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Abstract
Introduction: Motivation is an important tool to motivate nurses to provide quality care. The
purpose of this study was to investigate the decreasing factors of motivation affecting the
performance of nurses in the teaching hospitals of Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted in Shiraz in 2019. The research
population consisted of all nurses of the teaching hospitals of Shiraz University of Medical
Sciences, among whom 340 from 10 hospitals were selected as sample size. Data were collected
through a questionnaire and analyzed by t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient with
SPSS23 software.
Results: The total mean of materialistic and non-materialistic factors decreasing motivation were
3.14 ± 1.24 and 3.29 ± 1.31, respectively. Among the materialistic factors, the "personal economic
problems" factor with the mean of 3.38 ± 1.14 and among non-materialistic factors, the "instability
in decision making by the top managers" with the mean of 4/31 ± 1/13 had the highest score.
There was a significant relationship between materialistic factors and gender, marital status, shift
record, the number of shift work per month, and the number of patients under observation in each
shift work. Also, there was a significant relationship between non-materialistic factors and age,
work experience, and education level (p˂0.05).
Conclusion: According to the findings, organizing training courses for top managers in different
managerial levels in the field of decreasing factors of motivation, providing a suitable working
environment coupled with the desired interaction, and solving the economic problems of nurses is
suggested.
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 1استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
2دانشجوی دکت رای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،
ایران
3دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات منابع انسانی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
4کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
5دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
مقدمه :یکی از ابزارهای مهم در برانگیختن پرستاران جهت ارائه خدمات باکیفیت ،انگیزش می باشد .پژوهش حاضر با هدد بررسدی
عوامل کاهنده انگیزش موثر بر عملکرد در پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام پذیرفت.
روشها :این مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  1398در شیراز انجام شده است .جامعه پژوهش تمدامی پرسدتاران بیمارسدتان هدای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که از بین آنها  340نفر به عنوان حجم نمونه از بین  10بیمارستان انتخاب گردیدد .داده هدا
از طریق پرسشنامه گردآوری و توسط آزمون های آماری  ANOVA ،t-testو ضریب همبسدتگی پیرسدون در ندرم افدزار SPSS23
تحلیل شد.
يافتهها :میانگین کل عوامل مادی و غیرمادی کاهنده انگیزه ،به ترتیب برابدر بدا  3/14±1/24و  3/29±1/31بدسدت آمدد .در میدان
عوامل مادی ،عامل "مشکالت اقتصادی شخصی" با میانگین  3/38±1/14و در میان عوامل غیرمادی ،عامدل "عددم ثبدات در تصدمیم
گیری های مدیران مافوق" با میانگین  4/31±1/13بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند .بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت تاهل،
سابقه شیفت ،تعداد شیفت در هر ماه ،تعداد بیمار تحت نظر در هر شیفت کار با "عوامل مدادی" و بدین "عوامدل غیرمدادی" کاهندده
انگیزه با متغیرهای سن ،سابقه خدمت ،و سطح تحصیالت رابطه آماری معنی دار مشاهده شد(.)p˂0.05
نتیجهگیری :با توجه به یافته ها ،برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران مافوق در رده های مختلف مدیریتی در زمینه مهدم تدرین
موارد کاهنده انگیزه ،فراهم آوردن محیط کاری مناسب توام با تعامل مطلوب و رفع مشکالت اقتصادی پرستاران پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی :انگیزش ،عملکرد ،پرستارها ،بیمارستانها ،شیراز
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مقدمه

مطالعات جودت و همکاران( )13و حبیب پدور و همکداران

یکی از عوامل اساسی در ایجاد تالش ها و فعالیت های فرد

( )14انگیزش شغلی پرستاران در حد متوسط بدوده اسدت.

یا افراد ،میدل یدا اراده انجدام کدار یدا انگیدزش اسدت (.)1

در این زمینده فرانکدو در بررسدی عوامدل مدوثر بدر انگیدزه

انگیزش حالت و نیروی درونی است که فدرد را بده فعالیدت

کارکنان سالمت در بیمارستان جردن امریکا به این نتیجده

خاص ترغیب می کند .آنچه به عنوان عوامل انگیدزه بدرای

رسید که احساس مباهات ،موثر بودن ،صداقت در مدیریت

فرد یا گروه خاص مهم تلقی می شدود ممکدن اسدت بدرای

و امنیت شغلی از مهم ترین عوامل انگیزشی قلمدداد شدده

برای فرد یا گروه مهم نباشد ،به عبارت دیگدر خدود فدرد و

اند و عواملی چون تشویق های مالی و غیرمالی نیز از اصلی

زمینه ایی که فرد در آن فعالیت مدی کندد از جملده مهدم

ترین عوامل تشدخی

داده شدده اندد ( .)15همچندین در

ترین عواملی هستند که در نیروهای انگیزشی موثرندد (.)2

تحقیق دیگری تیمرک در بررسی انگیزش شغلی کارکندان

در حقیقددت یکددی از ابزارهددای اصددلی در رشددد و توسددعه

بهداشتی در کالیفرونیا امریکدا عدواملی همچدون احسداس

کارکندان بددرای دسدتیابی بدده اهددا و نتیجدده اثددربخش و

موفقیت ،به رسمیت شناخته شدن ،احسداس مسدئولیت و

کارآمد و ایجاد محیط کاری مثبت و اجرای موفقیدت آمیدز

گرفتن ترفیع را از عوامل انگیزشدی مهدم و عدواملی چدون

برنامه های پیش بینی شده ،انگیزش می باشد(.)3

احساس گناه و تهدید را از عوامل منفی به شمار آورده اندد

امروزه یکی از چالش های اساسی پیش و روی نظدام هدای

(.)16

سالمت کیفیت نامطلوب خدمات می باشد .یکدی از عوامدل

محددیط بیمارسددتان یکددی از پرتعامددل تددرین و چددالش

تاثیر گذار در این زمینه ارائه خدمات توسط نیروی انسدانی

برانگیزترین محیط های کاری به شمار مدی رود ( )17کده

است ( .)4در این بین فراهم آوردن انگیزه الزم برای انجدام

میتواند بر سالمت پرسنل شاغل در آن از جمله پرسدتاران

کار و توجه به نیروهای انگیزشی نیدروی انسدانی از جملده

تاثیر گذار باشد .وجود انگیزه در چنین محیطی جهت ارائه

مهم ترین عوامل موثر در ارائه خدمات با کیفیدت مطلدوب

مراقبت کافی به بیماران ،امری مهم و ضروری اسدت ( )9و

می باشد ( .)5در ایدن بدین پرسدتاران بده عندوان یکدی از

عدم توجه به عوامل انگیزشدی پرسدتاران ،منجدر بده عددم

بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات سالمت در خط مقددم

رضایت شغلی ،کاهش کیفیت خدمات ،کندد شددن فرایندد

مراقبددت و درمددان قددرار داشددته و نقددش پررنگددی در ارائدده

بهبودی بیماری و در نهایت عدم رضایت استفاده کنندگان

خدمات با کیفیت دارند ( .)6از این رو عملکرد ضعیف آندان

از خدمات می گردد (.)18

می تواند نتایج غیرقابل جبرانی در نظام سالمت بده دنبدال

توجه به نیروهای انگیزشی و همچنین عوامدل کاهندده آن

داشددته باشددد ( .)7-9درنظددر داشددتن عوامددل انگیزشددی

در پرستاران بیمارستان ها کده مجبدور بده انجدام کارهدای

پرستاران در بیمارستان ها کده موفدف بده انجدام کارهدای

طاقت فرسدا ،پدر مسدئولیت و دریافدت هدای گاهدا انددک

طاقت فرسا ،و پرمسئولیت هستند از جمله مهم ترین و در

هستند از مهم ترین و در عین حال از پیچیده ترین وفایف

عین حال پیچیده ترین وفایف مدیران است (.)10

یک مدیریت اثربخش به شمار می رود ( ،)19زیرا هنگدامی

پرستاران معموال در زمان ورود بده شدغل پرسدتاری افدراد

که فرد حرفه ای را در جامعه انتخاب می نمایدد ،مجموعده

منظم ،دلسوز و با انگیزه کاری باال می باشدند ،امدا معمدوال

ای از خواسته ها ،نیازها ،آرزوها و تجارب گذشته را کده بدر

پس از انبوهی استرس و مشکالت در محیط کار احسداس

روی هم انتظارات شغلی را می آفرینند در ذهدن خدود بده

خستگی کرده و حتدی مایلندد از کدار خدود کنداره گیدری

همراه دارد و به این ترتیب انگیزش در کار بدرای او برقدرار

نمایند ( .)11نتایج مطالعده تقدوی و الریجدانی و همکداران

می گردد و فرد کار خدود را وسدیله ای بدرای رسدیدن بده

( )12حاکی از سطح انگیدزش پدایین پرسدتاران بدوده و در

اهدا می بیند (.)20
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با توجه به اینکه پرستاران بیشترین گروه شدغلی در میدان

پنج رتبه ای لیکرت تنظیم شدده اسدت (امتیداز  =1خیلدی

گروههای شاغل در بیمارستان را تشکیل میدهند ،افدزایش

کم ،امتیاز =2کم ،امتیاز =3متوسط ،امتیاز =4زیداد ،امتیداز

کارایی آنها در بیمارستان ،بسیار مهم است ( .)21لذا ایدن

 =5خیلی زیاد) .روایی این پرسشنامه در مطالعه رنجبریدان

مطالعه با توجه به اولویدت هدای پژوهشدی دانشدگاه علدوم

و نائینی ( )22تایید گردیده است .جهدت سدنجش پایدایی

پزشکی شیرا و با هد بررسی عوامل کاهنده انگیزش موثر

پرسشنامه ،یک نمونه  30تایی پیش آزمون گردیدد کده بدا

بر عملکرد در پرستاران بیمارستان هدای آموزشدی درمدانی

ضریب الفای کرونباخ  0/87مورد قبول قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  1398انجام شد.

ورود افراد به مطالعه و پر کردن فرمهای پرسشدنامه کدامال
داوطلبانه و تنها در صورت تمایل فرد انجدام گردیدد .پدس

روشها

ازتوجیه شرکت کنندگان نسبت به اهدا طدر ،،در مدورد

مطالعه حاضر یک مطالعده توصدیفی -تحلیلدی بده صدورت

اصل محرمانه بودن پاسخها تأکید شد و رضایت شدفاهی از

مقطعی است که در سال  1398بدر روی پرسدتاران شداغل

آنها کسب گردید و سپس پرسشدنامه هدا بددون ندام وندام

در بیمارستانهای آموزشدی دانشدگاه علدوم پزشدکی شدیراز

خانوادگی بین آنها توزیدع شدد .پدس ازآن پرسشدنامه بده

انجام شد .این بیمارستانها شدامل نمدازی ،شدهید فقیهدی،

صورت خودایفدا ( )Self administratedتکمیدل شدد و

حافظ ،دستغیب ،رجایی ،زینبیده ،علدی اصدغر ،ابدن سدینا،

پس از تکمیل و عودت پرسشدنامهها دادههدای جمدعآوری

خلیلی ،چمران می باشند .براساس جمعیت مدورد بررسدی

شده در نرمافزار ( SPSS )16وارد و با استفاده آماره های

که  2943نفر(پرستار) بود 340 ،نفر به عنوان حجم نمونه،

توصدددیفی و بهدددره گیدددری از آزمونهدددای T-Testو

با توجه به فرمولی که در ادامه ذکر شده است و احتسداب

 ،ANOVAضریب همبستگی پیرسدون در سدطح معندی

خطای  0/05تعیدین شدده و بدا تقسدیم  340بدر  2943و

داری  α=%5تحلیل شد.

ضرب عدد بدست آمده بر تعدداد پرسدنل هدر بیمارسدتان،
حجم نمونه الزم در هر بیمارستان بدست آمد .در هریک از

يافتهها

بیمارستان ها برای انتخاب پرستاران از روش نمونه گیدری

از  340پرسشنامه توزیع شده 312 ،پرسشنامه بطور کامل

تصادفی ساده استفاده شد.

تکمیل گردید (نرخ ریزش  .)%8میدانگین سدنی پرسدتاران

جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ایدی کده رنجبریدان و

شرکت کننده در مطالعه  30/23 ± 6/46سال و اکثر آنهدا

نددائینی ( )22در مطالعدده خددود از آن بهددره گرفت ده بودنددد،

( 54/17درصد) در گدروه سدنی کمتدر از  30سدال بودندد.

استفاده شد .ایدن پرسشدنامه شدامل دو بخدش مشخصدات

میددانگین سددابقه کدداری  7/23 ± 6/45سددال و اکثددر انهددا

فردی و سواالت اختصاصدی مدی باشدد .مشخصدات فدردی

( 66/34درصد) در گروه کمتدر از  10سدال بودندد61/86 .

شامل؛ سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت ،بخدش

درصددد زن و بقیدده مددرد بودنددد .بیشددتر پاسددخگویان دارای

محل خدمت ،سدابقه خددمت و وضدعیت اسدتخدامی مدی

تحصددیالت کارشناسددی ( 91/67درصددد) ،نیددروی طرحددی

باشد .در بخش سدواالت اختصاصدی تعدداد  4گویده بدرای

( 38/78درصددد) ،بددا سددابقه شددیفت  12سدداعته (41/99

سنجش نظر پرستاران در خصوص عوامدل مدادی کاهندده

درصد) و بیش از  20شدیفت در هدر مداه ( 73/40درصدد)

انگیزه موثر بر عملکرد آنها طراحی شدده اسدت .همچندین

بودند .برای اکثر پرستاران مورد بررسی تعداد بیماران تحت

برای سنجش نظر پرستاران در خصدوص عوامدل غیرمدادی

نظر در هر شیفت کاری بیشتر از  3بیمار ( 84/93درصدد)،

کاهنده انگیزه که بر عملکرد پرستاران تاثیر دارند  35گویه

و طول زمان استراحت بعد از هر شیفت کداری  12سداعت

طراحی شده است .گرینه های هر سوال بدر اسداس طیدف
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( 64/43درصد) بدود .جددول  1توزیدع فراواندی پرسدتاران

شرکت کننده در مطالعه را نشان می دهد.

جدول .1تو زیع فراوانی پرستاران مورد مطالعه بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متغیر
سن (سال)

سابقه خدمت (سال)

جنسیت
وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

رابطه استخدامی

سابقه شیفت

طول زمان استراحت بعد از هر شیفت کاری

تعداد شیفت در هر ماه

تعداد بیمار تحت نظر در هر شیفت کار

طبقه

فراوانی

درصد

<30

169

54/17

30-40

108

34/61

<40

35

11/21

<10

207

66/34

 10-20سال

92

29/49

<20

13

4/17

مرد

119

38/14

زن

193

61/86

مجرد

132

42/30

متأهل

180

57/70

کاردانی

7

2/24

کارشناسی

286

91/67

کارشناسی ارشد

16

5/13

دکترا

3

0/96

رسمی

56

17/95

پیمانی

65

20/84

قراردادی

49

15/70

طرحی

121

38/78

شرکتی

21

6/73

 6ساعته

88

28/21

 12ساعته

131

41/99

 18ساعته

29

9/29

بیشتر از  18ساعت

64

20/51

 12ساعت

201

64/43

 12-24ساعت

96

30/77

 24-48ساعت

15

4/80

<10

45

14/42

10-20

38

12/18

>20

229

73/40

 2بیمار

33

10/58

 3بیمار

14

4/49

> 3بیمار

265

84/93
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میانگین کل عوامل مادی کاهنده انگیزه در پرستاران برابدر

های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سدال

با  3/14±1/24بدست آمدد .در میدان ایدن عوامدل ،عامدل

 1398انجام پذیرفت.

"مشدکالت اقتصدادی شخصدی" بدا میددانگین 3/38±1/14

نتایج این مطالعه نشان داد که از مهم تدرین عوامدل مدادی

بیشترین و عامل " فراهم نشدن نیداز مبدرم بده تجهیدزات

کاهنده انگیزه ،عامل " مشکالت اقتصادی شخصدی" بدوده

مورد لزوم " با میانگین  2/87±1/01کمترین امتیداز را بده

است .همسو با مطالعه حاضر ،تحقیق محمودی و همکداران

خود اختصاص دادند (جدول.)2

در تحقیق خود گزارش کردند که تامین نیازهدای مدالی و

میانگین کل عوامل غیرمادی کاهنده انگیدزه در پرسدتاران

پولی (حقوق و دستمزد) یکی از مهم ترین عوامل انگیزشی

برابر با  3/29±1/31بدست آمد .در میان عوامل غیرمدادی

برای پرستاران بده شدمار مدی رود ( .)23همچندین نتدایج

کاهنده انگیزه عامل " عدم ثبدات در تصدمیم گیدری هدای

پژوهشددی کدده توسددط ولیددزاده و حریریددان بیددانگر اهمیددت

مدیران مافوق" با میانگین  4/31±1/13بیشدترین و عامدل

شرایط مالی و اقتصادی در سطح انگیدزش کارکندان بدوده

" بیمدداری نزدیکددان " بددا میددانگین  2/08±0/96کمتددرین

است ( .)24داشتن موقعیت اقتصدادی مناسدب بده عندوان

امتیاز را به خود اختصاص دادند (جدول.)3

یکی از نیازهای اولیه ایی کده در سلسدله مراتدب نیازهدای

نتددایج مطالعدده نشددان داد کدده بددین متغیرهددای جنسددیت،

مازلو نیز بدان اشاره شده است بدی شدک نقدش مهمدی در

وضعیت تاهل ،سابقه شیفت ،تعدداد شدیفت در هدر مداه ،و

برانگیختن کارکنان ایفا می کند .در این خصوص ،پرداخت

تعداد بیمار تحت نظر در هر شیفت کار بدا "عوامدل مدادی

به موقع حقوق و دستمزد را میتوان یدک محدرک وانگیدزه

کاهنددده انگیددزه" ارتبدداآ آمدداری معنددی داری وجددود دارد.

قوی برای کارکنان دانست ،اما اگر این حقوق و دستمزد بر

همچنین طبق نتایج بین عوامل غیرمادی کاهنده انگیزه بدا

اساس یک نظام حقدوق و دسدتمزد و طدر ،طبقده بنددی

متغیرهای سن ،سابقه خددمت ،و سدطح تحصدیالت رابطده

مشاغل ،عادالنه و اسدتاندارد نشدود ،خدط مشدی پرداخدت

آماری معنی دار مشاهده شد(جدول .)4

میتواند به یک عامل نارضایتی مداوم تبدیل شدده و سدطح
انگیزش کارکنان بکاهد .به هر حال ،میتوان دلیدل انتخداب

بحث

عامل حقوق و دستمزد را توسدط پژوهشدگران ،بده عندوان

یکی از مهم ترین مفاهیم سازمانی که همواره مدی بایسدت

یکی از مهمترین عوامل انگیزشی و فقدان آن به عنوان یک

مورد توجه مددیران قدرار داشدته باشدد ،موضدوع انگیدزش

عامل کاهنده سدطح انگیدزش ،قلمدداد نمدود کده مددیران

کارکنان می باشد .ایدن مطالعده بدا هدد بررسدی عوامدل

سازمانی می بایست توجه خاصی بدان معطو نمایند.

کاهنده انگیزش موثر بر عملکدرد در پرسدتاران بیمارسدتان
جدول .2میانگین و انحرا معیار استاندارد سواالت مربوآ به عوامل مادی کاهنده انگیزه پرستاران مورد مطالعه
میانگین

انحرا معیار

ردیف

شر ،سوال

1

فقدان نور کافی در محیط کار به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/03

1/08

2

مشکالت اقتصادی شخصی به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/38

1/14

3

فراهم نشدن نیاز مبرم شما به تجهیزات مورد لزوم به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/87

1/01

4

عدم دریافت پاداش به صورت مطلق برای مدت یک سال به چه میزان بر عملکرد تاثیر دارد؟

3/30

1/18

3/14

1/24

میانگین کل
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جدول  . 3میانگین و انحرا معیار استاندارد سواالت مربوآ به عوامل غیرمادی کاهنده انگیزه پرستاران مورد مطالعه
میانگین

انحرا معیار

شر ،سوال

ردیف
1

فقدان محیط فر ،بخش در زمان انجام وفیفه به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/35

1/12

2

فقدان امکانات رفاهی به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/01

1/02

3

عدم امکان پیشرفت در شغل به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/78

0/98

4

عدم قدردانی مافوق از نتایج فعالیت های شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/42

1/01

5

عدم درک مافوق از فعالیت های شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/59

1/14

6

تبعیض در پرداخت پاداش به صورت ناعادالنه به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/52

1/16

7

عدم توجه به ویژگی های شخصیتی شما توسط مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/67

0/86

8

یکنواختی شغل به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/31

1/14

9

بیماری طوالنی به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/16

1/08

10

ابهام وفایف به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/57

0/98

11

عدم صداقت مدیر مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

4/21

1/11

12

عدم هماهنگی ماف وق با شما در تصمیم گیری هایی که به شما ربط پیدا می کند به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/98

1/15

13

عدم ثبات در تصمیم گیری های مدیران مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

4/31

1/13

14

تاثیر دیگران بر تصمیم گیری های مدیران مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/85

1/09

15

پیشامد حوادث ناگوار برای مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/87

1/07

16

اعمال نظرهای بیش از حد مافوق شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/36

1/12

17

بدگویی افراد تحت سرپرستی علیه شما نزد مدیران مافوق به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/76

1/14

18

رد پیشنهاد سازنده شما توسط مافوق در جمع مدیران به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/22

1/16

19

عدم تفاهم مافوق با شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/56

0/98

20

فقدان آشنایی مدیران مافوق نسبت به وفایف مدیریتی به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/62

1/13

21

عدم آشنایی مدیران مافوق با فعالیت های حوزه تحت سرپرستی به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/56

1/11

22

به اعتقاد شما تفویض اختیار از طر مافوق به شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/78

1/05

23

احساس عدم موفقیت در مدیریت خود به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/40

1/11

24

عدم تفاهم با افراد تحت امر به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/25

1/16

25

عدم اجرای قانون به طور یکسان در مورد همه افراد به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/82

1/18

26

پیشامد ناگوار برای افراد تحت امر شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/16

1/17

27

احساس عدم اعتقاد کافی همکاران نسبت به شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/41

0/83

28

تبعیض آشکار در دستمزد شما نسبت به مدیران هم طراز در سایر سازمان ها به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/08

1/05

29

بی ثباتی قوانین و مقررات به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

3/66

1/07

30

عدم اطمینان نسبت به دوام در پست فعلی خود به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/65

1/18

31

عدم اطمینان ن سبت به ارتقاء به پست باالتر به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/39

1/12

32

برخورد نامناسب همسر شما قبل از آمدن به محل کار به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/38

1/11

33

قهر فرزندان با شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/28

0/86

34

بی نظمی منزل شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/65

1/14

35

بیماری نزدیکان شما به چه میزان بر عملکرد شما تاثیر دارد؟

2/08

0/96

3/29

1/31

میانگین کل
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جدول . 4ارتباآ بین عوامل کاهنده انگیزه پرستاران مورد مطالعه با متغیرهای دموگرافیک پرستاران مورد مطالعه
متغیر دموگرافیک

عوامل کاهنده انگیزه
عوامل مادی

عوامل غیرمادی

r= 0/12

r= 0/31

p= 0/14

p= 0/02

t= 1/28

t= 1/02

p=0/04

p=0/16

t= 1/33

t= 1/03

p=0/03

p=0/19

r= 0/11

r= 0/21

p= 0/24

p= 0/04

f=0/17

f=0/26

p=0/11

p=0/19

f=0/86

f=1/54

p=0/24

p=0/03

f=1/84

f=1/63

p=0/02

p=0/09

طول زمان استراحت بعد از

f=1/13

f=1/07

هر شیفت کار

p=0/22

p=0/16

f=1/83

f=0/96

p=0/03

p=0/21

تعداد بیمار تحت نظر در

f=1/86

f=1/10

هر شیفت کار

p=0/04

p=0/15

سن
جنسیت
وضعیت تاهل
سابقه خدمت
رابطه استخدامی
سطح تحصیالت
سابقه شیفت

تعداد شیفت در هر ماه

r؛ ضریب همبستگی پیرسون :t ،آماره تی (آزمون  :f ،)t-testآماره ا (آزمون )ANOVA

یافته ها همچنین بیانگر آن بود که سه عامل از مهم تدرین

همکدداران بیددانگر آن بددود کدده "شناسددایی و مشددارکت در

عوامل غیرمادی کاهنده انگیزه به ترتیب مربوآ بده عوامدل

تصمیم گیری" پرستاران یکی از عوامدل مدوثر در انگیدزش

" عدم ثبات در تصمیم گیدری هدای مددیران مدافوق "" ،

آنان مدی باشدد ( .)13مطالعده  Lambrouو همکداران در

عدم صداقت مدیر مافوق " و " عددم همداهنگی مدافوق بدا

سال  2010بر روی پرستاران و کارکنان بیمارسدتان هدای

پرستاران در تصمیم گیری هایی مربتط با آنها" بوده است.

کشور قبرس نشان داد که نحوه ارتباطدات مدافوق یکدی از

این سه عامل یاد شده از جمله عواملی است که در تحقیق

مهم ترین عوامل اثرگذار بر انگیزش بوده است و بر عکدس

 Lathamو همکاران نیدز بددان اشداره شدده اسدت (.)25

بی توجهی بده ایدن موضدوع مدی تواندد از سدطح انگیدزش

 Nurseو  Devonishنیز در مطالعه ایی نشان دادند کده

کارکندان بکاهددد ( .)27در راسددتای نتددایج مطالعدده حاضددر،

رفتار منصفانه با کارکنان و مشارکت آنان در تصمیم گیری

پدددژوهش  Kontodimopoulosو همکددداران بدددر روی

ها سازمانی از جمله عوامل تاثیرگذار و محرک انگیدزه مدی

مراقبین بهداشتی بیمارستان های یونان حداکی از آن بدود

باشددند ( .)26همچنددین یافتدده هددای پددژوهش جددودت و

که عدم ارتباطدات مطلدوب مدافوق از علدل اصدلی کداهش

smsj.sums.ac.ir

بررسی عوامل کاهنده انگیزش موثر بر عملکرد پرستاران65/

مجله علوم پزشکی صدرا

دهنده انگیزه مراقبین بوده است ( .)28جای تردید نیست

همکاری صمیمانه ای داشتند ،تشکر نمایند.

که از عوامل خلق کننده انگیزه در کارکنان احساس امنیت
و ثبات شغلی ،مشدارکت و نقدش مدوثر در سدازمان محدل

تضاد منافع

خدمتشان می باشد چرا که از این طریق احساس با ارزشی

هیچ گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان بیان نشده

و هدفمند بودن زندگی شخصی و شدغلی بده آنهدا منتقدل

است.

شده و بدین ترتیب این مهدم مدی تواندد نقدش مدوثری در
ایجاد انگیزه کارکنان داشته و عملکرد مطلدوب آندان را بده
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