراد برانگیختن باعث نماید اما می مشکل

تر، عوامل بهداشتی باعث ایجاد رضایت نمی  به بیان ساده

عوامل انگیزشی  اما .شوند اما از نارضایتی جلوگیري می کنند

  ).17(ترغیب و رضایت می شوند  باعث

 بهداشتی و انگیزشی عوامل وضعیت موجود نتایج، اساس بر

 متوسط حد در مطالعه مورد جامعه کارکنان محیط کار در

 حد در آنان کاري محیط در دیگر به بیان داشت؛ قرار

 به توجه وجود این با .می شود داده عوامل بها این به متوسط

  . انگیزشی بوده است عوامل از بهداشتی بیشتر عوامل

ی، مولفه هاي ارتباط و سرپرستی و نظارت از بین عوامل بیرون

در وضعیت مناسب، حقوق و دستمزد و شرایط محیط کار در 

وضعیت نامناسب و خط مشی محیط و امنیت شغلی در 

نشان » ارتباط«باال بودن نمره . وضعیت متوسط قرار داشتند

می دهد که در سطح دانشگاه نحوه ارتباط کارکنان با 

حوه ارتباط با همکاران و سایر مسئولین و روسا و نیز ن

کارکنان مناسب بوده که در ایجاد انگیزش و رضایت شغلی 

باال بودن نمره سرپرستی و نظارت . نقش پررنگی داشته است

نیز به این معنا است که دسترسی کارکنان به مسئولین در 

مواقع لزوم به راحتی انجام گرفته و همچنین کارکنان از 

ت مسئولین و نحوه نظارت آنها شیوه سرپرستی و هدای

مطالعه اي که در بین پرستاران سمنان . رضایت داشته اند

نشان داد که سرپرستی و نظارت از جمله ) 18(انجام شد

عوامل مهم انگیزشی بوده و نحوه نظارت مستقیم و غیر 

مستقیم مسئولین و شیوه ارزشیابی آنها یک عامل انگیزشی 

ن به کارکنان یکی از عوامل عدالت و توجه یکسا. مهم است

  .مهم رضایت از محیط کار است

نامناسب بودن وضعیت موجود حقوق و دستمزد بیانگر این  

است که کارکنان از تناسب حقوق دریافتی با نیازهاي زندگی 

حقوق و دستمزد . و نیز میزان و نوع کار رضایت نداشته اند

داده و  ترین عواملی است که انگیزش را کاهش یکی از مهم

 یک توان را می حقوق پرداخت. منجر به نارضایتی می گردد

 براساس یک حقوق اگر اما دانست، قوي انگیزه و محرك

و  خط نشود، استاندارد مشاغل،عادالنه بندي طبقه طرح

تبدیل  مداوم نارضایتی عامل یک به تواند می پرداخت مشی

  ).19(شود 

 رضایت بهتر ودرعملکرد  مؤثر ترین حیطه از طرفی مهم 

 با حقوق بودن متناسب( دستمزد و حقوق حیطه شغلی،

 اغلب نتایج با که بود )کار نوع میزان و نیازهاي زندگی

پزشکان  جامعه. داخلی و خارجی همخوان است مطالعات

 یکی درآمد، و حقوق بودن پایین که اند نموده بیان کردستان

 را پزشکان شغلی رضایت که است عواملی ترین از مهم

 عوامل که داد نشان نیز آبادي حسن). 20(دهد می کاهش
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 دیگري عامل هر از بیش شغلی دستمزد و امنیت و حقوق

 یک در ).21(شود  محسوب عامل انگیزشی یک تواند می

که حقوق و  مشخص شد پرتقالی پزشکان روي بر بررسی

درآمد به عنوان یک عامل موثر بر رضایت شغلی محسوب می 

 به دهد، اجازه آنها به اوضاع و شرایط اگر که شود به نحوي

  ).22(دهند شغل تغییر باید حتماً کمبود درآمد، دلیل

شرایط محیط کار نیز جز مواردي بود که در این مطالعه از  

این بدان . وضعیت نامناسبی در محیط کار افراد برخوردار بود

مفهوم است که شرایط فیزیکی، تجهیزات و امکانات محل کار 

افراد و نیز امکانات رفاهی نامناسب بوده و افراد نارضایتی 

شرایط محیط کار یکی از عواملی بود . خود را اعالم کرده اند

که از نظر کارکنان می تواند تاثیر مهمی بر رضایت شغلی و 

  .عملکرد آنان داشته باشد

درصد  41 که داد نشان خود بررسی در الزمانی صاحب

 فیزیکی، شرایط از آزاد، گاهدانش علمی اعضاي هیأت

درصد افراد  2کار، بسیار راضی و تنها  ابزار و تجهیزات

 مناسب، کار ابزار و تجهیزات شرایط فیزیکی،. ناراضی بودند

 هدف به رسیدن و بازسازي و ادامه کار براي انگیزه مهمترین

 امکانات نمودن فراهم بنابراین،). 23(بود خواهد سازمان هاي

 می الزم ایشان مندي رضایت در کاري ینهزم در ضروري

 که داد نشان مزینانی پژوهش از حاصل یافته هاي .باشد

 رفاهی، تامین امکانات منصفانه، دستمزد و حقوق پرداخت

 موثر افزایش کارایی در شغلی امنیت تامین اختیار، تفویض

  ).24(است 

موثر بر عملکرد کارکنان، ) انگیزشی(از بین عوامل درونی 

هیت کار و مسئولیت شغلی در وضعیت مناسب، موقعیت ما

شغلی و نیز پیشرفت و توسعه شغلی در وضعیت نامناسب و 

  .شناخت و قدردانی در وضعیت متوسط قرار داشتند

کار  ماهیت عامل از بین عوامل انگیزشی، وضعیت موجود دو

و مسئولیت شغلی، امتیاز باالیی را به خود اختصاص دادند؛ 

ظ تاثیر و اهمیت آنها بر عملکرد و رضایت شغلی، اما از لحا

این عوامل در وضعیت متوسطی قرار داشتند که توجه 

 معتقد کاشانیان .بیشتري را از سوي مسئولین طلب می کند

 و عادي کارهاي از بیش پرتحرك، مشاغل از که افراد است

 و کنند می حاصل خاطر رضایت و برند لذت می معمولی

 جالب برایشان کار ماهیت که کنند می کار بهتر هنگامی

 و کسالت باعث مدتی از تخصصی پس مشاغل). 25(باشد

 کند می تضعیف آنان را در کار به انگیزه و شود می دلزدگی

  ). 26(نمود ایجاد انگیزه شغل ساختن متنوع با توان می که

نقش دانشگاه علوم  به اهمیت توجه با پژوهشگر، نظر به

 مسؤولیت آنها هداف سالمت جامعه،پزشکی در پیشبرد ا

 را زیادتري درونی انگیزش که کنند می بیشتري احساس

 و است کننده کمک ایشان روانی رشد در گردد و می موجب

 هاي شتال مسؤول نظارت، بدون داد که اجازه آنان به باید

کارکنان  فکري توان و با توجه به توان علمی .باشند خود

 زمینه هاي در حس استقالل زشکی،شاغل در دانشگاه علوم پ

 است ممکن و توضیح بوده قابل آموزشی و پژوهشی درمانی،

 اي هاي غیرکارشناسانه دخالت به مربوط حدي تا اهمیت این

 این از .انجام می گیرد مواقع برخی است ممکن که باشد

 جهت در یا درمانی آموزشی سیستم در مداخله هرگونه لحاظ

 و طراحی مهم اصل لحاظ این با باید کارکنان، رفتار تغییر

 ماندن ناکام رضایت موجبات عدم ایجاد با تا گردد اجرا

  .نگردد فراهم مذکور مداخله

پایین بودن نمره پیشرفت و توسعه شغلی و نیز موقعیت 

شغلی به این معنی است که از نظر کارکنان امکان ارتقاي 

هشی شغلی در حرفه، امکان ادامه تحصیل، امکانات پژو

مناسب و نیز امکان ارتقا به مراتب باالتر در محل کارشان به 

از طرفی کارکنان بیان کردند که این . نحو احسن وجود ندارد

دو عامل اهمیت و تاثیر زیادي در میزان رضایت مندي و 

بنابراین مدیران و مسئولین باید به . بهبود عملکرد آنها دارند

شته و زمینه را براي موقعیت هاي شغلی کارکنان توجه دا

  .پیشرفت و توسعه آنها فراهم نمایند
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 مطالعات خالف بر که در این مطالعه عواملی و ها حیطه

 مهمی نقش شغلی در تاثیر بر روي عملکرد و رضایت خارجی

شامل ارتباطات،  توجه ویژه اند شایان لحاظ این از و نداشته

ست ا مسئولین سرپرستی شیوه و قدردانی خط مشی محیط،

 مورد مهم، عاملی عنوان به خارجی مطالعات اغلب در که

 و) Cain( کین زمینه این در. اشاره قرار گرفته است

 و دستیاران روي )27( پنسیلوانیا در خود همکاران در مطالعه

 ارتباطات وجود دادند نشان زایمان و بخش زنان فلوهاي

 احساس ایجاد در بالینی گروه آموزشی یک در سازنده

 به نسبت حتی( همچنین فراگیران و اساتید در ایترض

 همکاران و) Palepu( پالپو از سوي دیگر، .است مهم )آینده

 اعضاي سازنده دید از  را ارتباط اهمیت )28( خود مطالعه در

 .دادند پزشکی نشان دانشکده جوان تر علمی هیأت

رضایت  در آن اهمیت و مسئولین نظارت زمینه در همچنین

و ) Thompson( تامسون مطالعه نظیر العاتیمط شغلی

شواهد،  این علیرغم اما ).29(است قابل اشاره  همکاران

به  مربوط هاي حیطه براي را اهمیتی کم نقش ما مطالعه

 هاي زمینه الزم مداخالت با باید که داد نشان »کار گروهی«

  .نمود فراهم آن را احیاء

استخدامی آنها، در مورد تاثیر محل خدمت کارکنان و نوع 

مطالعه حاضر نشان داد که از دیدگاه کارکنان پشتیبانی و نیز 

کارکنان شاغل در معاونت بهداشت و درمان، مولفه هاي 

حقوق و دستمزد، ماهیت کار و شرایط محیط کار و از دیدگاه 

کارکنان شاغل در معاونت آموزشی و پژوهشی، مولفه هاي 

شرفت و توسعه شغلی حقوق و دستمزد، موقعیت شغلی و پی

در میزان انگیزش، رضایت مندي و عملکرد آنان از اهمیت 

براي کارکنانی که به صورت طرحی . بیشتري برخوردار است

یا قراردادي در استخدام سازمان بودند، مولفه هاي حقوق و 

دستمزد، شناخت و قدردانی و امنیت شغلی از اهمیت 

  .بیشتري برخوردار بودند

ي این مطالعه،  احتمال حضور نداشتن و یا از محدودیت ها

همکاري نکردن برخی کارکنان در تکمیل پرسشنامه ها به 

خاطر مشغله زیاد و نیز زیاد بودن تعداد سواالت بود که البته 

این مشکل با تنظیم وقت توسط پرسشگران و مراجعه مجدد 

  .برطرف گردید

  

  نتیجه گیري

امر را در شناسایی  نتایج این مطالعه مدیران و مسئولین 

عوامل انگیزشی و بهداشتی که بر عملکرد کارکنان موثر 

 در تواند می این عوامل شناخت. هستند، یاري خواهد نمود

 ریزي برنامه و شغلی وري، تعهد سازمانی، رضایت بهره افزایش

باشد؛  کننده کمک و مفید پرشور محیط کار ایجاد در موفق

 در مؤثر عوامل به اهمیت امر مسئولین لذا پیشنهاد می شود

 توجه بیشتري سازمان در شغلی انگیزش و رضایت ایجاد

 طریق فراهم از خالق، استعدادهاي پرورش صدد در و نموده

خاطر و  آرامش و شغلی امنیت با توأم مناسب محیط نمودن

 صرف امور را خود ذهن بتوانند کارکنان تا باشند تجهیزات

 در .کنند درمانی و خدماتی - ژوهشی، بهداشتی آموزشی، پ

 و اقتصادي، استخدامی مشکالت رفع به توجه راستا، این

 از قدردانی بموقع و شغل در تنوع ایجاد و کار محیط شرایط

 و از نماید می فراهم را ایشان درونی انگیزش موجبات آنها،

  .کند می پیشگیري آنان، اي امور حرفه در سستی و رکود

  

  تشکر و قدردانی

قاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی این م

نویسندگان مقاله . می باشد 89/پ/227خراسان شمالی با کد 

دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه به خاطر  بر خود الزم می

حمایت مالی و همچنین از کلیه پرسنل دانشگاه که در 

  .اجراي این پژوهش همکاري داشته اند، تقدیر و تشکر نمایند
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