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Abstract
Introduction: Motivation is a complex process of the individual; organizational and social factors and the 
performance of employees is a function of their ability and motivation. Identifying and analyzing motivational 
factors is very important. This study was conducted to explain the experiences of nursing managers on factors 
affecting job motivation.
Methods: This study, which is a contract content analysis, was conducted by in-depth and semi-structural 
interviews with nursing managers of hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences. The 
participants' statements were recorded with their consent by voice recording, and then handwritten word for 
word. The number of participants was eight depending on the data saturation, and saturation was achieved when 
new information was not obtained during data analysis and coding. Data analysis was performed simultaneously 
with data collection using the content analysis method and Grinheim method.
Results: Content analysis of nursing managers' experiences of factors affecting job motivation five categories 
including individual self-motivation factors, professional motivational abilities, motivational support, 
organizational, motivational factors and financial motivational factors and ten subcategories including 
motivational personality dimensions, Ethical motivators, professional competence, functional ability, 
motivational support of the workplace, motivational support of the family, management structures, the system of 
encouragement and punishment of the organization, receiving appropriate salaries and rewards were extracted.
Conclusions: According to the results of this study, nursing managers can take a step toward maintaining and 
promoting nurses' job motivation by giving more importance to internal motivation factors and improving the 
quality of nursing care, and useful and constructive solutions for the development of health organizations. That 
plays a key role in community health.
Keywords: Managers' Experiences,  Nursing,  Job Motivation, Content Analysis, Qualitative Study.
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چكیده
مقدمــه : انگیــزش یــك فراینــد پیچیــده از عوامــل فــردي، ســازماني و اجتماعــي اســت و عملکــرد كاركنــان ســازمان تابعــي از توانایــي 
و انگیــزش آنــان اســت. شــناخت و تجزیــه  و تحلیــل عوامــل انگیزشــی از اهمیــت زیــادي برخــوردار مــی باشــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف 

تبییــن تجــارب مدیــران پرســتاری از عوامــل موثــر بــر انگیــزش شــغلی انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه كــه از نــوع تحلیــل محتــوای قــراردادی اســت، بــا انجــام مصاحبــه هــای عمیــق و نیمــه ســاختاری بــا مدیــران 
پرســتاری بیمارســتان هــای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد انجــام شــد. اظهــارات مشــاركت كننــدگان بــا رضایــت آنــان توســط 
ضبــط صــوت، ضبــط و ســپس كلمــه بــه كلمــه دســت نویــس شــد. تعــداد مشــاركت كننــدگان بســته بــه اشــباع داده هــا 8 نفــر بــود 
و اشــباع زمانــي حاصــل شــد كــه اطالعــات جدیــدي در حیــن تحلیــل و كدگــذاري داده هــا حاصــل نشــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا، 

همزمــان بــا جمــع آوري اطالعــات و بــا اســتفاده از روش آنالیــز محتــوی و بــا روش گراینهیــم انجــام گردیــد.
یافتــه هــا: از تحلیــل محتــوا در خصــوص تجــارب مدیــران پرســتاری از عوامــل موثــر بــر انگیــزش شــغلی 5 طبقــه شــامل عوامــل 
خــود انگیزشــی فــردی، توانمنــدی هــای حرفــه ای انگیزشــی، حمایــت هــای انگیزشــی، عوامــل انگیزشــی ســازمانی و عوامــل انگیزشــی 
مالــی و 10 زیــر طبقــه شــامل ابعــاد شــخصیتی انگیزشــی، برانگیزاننــده هــای اخــالق، صالحیــت حرفــه ای، توانایــی عملکــردی، حمایــت 
انگیزشــی محیــط كار، حمایــت انگیزشــی خانــواده، ســاختارهای مدیریتــی، نظــام تشــویق و تنبیــه ســازمان، دریافــت حقــوق متناســب و 

پــاداش اســتخراج گردیــد.
 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش مدیــران پرســتاري بــا اهمیــت دادن بیشــتر بــه عوامــل انگیــزش درونــي مــی توانند 
گامــی در جهــت حفــظ و ارتقــاء انگیــزش شــغلي پرســتاران برداشــته و موجــب ارتقــاء كیفیــت ارائه مراقبــت هــاي پرســتاري و راهکارهای 

مفیــد و ســازنده در جهــت پیشــرفت ســازمان هــاي بهداشــتي درمانــي كــه نقــش اساســي در ســالمت جامعــه ایفــاء مــی كننــد، گردند.
کلید واژه ها: تجارب مدیران، پرستار، انگیزش شغلی، تحلیل محتوا، مطالعه كیفی 

مقدمه
ــع  ــش دارد ]1[ مناب ــي نق ــل مختلف ــازمان عوام ــر س ــات ه در حی
انســانی اســتراتژیك تریــن ]2[ و مهــم تریــن منبــع بــرای سیســتم 
بهداشــتی محســوب مــی گــردد ]3[. بیمارســتان ركــن اصلــي نظام 
ــوان  ــه  عن ــتاران ب ــي ]4[ و پرس ــتي- درمان ــاي بهداش مراقبت ه
بزرگتریــن منبــع انســاني ســازمانهاي بهداشــتي اهمیــت بســزایي 
در موفقیــت ســازمان بــه عهــده دارنــد بطــوري كــه ســازمان هاي 
ــق  ــد موف ــد نمي توانن ــتاري كارآم ــروي پرس ــدون نی ــتي ب بهداش

باشــند ]5[. در حال حاضر سیستم هاي ارائــه خدمات سالمت كشور 
با چالــش هــای فراواني روبرو هستند كه یکي از مهم ترین این 
چالــش هــا كیفیت نامطلوب خدماتي است كه ارائــه مي گــردد 
ــت ]7[.  ــاني اس ــروي انس ــن نی ــزه پایی ــم آن انگی ــل مه ]6[. عام
پرســتاران عــالوه  بــر دارا بــودن دانــش و مهارتهــاي بالینــي كافــي 
و مناســب بایــد انگیــزش كافــي داشــته باشــند تــا بتواننــد وظایــف 
خــود را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد ]8[. تصمیم گیــري ســریع، 
ــرل و  ــود كنت ــر، كمب ــي و پرخط ــل پیش بین ــاي غیرقاب موقعیت ه
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چهارچــوب ســازماني محــدود و بیمــاران بدحــال از جمله شــرایطي 
هســتند كــه اگــر انگیــزش كافــي وجــود نداشــته باشــد به ســرعت 
ســبب خســتگي، افزایــش خطــا، تــرك خدمــت و كاهــش كیفیــت 
ــرد  ــر عملک ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــزه ب ــود ]9[. انگی ــات مي ش خدم
ــرد و  ــا عملک ــاران و ارتق ــت بیم ــش رضای ــتاران ]10[ و افزای پرس
حفــظ رضایــت شــغلی پرســنل موثــر اســت ]11[ ایجــاد انگیــزه در 
كاركنــان یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران اســت ]12[ و بــا ارتقــاء 
انگیــزه پرســتاران مــی تواننــد كیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری را 

ارتقــاء بخشــند ]13[ .
شــناخت و تجزیــه و تحلیــل عوامل انگیــزش در مراكز بهداشــتي-
درمانــي بــا توجــه بــه نقش حســاس آنــان در تامیــن ســالمت افراد 
جامعــه از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت. مطالعــات متعــدد بیانگر 
عوامــل مختلــف و متفــاوت در ایجــاد انگیــزش از جملــه عواملــی 
ماننــد بــار كاری، حقــوق، مزایــا، پــاداش، اســتقالل در محیــط كار، 
ــی باعــث ایجــاد  ــدر دان ــط پرســتار و پزشــك و شــناخت و ق رواب
ــا  ــز ب ــردی نی ــه ف ــش زمین ــل پی ــد ]14[. عوام ــی باش ــزه م انگی
انگیــزش شــغلی پرســتاران همــراه اســت ]15[. انگیــزه كارمنــدان 
ــل  ــتگی، تعام ــتقالل، شایس ــی )اس ــل درون ــر عوام ــت تأثی تح
اجتماعــی، مســئولیت پذیــری و عــزت نفــس( و عوامــل بیرونــی 
)پــاداش، رابطــه بــا سرپرســت و همــکاران، شــناخت( اســت ]16[. 
در مطالعــه جــودت و همــکاران )2014( عوامــل انگیزشــی )درونی( 
نســبت بــه عوامــل بهداشــتی )بیرونــی( اهمیــت بیشــتری داشــت 
ــی  ــل انگیزش ــن عوام ــده مهمتری ــام ش ــات انج ]17[. در مطالع
ــت  ــت و امنی ــودن، صداقــت در مدیری ــر ب احســاس مباهــات، مؤث
ــدن،  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت، ب ــاس موفقی ــغلي ]18[، احس ش
ــل،  ــکان تحصی ــع ]19[، ام ــن ترفی ــؤلیت و گرفت ــاس مس احس
ــاوي  ــاداش مس ــي و پ ــودن، قدردان ــؤل ب ــتن، مس ــرام گذاش احت
 )2010( همــکاران  و   Gulzar مطالعــه  در  باشــد.  مــی   ]20[
ــل  ــوان عام ــه عن ــا ب ــتگي ه ــها و شایس ــراد، ارزش ــاي اف ویژگیه
اصلــي و عوامــل ســازماني بــه عنــوان عامــل فرعــي در ایجــاد و 
ارتقــاء انگیــزش بیــان شــد ]Chandler .]21 و همــکاران )2009( 
كاهــش انگیــزه را بعلــت تبعیــض بیــن كاركنــان مــي دانــد ]22[. 
در مطالعــه Blanchard )2006( رضایــت شــغلي و تعامــالت 
مثبــت بــا بیمــاران و كاركنــان مهمتریــن عامــل در ایجــاد انگیــزه 
معرفــي شــد ]23[. نتایــج پژوهــش محمــودي )2007( نشــان داد 
كــه عوامــل درونــي اهمیــت بیشــتري نســبت بــه عوامــل بیرونــي 
درایجــاد انگیــزش شــغلي پرســتاران دارد. در بیــن عوامــل بیرونــي 
ــا  ــارت ب ــتي و نظ ــتاران سرپرس ــغلي پرس ــزش ش ــر انگی ــر ب مؤث
اهمیت تریــن عامــل، حقــوق و دســتمزد كــم اهمیت تریــن 
عامــل و در مــورد عوامــل درونــي ماهیــت كار بــا اهمیــت تریــن 

عامــل و مســئولیت كــم اهمیــت تریــن عامــل بیــان شــد ]9[. در 
ــل  ــان عوام ــر كاركن ــر )2006( از نظ ــي و محبي ف ــه رئیس مطالع
ــردن و  ــراي كار ك ــب ب ــرایط مناس ــي، ش ــاي كاف ــوق و مزای حق
امنیــت شــغلي و از نظــر مدیــران عوامــل حقــوق و مزایــاي كافــي، 
امنیــت شــغلي و شــرایط مناســب بــراي كاركــردن بــه ترتیــب در 
ــه  ــت ]24[. در مطالع ــرار داش ــت ق ــوم اهمی ــا س ــاي اول ت رتبه ه
حمــوزاده و همــکاران )2010( عوامــل روانــي، رفاهــي و فیزیکــي 
بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل ایجــاد انگیــزش شــغلي در مدیــران 
گــزارش شــد .در عوامــل روانــي، عوامــل رعایــت عدالــت و برابري 
و پرهیــز از اعمــال نظرهــاي شــخصي مســئوالن مافــوق، پذیــرش 
نظــرات ســازنده و بــه كار بســتن آنهــا از جانــب مســئوالن مافــوق، 
ــازنده و  ــد و س ــام كار مفی ــاس انج ــت در كار، احس ــزان موفقی می
ــن اهــداف  ــه مــردم، امنیــت شــغلي، مشــاركت در تعیی خدمــت ب
ــي و  ــتقالل در كار و توانای ــداف، اس ــه اه ــیدن ب ــتان، رس بیمارس
تخصــص مســئوالن مافــوق و كاردانــي آنهــا و در گــروه عوامــل 
ــودن  ــب ب ــتمزد و متناس ــوق و دس ــش حق ــل افزای ــي، عوام رفاه
حقــوق دریافتــي بــا عملکــرد و در گــروه عوامــل فیزیکــي دراختیــار 
ــاد  ــت را در ایج ــترین اهمی ــي، بیش ــاني كاف ــروي انس ــتن نی داش

ــه خــود اختصــاص داد ]1[.  ــران ب انگیــزش شــغلي مدی
بــا توجــه بــه بررســی انجــام شــده در مطالعــات كیفــی در زمینــه 
تجــارب مدیــران پرســتاری از عوامــل انگیــزش شــغلی مقالــه ای 
یافــت نشــد و از طرفــی بــا توجــه بــه اهمیــت انگیــزش نیــاز بــه 
بررســي و مطالعــه عوامــل مؤثــر بــر انگیــزش شــغلي اســت تــا بــا 
بهره گیــري از نتایــج آن مدیــران بتواننــد در حفــظ و ارتقــاء انگیــزه 
شــغلي كاركنــان خــود برنامــه ریــزي و در رفتــار مدیریتــي خــود 
مــورد عنایــت و توجــه ویــژه قــرار دهنــد. از آنجــا كــه تحقیقــات 
كیفــي نقــش مهمــي را در پیــش بینــي روابــط، علــت هــا، تاثیــرات 
ــر و  ــي عناص ــق تمام ــد و محق ــي كن ــا م ــا ایف ــاي پوی و فراینده
اجــزاء موجــود و ارتباطــات درونــي آنــان را در بــروز طبیعــي یــك 
رفتــار یــا واقعــه مــورد بررســي قــرار مــي دهــد ]25[، لــذا بــراي 
ــن تجــارب  ــا هــدف تبیی ــي انتخــاب و ب ــه روش كیف ــن مطالع ای
ــزش شــغلی انجــام  ــر انگی ــر ب ــل موث ــران پرســتاری از عوام مدی

شــد.

روش کار
ایــن مطالعــه بــا رویکــرد كیفــی و بــر اســاس تحلیــل  محتــوای 
قــراردادی بــا انجــام مصاحبــه هــای عمیــق و نیمــه ســاختاری بــا 
مدیــران پرســتاری بیمارســتان هــای تابعــه دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــا هــدف تبییــن تجــارب مدیــران پرســتاری از عوامــل  بیرجنــد، ب
موثــر بــر انگیــزش شــغلی در ســال 1398 انجــام شــد. پژوهشــگر 
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بــا مراجعــه بــه بیمارســتان و هماهنگــي الزم بــا مدیران پرســتاري 
ــتار  ــوپروایزر و سرپرس ــتاری، س ــر پرس ــف مدی ــاي مختل در رده ه
ــت  ــل و رضای ــه پژوهــش را كــه شــامل تمای كــه شــرایط ورود ب
بــه شــركت در پژوهــش و داشــتن حداقــل 5 ســال ســابقه مدیریتی 
بــود را انتخــاب و زمــان و مــکان مصاحبــه بــر اســاس توافــق بــا 
مشــاركت كننــدگان مشــخص و در زمــان تعییــن شــده مصاحبــه را 
انجــام داد. انتخــاب نمونــه بــه صــورت مبتنــي بــر هــدف انجــام 
شــد. تعــداد مشــاركت كننــدگان بســته بــه اشــباع داده هــا 8 نفــر 
بــود و اشــباع زمانــي حاصــل شــد كــه اطالعــات جدیــدي در حین 

تحلیــل و كدگــذاري داده هــا حاصــل نشــد.
ــان از  ــورد تجاربت ــاً در م ــی »لطف ــئوال كل ــك س ــا ی ــه ب مطالع
ــا  ــپس ب ــروع و س ــد » ش ــتاری بفرمایی ــغلی در پرس ــزش ش انگی
ــد  ــاس برآین ــر اس ــر ب ــي ت ــئواالت اختصاص ــه ، س ــداوم مصاحب ت
مصاحبــه هــاي اولیــه و طبقــات اصلــي در جهــت اهــداف پژوهــش 
ــرای ایجــاد  ــی ب ــر از چــه عوامل ــوان یــك مدی ــه عن ــه »ب از جمل
ــما  ــارب ش ــاس تج ــر اس ــد ؟«و »ب ــی كنی ــتفاده م ــزش اس انگی
عوامــل مهمــی كــه مــی توانــد باعــث ایجــاد انگیــزش شــغلی در 
پرســتار شــود چیســت ؟« بیــان شــد و در ادامــه بــرای عمــق دادن 
بــه مصاحبــه و واكاوی موضوعــات مطــرح شــده توســط مشــاركت 
كننــده از عباراتــی مثــل »لطفــاً بیشــتر توضیــح دهیــد و یــا مثالــی 
ــا كســب  بزنیــد.« اســتفاده شــد. اظهــارات مشــاركت كننــدگان ب
رضایــت آنــان توســط ضبــط صــوت، ضبــط و ســپس كلمــه بــه 
كلمــه دســت نویــس شــد. مصاحبــه هــا بــه صــورت انفــرادي در 
محیطــي آرام و بــدون حضــور دیگــران صــورت گرفــت. میانگیــن 
زمــان انجــام هــر مصاحبــه40 دقیقــه بــود. از مشــاركت كننــدگان 
در پژوهــش جهــت انجــام مصاحبــه رضایــت نامــه كتبــي گرفتــه 
شــد و ضمــن تاكیــد بــر محرمانــه بــودن داده هــا توضیح داده شــد 
كــه در هــر مرحلــه ای از پژوهــش كــه تمایــل بــه ادامــه نداشــتند، 

مــی تواننــد نســبت بــه خــروج از مطالعــه اقــدام نماینــد. 
از مراحــل روش گراینهیــم بــه شــرح ذیــل جهــت فراینــد تجزیــه 
ــده،  ــط ش ــای ضب ــه ه ــد: مصاحب ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه و تحلی
ــه یــك  ــا هــدف رســیدن ب ــاده شــده ب ــب پی ــاده شــده و مطال پی
درك صحیــح و كلــی، بازخوانــی گردیــد. همــه اطالعــات مربــوط 
بــه مصاحبــه هــا بــه عنــوان واحــد تحلیــل در نظــر گرفتــه شــدند. 
پاراگــراف هــا، جمــالت و كلمــات، بــه عنــوان واحدهــای معنایــی 
كــه از نظــر مفهــوم و محتــوا بــا یکدیگــر مرتبــط باشــند، لحــاظ 
شــدند. ســپس، بــا توجــه بــه محتوایشــان، جمــع بنــدی شــده ودر 
كنــار هــم قــرار گرفتنــد. بــا ادامــه یافتــن ایــن فرآینــد، واحدهــای 
معنایــی، بــا توجــه بــه مفهــوم مســتتر در آنهــا بــه ســطح مفهــوم 
پــردازی و انتــزاع رســیده و بــا كدهــا نــام گــذاری شــدند. مقایســه 

كدهــا از نظــر تشــابهات و تفــاوت هایشــان بــا یکدیگــر در ادامــه 
فرآینــد انجــام گرفتــه و تحــت طبقــات مفهومــی تــر و انتزاعــی تر 
بــا برچســب مشــخص، دســته بنــدی گردیدنــد. در پایــان، مقایســه 
طبقــات بــا یکدیگــر صــورت پذیرفتــه و بــا تامــل دقیــق و عمیــق، 
محتــوای نهفتــه در داده هــا، بــا عنــوان طبقــات اصلــی و نهایــی 

بیــان شــدند ]27[.
ــگر  ــش، پژوهش ــای پژوه ــه ه ــار یافت ــش اعتب ــور افزای ــه منظ ب
ــا مشــاركت  ــداوم ب ــی كــرده و بطــور م پیوســته داده هــا را ارزیاب
كننــدگان در ارتبــاط بــود و همچنیــن از روش چــك كــردن              
یافتــه هــا بــا شــركت كننــدگان اســتفاده نمــود. در ایــن پژوهــش 
ــق برداشــت و  ــا، محق ــه ه ــری یافت ــاد پذی ــش اعتم ــت افزای جه
ــرد و  ــه ك ــدگان ارائ ــركت كنن ــه ش ــا ب ــود را از داده ه ــیر خ تفس
نظــرات آنــان را جویــا شــد. همچنیــن بــه منظــور افزایــش قابلیــت 
ــراه  ــه هم ــا ب ــه ه ــن مصاحب ــي از مت ــده های ــا گزی ــد داده ه تایی
ــر  ــد نف ــر )چن ــن ناظ ــه چندی ــده را ب ــدار ش ــات پدی ــا و طبق كده
محققینــی كــه در تجزیــه و تحلیــل كیفــی تجربــه كافــی را دارنــد( 
ارائــه نمــود تــا جریــان تجزیــه و تحلیــل داده هــا را بررســي و در 
مــورد صحــت آن اعــالم نظــر كننــد. پژوهشــگر همچنیــن بــراي 
ــا،  ــه ه ــدادي از مصاحب ــن تع ــذاري مت ــت كدگ ــان از صح اطمین
كدهــا و طبقــات اســتخراج شــده را در اختیــار همــکاران پژوهشــگر 
و تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی كــه بــا نحــوه آنالیــز تحقیقات 
ــان  ــته و از آن ــتند، گذاش ــق شــركت نداش ــنا و در تحقی ــی آش كیف
خواســت تــا صحــت فرآینــد كــد گــذاري داده هــا را مــورد بررســي 
قــرار دهنــد. انتقــال پذیــری بــه میــزان قابلیــت انتقــال یافتــه هــا 
بــه موقعیتهــای مشــابه اشــاره دارد. درمطالعــه حاضــر ســعی شــد 
جمــع آوری داده هــا از طریــق مصاحبــه از نمونــه هــای مناســب 
و بــا حداكثرتنــوع انجــام شــود تــا معنــی دار بــودن یافتــه هــا در 
موقعیــت هــای مشــابه انجــام شــود. همچنیــن طبقــات نهایــی در 
اختیــار 3 نفــر از مدیــران پرســتاری كه در مطالعه شــركت نداشــتند 
قــرار داده شــد و نظــر آنــان را در مــورد میــزان انطبــاق یافتــه هــا 
ــود  ــر تجــارب خ ــق ب ــه منطب ــان پرســیده شــد ك ــا تجــارب آن ب

دانســتند.

یافته ها
ــردی  ــه ف ــتاری در مصاحب ــران پرس ــه 8 نفرازمدی ــن مطالع در ای
ــال  و  ــا 54 س ــنی 40 ت ــدوه س ــه دارای مح ــد. ك ــركت كردن ش
ــد )جــدول1(. از نتایــج  ــا 28 ســال بودن محــدوده ســابقه كار 16 ت
حاصــل از تحلیــل محتــوا در خصــوص تجــارب مدیــران از عوامــل 
ــر طبقــه )جــدول2(  ــر انگیــزش شــغلی 5 طبقــه و 10 زی ــر ب موث

اســتخراج شــد.
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جدول1. مشخصات شركت كنندگان در  مصاحبه

12345678کد

مونثمونثمذكرمونثمونثمونثمذكرمذكرجنس
5453454048445352سن 
سوپروایزربالینیمترونسوپروایزر اموزشیسوپروایزربالینیسرپرستارسرپرستارسوپروایزربالینی سوپروایزراموزشی سمت

2725281626202828سابقه كار
مدت زمان 

5040203050504030مصاحبه )دقیقه(
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قدردانی و تشکر بیماران از پرستار
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خود انگیزشی فردی

ابعــاد شــخصیتی انگیــزش: عوامــل شــخصیتی موثــر در انگیــزش 
شــامل خویشــتن داری، ســعه صــدر، صبــر و تحمــل بــاال، ضریــب 
هوشــي بــاال، تحمــل ســختی و پشــتکار وقاطعیــت اســت. 
ســوپروایزری بیــان كــرد:« بــا توجــه بــه ســاختار شــخصیتی، فــرد 
ســختی هــا را بــر خــودش همــوار مــی كنــه مدیــر باید روانشــناس 
ــب هوشــي  ــاال، ضری ــر و تحمــل ب ــد ســعه صــدر، صب باشــه بای
باالداشــته باشــه و برخــورد مدیــران در برابــر ســختی هــا متفاوته و 
بســتگی بــه ســاختار شــخصیتی آنــان دارد.« )م 2( مدیــر پرســتاری 
بیــان كــرد: »دیــد خــود فــرد مهمــه و مــن همیشــه دیــد مثبتــی 
نســبت بــه شــغلم داشــته و دارم مــا بــا رفتــار خودمــون مــی تونیــم 

دیــد جامعــه رو نســبت بــه خودمــون عــوض كنیــم .« )م 7(
ــزش  ــر انگی ــی موثرب ــوارد اخالق ــی: م ــای اخالق ــده ه برانگیزانن
شــامل داشــتن ســجایاي اخالقــي و خلــق متیــن و آرام، صداقــت، 
خلــوص نیــت، انتقــاد پذیــری، قــوی بــودن حــس انســان دوســتی 

و وجــدان كاری اســت.
ــر  ــاني مدی ــاس انس ــودن احس ــوي ب ــان كرد:»ق ــوپروایزری بی س
باعــث برخــورد ســنجیده تــر و بهتــر مدیــر با مشــکالت مــی گردد 
و داشــتن ایمــان قــوي باعــث درك بیشــتر درد بیمــاران مــي شــود 
و هیبــت مدیــر بــه علــت داشــتن ســجایاي اخالقــي و خلــق متین 
و آرام او اســت و عوامــل تربیتــی و اخالقــی مدیــر نقــش موثــری 

در انگیــزه مدیــران دارد.« )م 2( 
ــش آن در  ــق و نق ــر موف ــك مدی ــری ی ــتاری از انتقادپذی سرپرس
ــران  ــری مدی ــت:» انتقادپذی ــود و گف ــت نم ــزه صحب ــاد انگی ایج
ــنل  ــه پرس ــاد عالق ــنل و ایج ــکاری پرس ــی در هم ــل مهم عام
ــادات  ــل انتق ــران در مقاب ــب مدی ــورد مناس ــط كاره و برخ در محی
ــط كار  ــنل در محی ــه پرس ــاد عالق ــنل در ایج ــات پرس و اعتراض

موثــره.« )م 4(
توانمندیهای حرفه ای انگیزشی

ــل               ــارت كام ــا مه ــتاری ب ــران پرس ــه ای: مدی ــت حرف صالحی
حرفــه اي و تخصصــی و توانایــی الزم در اســتفاده از علــم خــود در 
شــرایط مختلــف مــی تواننــد در ایجــاد انگیزش پرســنل پرســتاری 
موثــر باشــند. ســوپروایزری اظهــار داشــت:»مدیران بایــد اطالعــات 
كامــل در رابطــه بــا مســائل مدیریت پرســتاری و اشــراف بــر حرفه 
تخصصــی خــودش داشــته باشــه،  منظــور تســلط علمــی و تســلط 
ــی از  ــرار گرفت ــه ق ــف ك ــی در شــرایط  مختل ــه بدون ــه ك كاربردی

مهــارت هــای خــودت چگونــه اســتفاده كنــی.« )م 2(
توانایــی عملکــردی: عالقــه منــدی فــرد همــراه بــا داشــتن تــوان 
ــر در  ــزه مدی ــت و انگی ــه باعــث ایجــاد رضای انجــام كار اســت ك

انجــام كار مــی شــود. ســوپروایزری گفــت: »فــرد بایــد هــم عالقه 
منــد باشــه وهــم توانشــو داشــته باشــه ولــی گاهــی اوقــات ممکنه 
وقــت كافــی نباشــه و كاری كــه دوســت هــم داری زیــاد خوشــت 

نیــاد انجــام بــدی.« )م 1(
از مــوارد دیگــر تاثیــر گــذار بــر انگیــزش در ویژگــی هــای           
ــد  ــان ش ــوندگان بی ــه ش ــط مصاحب ــه توس ــران ك ــه ای مدی حرف
مــی تــوان بــه مهــارت هــای ارتباطــی اشــاره نمــود. ســوپروایزری 
بیــان كــرد: »مهمتریــن عامــل انگیزشــی تعاملــی اســت كــه بیــن 
ــن تعامــالت و ارتباطــات  مســئولین و پرســنل اســت كــه اگــر ای
ــر  ــی رود،« )م 6( و مدی ــن م ــزه از بی ــا انگی ــه قطع ــوب نباش خ
پرســتاری اشــاره كــرد: »برخــورد خوبــی بــا پرســنل داشــته باشــی 
ــرام  ــون احت ــه شخصیتش ــی و ب ــوش كن ــنل گ ــرف پرس ــه ح و ب

ــذاری.« )م 7( ب
حمایت های انگیزشی 

حمایــت انگیزشــی محیــط كار : ســوپروایزری بیــان كــرد: »حمایت 
ــیم،  ــی ش ــغلی نم ــت ش ــچ حمای ــا هی ــه، م ــی مهم ــنل خیل پرس
ــا رو  ــه مســئولین م ــم ك ــا انتظــار داری ــم. م ــت شــغلی نداری امنی
درك و حمایــت كننــد، نبــود حمایــت و امنیــت شــغلی در محیــط 

ــت.« )م 5( ــده س كار آزار دهن
مــورد  ایــن  در  ســوپروایزری  خانــواده:  انگیزشــی  حمایــت 
ــر            ــرده. اگ ــواده ف ــزه میشــه خان ــار داشــت:»آنچه باعــث انگی اظه
ــواده فراهــم  ــی خان ــد یعن ــن، همســر و فرزن ــت هــای والدی حمای
نباشــه انگیــزه كاری كــم میشــه. بخصــوص اگر قرار باشــه شــیفت 
در گــردش و ایــام تعطیــالت بیایــم ســركار، اگــر خانــواده هماهنگ 

ــم میشــه.« )م 6( ــزه كار ك ــا انگی ــه قطع نباش
عوامل انگیزشی سازمانی

از مهمتریــن عوامــل ســازمانی مطــرح شــده در انگیــزش توســط 
ــز  ــازمانی متمرك ــاختار س ــه س ــوان ب ــی ت ــوندگان م ــه ش مصاحب
ــی و  ــوارد انضباط ــری، م ــم گی ــه تصمی ــز در زمین ــر متمرك و غی
ــتقاللی در  ــتاری اس ــران پرس ــرد. مدی ــاره ك ــه اش ــویق و تنبی تش
تصمیــم گیــری در حــوزه مدیریتــی خــود ندارنــد و دخالــت هــای 
مدیــران دیگــر از جملــه رئیــس بیمارســتان و معاونــت هــا و مدیــر 
داخلــی و مخالفــت آنــان بــا تصمیمــات واحــد پرســتاری موجــب 

ــران پرســتاری مــی شــود. ــزه در مدی كاهــش انگی
ــوع ســاختار ســازمانی متمركــز و  ســاختارهای مدیریتــی: وجــود ن
یــا غیــر متمركــز در ســازمان و سلســله مراتــب تاثیــر زیــادی در 
ــن  ــت ای ــار نمود:»مدیری ــزش شــغلی دارد. ســوپروایزری اظه انگی
ــی  ــر میان ــد مدی ــه كنن ــاال دیکت ــه از ب ــر چ ــه ه ــت ك ــور نیس ج
ــك  ــه ی ــث میش ــن باع ــم ای ــه چش ــرا بگ ــون چ ــچ چ ــدون هی ب
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ــر            ــه پرســنل زیــر دســتش، مدی كار مضاعفــی رو تحمیــل كنــه ب
مــی خــواد اون دســتور اجــرا بشــه اگــر چــه اصــال اجرایــی نیســت. 

ــر منطقــی اجحــاف در حــق پرســنله.« )م 1( ــم غی یــك تصمی
توجــه مدیــران بــه رعایــت سلســله مراتــب و تفویــض اختیــار بــه 
مدیــران رده میانــی و رده پاییــن و حتــی پرســنل پرســتاری تاثیــر 
ــف در  ــای مختل ــراد رده ه ــزه اف ــه و انگی ــاد عالق ــادی در ایج زی
ســازمان دارد. درایــن زمینــه ســوپروایزری بیــان نمود:»اگر پرســنل 
درخواســتی بــه مدیــر رده بــاال ریاســت دانشــگاه بــدن، وریاســت 
خــودش مســتقیما اقــدام كنــه، جــواب نامــه شــو بــده، ایــن باعــث 
ــده و نظــر  ــاع ب ــه ارج ــه ك ــزه میشــه ،درســتش این كاهــش انگی
ــتقیم  ــودش مس ــه خ ــه اینک ــواد ن ــه رو بخ ــئولین اون حیط مس

ــره.« )م 1( تصمیــم بگی
نظــام تشــویق و تنبیــه ســازمانی: تشــویق و تنبیــه یکــی از مــوارد 
ــل تامــل در مدیریــت اســت كــه در ایجــاد، حفــظ و افزایــش  قاب
ــادی دارد . سرپرســتاری اظهــار داشت:»تشــویق  ــر زی ــزه تاثی انگی
خــواه نــا خــواه هــر جــور كــه باشــه باعــث دلگرمیــه مدیــری كــه 
ــی  ــه، گاه ــق تشــویق بدون ــد الی ــودش رو بای تشــویق میشــه خ
ــی تشــویق  ــه، كار خاصــی نکــرده ول اوقــات ایــن تشــویق صوری
میشــه، مدیــری كــه احســاس میکنــه نبایــد تشــویق بشــه، ایــن 
تشــویق رغبتــی ایجــاد نمیکنــه، یــك تشــویق نــا بجــا یعنــی مــن 
ــری  ــدم،كم ترمدی ــویق ش ــی تش ــتم ول ــویق رو نداش ــت تش لیاق
اینجــوری فکــر مــی كنــه، كــم افــراد هســتن كــه تشــویق نــا بجــا 

براشــون جالــب نباشــه.« )م 3(
سرپرســتار دیگــری گفــت:» رعایــت اصــول منطقــی در تشــویق 
پرســنل و عــدم در نظــر گرفتــن روابــط و انجــام تشــویق و تنبیــه 
ــی  ــزه میشــه ول ــی باعــث ایجــاد انگی ــه و اصول منطقــی و مدبران
تشــویق نابجــا برخــی از پرســتاران موجــب از بیــن رفتــن انگیــزه 
ــتن  ــی هس ــطح مطلوب ــردی در س ــر عملک ــه از نظ ــنلی ك پرس

ــه.« )م 4( میش
عوامل انگیزشی مالی 

دریافــت حقــوق متناســب: تاثیــر عوامــل مــادی و درآمــد در ایجــاد 
ــت.  ــاوت اس ــف متف ــراد مختل ــغلی دراف ــزش ش ــه و انگی عالق
ســوپروایزری اظهــار داشــت: »وضعیــت حرفــه پرســتاری از نظــر 
ــی  ــالف حقوق ــره و اخت ــر بهت ــاغل دیگ ــه مش ــبت ب ــی نس حقوق
واضحــی بیــن حقــوق پرســتاران بــا دیگــر حرفــه هــا وجــود داره و 
مــوارد مالــی و اقتصــادی باعــث دیــد مثبــت ودر نتیجــه رضایــت 

شــغلی پرســتار شــده.« )م 1(.
سرپرســتاری بیان كــرد: »میزان اضافه كار و مبلــغ اون در همکاری 
پرســنل بــرای پوشــش دادن شــیفت هــا بــا توجــه بــه تعــداد كــم 

ــیفت                                                                                                 ــه ش ــر عالق ــه خاط ــنل ب ــی از پرس ــره و برخ ــرو موث نی
نمــی دن بلکــه فقــط بــه خاطــر پــول و مبلــغ اضافــه كاری شــیفت 

مــی دن هرچنــد كــه كیفیــت كاری مطلوبــی نــدارن.« )م 4(
ــزش                ــرای انگی ــی ب ــات را عامل ــری مادی ــتار دیگ ــی سرپرس ول
نمــی دانســت و بیــان نمــود: »رضایــت بیمــاران خیلــی مهمتــر از 
فکــر كــردن بــه مادیاتــه و پــول باعــث دلگرمی پرســنل پرســتاری 
بــه كار نمــی شــه، پرســتاری شــغلی نیســت كــه فــرد بــدون عالقه 
قبلــی و بــه علــت حقــوق  انتخــاب كنــه و میــزان حقــوق ومادیــات 

تاثیــری درایجادعالقــه نــداره.« )م 3( 
ــت  ــزه درالوی ــاد انگی ــول در ایج ــت: »پ ــار داش ــوپروایزری اظه س
خیلــی پایینــه و احتــرام بــه همــکار، اهمیــت دادن بــه كارپرســنل 
وبرخــورد مدیــر تاثیــر زیــادی در ایجاد انگیــزه پرســنل داره.« )م 6(
پــاداش: تمایــز نیروهــای دارای عملکــرد متفــاوت یکــی از مــوارد 
ــران و پرســنل در هــر  ــدگاه مدی ــت از دی ــت در مدیری ــز اهمی حائ
ســازمانی مــی باشــد . یکــی از طرقــی كــه مــی تــوان ایــن تمایــز 
را ایجــاد كــرد دادن پــاداش بــه كاركنــان دارای عملکــرد مطلــوب 
ــن پرســنل و  ــزه در ای ــش انگی ــر باعــث افزای ــن ام ــه ای اســت ك
ترغیــب پرســنل دارای عملکــرد نامطلــوب بــه تغییــر در عملکــرد 

در جهــت مثبــت مــی شــود.
ــی  ــوارد رفاه ــه م ــاال ب ــر رده ب ــه مدی ــت: »توج ــتاری گف سرپرس
پرســنل پرســتاری و قدردانــی و تشــکر بیمــاران از پرســتار و 
ــای  ــت ه ــنل در فعالی ــركت پرس ــت دادن و ش ــن اهمی همچنی
ــی شــه.« )م 3( ــط كارم ــان در محی ــی آن آموزشــی باعــث دلگرم

بحث
ــر  ــر ب در ایــن مطالعــه تجــارب مدیــران پرســتاری از عوامــل موث
انگیــزش شــغلی شــامل 5 طبقــه عوامــل خــود انگیزشــی فــردی، 
ــی،  ــای انگیزش ــت ه ــی، حمای ــه ای انگیزش ــای حرف توانمندیه
عوامــل انگیزشــی ســازمانی و عوامــل انگیزشــی مالــی و 10 زیــر 
ــای  ــده ه ــی، برانگیزانن ــخصیتی انگیزش ــاد ش ــامل ابع ــه ش طبق
ــت  ــردی، حمای ــی عملک ــه ای، توانای ــت حرف ــی، صالحی اخالق
ــاختارهای  ــواده، س ــت انگیزشــی خان ــط كار، حمای انگیزشــی محی
ــوق  ــت حق ــازمان، دریاف ــه س ــویق و تنبی ــام تش ــی، نظ مدیریت

ــود. ــاداش ب ــب و پ متناس
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد كــه در ابعــاد شــخصیتی و اخالقــی 
عواملــی از جملــه صبــرو بردبــاری، نحــوه برخــورد مدیــران 
ــتاری،  ــغل پرس ــه ش ــبت ب ــرد نس ــد ف ــا، دی ــختی ه ــر س در براب
داشــتن ســجایاي اخالقــي، حــس انســان دوســتی و ایمــان و در 
توانمندیهــای حرفــه ای انگیزشــی، مدیــران پرســتاری بــا داشــتن 
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ــی عملکــردی و مهــارت  ــه اي و تخصصــی و توانای مهــارت حرف
ارتباطــی خــود و همچنیــن حمایــت ســازمان و خانــواده مــی توانــد 
ــن  ــر باشــند كــه ای ــزش پرســتاران موث در ایجــاد و افزایــش انگی
ــل  ــه عوام ــکاران )2021( ك ــداری و هم ــه چوب ــا مطالع ــج ب نتای
ــای  ــا ور ه ــوی، ب ــادی - معن ــه جه ــردی همچــون روحی درون ف
ــوان  ــه عن ــای شــخصیتی را ب ــی ه ــتی و ویژگ ــی، نوعدوس مذهب
عوامــل تســهیل گــر و دانــش نظــری و عملــی ناكافــی  و عــدم 
حمایــت و دیــده نشــدن پرســتاران را بــه عنــوان عامــل بازدارنــده 
ــدگاه  ــی دارد ]28[. دی ــد، همخوان ــان نمودن ــغلی بی ــزش ش انگی
مدیــران در زمینــه عوامــل مــادی و تاثیــر آن در انگیــزش متفــاوت 
و قابــل بحــث اســت. بعضــی آن را عاملــی درایجــاد دیــد مثبــت 
ــازار كار  ــودن ب ــر ب ــد و بهت ــی دانن ــت شــغلی م ودر نتیجــه رضای
پرســتاری و بــاال بــودن حقــوق پرســتار نســبت بــه مشــاغل دیگــر، 
ــی  ــان م ــغل بی ــن ش ــرای ای ــازي ب ــه كاری را امتی ــکان اضاف ام
كننــد در مقابــل تعــدادی دیگــر تاثیــر حقــوق و عوامــل مــادی را 
در ایجــاد انگیــزش بســیار ناچیــز و كــم اهمیــت دانســته و حتــی 
بعضــی افزایــش آن را عاملــی در كاهــش انگیــزه كاری بیــان مــی 
نماینــد. Dieleman و همــکاران )2006( در مطالعــه خــود اظهــار 
نمودنــد كــه حقــوق و شــرایط كاري نامناســب از عوامــل اصلــي در 
دلســردي كاركنــان نســبت بــه شغلشــان مــي باشــد. بنــا بــه نتایــج  
آنهــا پرســنل بهداشــتي بــراي جبــران حقــوق بــه مشــاغل دیگــر 
روي مــي آورنــد كــه ایــن امــر كیفیــت و دسترســي بــه خدمــات 
ارائــه شــده را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد ]Dieleman .]29  و 
همــکاران  )2003( نیــز در مطالعــه اي بــه ایــن نتیجــه رســید كــه 
عوامــل موثــر بــر انگیــزش شــغلي حقــوق و مزایــا، رضایت شــغلي، 
حساســیت كار مــي باشــد ]30[. همچنیــن در مطالعــه حســیني و 
همــکاران )2013( از بیــن عوامــل موثــر بــر انگیــزش، حقــوق و 
دســتمزد حائــز رتبــه دوم بــود. در ایــن مطالعــه عوامــل بیرونــي 
انگیــزش نســبت بــه حیطــه درونــي از اهمیت بیشــتري برخــوردار 
ــه محمــودی و همــکاران )2007( ]9[  ــي در مطالع اســت ]5[. ول
و جــودت و همــکاران )2014( ]17[ عوامــل انگیزشــی )درونــی( 
ــتري در  ــت بیش ــی( اهمی ــتی )بیرون ــل بهداش ــه عوام ــبت ب نس
ایجــاد انگیــزش شــغلي پرســتاران داشــت. همچنیــن در مطالعــه 
Zarei و همــکاران )2016( عامــل اصلــی تعییــن كننــده انگیــزه 

ــغلی،  ــوای ش ــط كاری، محت ــت: رواب ــب اهمی ــه ترتی ــغلی ب ش
ــد و  ــان ش ــتقالل بی ــی و اس ــرام اجتماع ــغلی، احت ــرفت ش پیش
پــاداش كمتریــن تأثیــر را در انگیــزه شــغلی كارمنــدان داشــت و 
تاثیــر عوامــل درونــی نســبت بــه عوامــل بیرونــی ماننــد حقــوق 
و مشــوق هــای مالــی در ایجــاد انگیــزه قــوی تــر بــود ]31[. در 

ــغلی  ــزش ش ــن انگی ــی وافشــین )2018( میانگی ــه اصفهان مطالع
پرســتاران در بیمارســتانهای ایــران را متوســط رو بــه بــاال گزارش 
كــرده و اصــالح روش پرداخــت، افزایــش درآمــد و مزایــای 
ــا  ــت آنه ــم فعالی ــختی كار و حج ــا س ــب آن ب ــتاران و تناس پرس
را از عوامــل موثــر در انگیــزش بیــان نمودنــد ]32[. در خصــوص 
ــي و  ــي، مکان ــاوت فرهنگ ــه تف ــوان ب ــي ت ــج م ــي نتای پراكندگ
ــه  ــن جامع ــه و همچنی ــوع مطالع ــا، ن ــي انجــام پژوهــش ه زمان
ــدادي  پ ژوهــش اشــاره كــرد. همانطــور كــه مشــخص اســت تع
در راســتاي نظریــه هرزبــرگ و تعــدادي بــا آن در تضــاد اســت. 
هرزبــرگ انگیــزش را تحــت تاثیــر عوامــل انگیزاننــده )موفقیــت، 
پیشــرفت و قدردانــي، ماهیــت كار( و عوامــل نگهدارنــده )خــط و 
مشــي و مقــررات، شــرایط محیــط كار، حقــوق و دســتمزد، روابــط 
 )2018( Baker  و Alhakami .]5[ بیــان كــرد )و امنیــت شــغلي
ــتاران  ــزش پرس ــازمانی را در انگی ــل س ــردی و عوام ــل ف عوام
ــد و انگیــزه هــای درونــی از جملــه مســئولیت  ــر بیــان كردن موث
پذیــری، توانایــی انجــام كار و داشــتن فرصــت بــرای اســتفاده از 
توانایــی هــا را موجــب افزایــش انگیــزش پرســتاران ذكــر نمودنــد 
ــر  ــل موث ــی از عوام ــاختارهای مدیریت ــه س ــن مطالع ]33[. در ای
ــهیل  ــکاران )2016( تس ــد. Zarei و هم ــان ش ــزش بی در انگی
ــه  ــان در جامع ــت از كاركن ــر، حمای ــان و مدی ــن كاركن ــاط بی ارتب
ــت  ــم آوردن فرص ــه، فراه ــه حرف ــی ب ــرام اجتماع ــج احت و تروی
هــای آموزشــی و پیشــرفت شــغلی، مشــاركت كاركنــان در تعییــن 
ــل  ــغلی را از عوام ــت ش ــط كار و امنی ــهیل در محی ــدف، تس ه
ــن  ــرد ]31[. در ای ــان ك ــدان بی ــزه كارمن ــش انگی ــر درافزای موث
ــوان  ــود عن ــه خ ــکاران )2007( در مطالع ــودي و هم ــتا محم راس
نمودنــد كــه از دیــد پرســتاران شــاغل در بخشــهاي ویــژه نحــوه 
ــیابي  ــیوه ارزش ــئولین وش ــتقیم مس ــر مس ــتقیم وغی ــارت مس نظ
آنهــا یــك عامــل انگیزشــي مهــم اســت. عدالــت وتوجــه یکســان 
بــه كاركنــان یکــي از عوامــل مهــم رضایــت از محیــط كار اســت 
ــف  ــرح وظای ــر در ش ــین )2018( تجدیدنظ ــی و افش ]9[. اصفهان
رده هــای مختلــف پرســتاری، حمایــت مدیــران و افزایــش میــزان 
ــش  ــری را در افزای ــم گی ــد تصمی ــتاران در فرآین ــاركت پرس مش
انگیــزه پرســتاران موثــر دانســتند ]Breed .]32 و همــکاران 
)2020( در مطالعــه خــود مهمتریــن عوامــل موثــر بــر انگیــزش را 
عوامــل انگیزشــی درونــی كــه شــامل حمایــت، ارتبــاط، اســتقالل 
ــود، بیــان كردنــد و همچنیــن داشــتن صالحیــت  و شایســتگی ب
ــاد  ــان را در ایج ــتگی آن ــود شایس ــارت و بهب ــا مه ــر و ارتق رهب
ــه  ــتند ]Dieleman .]34 )2006( در مطالع ــر دانس ــزش موث انگی
ــراي ارتقــا كیفیــت  ــران بهداشــتي ب خــود عنــوان نمــود كــه مدی
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ــاني  ــع انس ــت مناب ــزار مدیری ــك اب ــد از ی ــتاري بای ــت پرس مراقب
مناســب بــراي بهبــود عملکــرد و تقویــت انگیــزش پرســتل 
بهداشــتي اســتفاده نماینــد. در راســتاي نقــش فاكتورهــاي روانــي و 
اجتماعــي بــر انگیــزش تقویــت مثبــت، ســتایش از طرف بیمــاران، 
توجــه از طــرف پزشــکان و ســایر افــراد جامعــه و موقعیــت شــغلي 
یــك نــوع محــرك برانگیزنــده بــراي تقویــت انگیــزش اســت ]29[
و دریافــت بازخــورد مثبــت از ســوي بیمــاران و حــرف مرتبــط از 
فاكتورهــاي موثــر بــر انگیــزش شــغلي كاركنان سیســتم بهداشــتي 
ــه رســمیت  ــت و ب ــن Stilwell حــس موفقی اســت ]23[. همچنی
شــناختن را از عوامــل موثــر بــر انگیــزش شــغلي پرســتاران 
ــن  ــکاران )2018( مهمتری ــود ]Dor .]35 و هم ــان نم ــوه بی زیمباب
عامــل انگیــزش را در همدلــی بیــان كــرد ]36[. ســازمان بهداشــت 
جهانــی عنــوان نمــود كــه توانایــي انجــام كار، تــوان خدمــت بــه 
ــا  ــل ب ــاط، تعام ــتاري و ارتب ــه پرس ــودن حرف ــا ارزش ب ــه، ب جامع
ــزش شــغلي مــي باشــند  ــط در انگی ــوان عوامــل مرتب ــه بعن جامع
ــده از  ــتخراج ش ــن اس ــاس مضامی ــر اس ــي ب ــور كل ــه ط ]35[. ب
مصاحبــه هــاي مدیــران پرســتاري مشــخص گردیــد كــه تمامــي 
فاكتورهــاي ذكــر شــده در راســتاي عوامــل انگیزاننــده و نگهدارنده 
هرزبــرگ مــي باشــد كــه باتوجــه بــه شــرایط فرهنگــي، اجتماعــي، 
اقتصــادي، اعتقــادي و متفــاوت بــودن فاكتورهــاي ذكــر شــده در 
هــر حیطــه )عوامــل انگیزاننــده، نگهدارنــده( در گــروه هــاي مــورد 
ــا  ــئوالن ی ــه مس ــت ك ــروري اس ــات ض ــایر تحقیق ــا س ــر و ی نظ
برنامــه ریــزان پرســتاري بــا بــه روز نمــودن دانــش خــود براســاس 
ــا  ــي ب ــتي و درمان ــور بهداش ــالي ام ــور اعت ــه منظ ــات ب تحقیق
ــه  ــا دادن ب ــتاران و به ــا پرس ــالم ب ــاط س ــح و ارتب ــارت صحی نظ

حرفــه پرســتاري موجــب انگیــزش بیشــتر پرســتاران گردنــد.
ــان  ــوار و زم ــی دش ــه دسترس ــن مطالع ــای ای ــی از محدودیته یک
ــرای  ــل ب ــت كام ــل و رغب ــه تمای ــتاری ك ــران پرس ــه مدی ــر ب ب
مشــاركت در مطالعــه را داشــته باشــند بــود و از آنجــا كه مشــغولیت 
هــای كاری مدیــران پرســتاری باعــث مــی شــد وقــت كافــی برای 
ــان  ــا زم ــه ه ــرای انجــام مصاحب ــذا ب ــه نداشــته باشــند ل مصاحب
زیــادی صــرف شــد و مــورد دیگــر از محدودیــت هــا كــه معمــوال 
ــری  ــم پذی ــدم تعمی ــی مطــرح اســت، ع ــات كیف ــام تحقیق در تم

ــر ایــن  ــران پرســتاری اســت و ب ــه جامعــه گســترده مدی ــج ب نتای
ــه دارای  ــتاری ك ــران پرس ــه مدی ــا ب ــه تنه ــج مطالع ــاس، نتای اس
مشــخصات مشــابه بــا مشــاركت كننــدگان مطالعــه حاضر هســتند 

قابــل تعمیــم خواهــد بــود.

نتیجه گیري
ــی  ــر عوامل ــی از تاثی ــی حاك ــه كیف ــن مطالع ــل از ای ــج حاص نتای
همچــون خــود انگیزشــی فــردی، توانمندیهــای حرفــه ای 
انگیزشــی، حمایــت هــای انگیزشــی، عوامــل انگیزشــی ســازمانی و 
عوامــل انگیزشــی مالــی بــر انگیــزش پرســتاران اســت. لذا بــر این 
اســاس، توجــه بــه ایــن عوامــل و توســعه آنهــا از ســوی مدیــران 
ــا عشــق و  ــه ب ــن حرف ــاغلین ای ــود، ش ــی ش ــث م ــتاری باع پرس
عالقــه و ایثــار و از خــود گذشــتگي وظایــف خــود را انجــام دهنــد. 
از آنجــا كــه انگیــزه بــه طــور مســتقیم بــر عملکــرد پرســتاران و 
افزایــش رضایــت بیمــاران و ارتقــا عملکــرد و حفــظ رضایت شــغلی 
موثراســت، مدیــران پرســتاري مــی بایســت بــا اهمیت دادن بیشــتر 
بــه عوامــل انگیزشــی در جهــت ایجــاد انگیــزش تــالش نماینــد و 
موجــب ارتقــاء كیفیــت ارائــه مراقبــت هــاي پرســتاري گردنــد. از 
طرفــی، پیشــنهاد مــی گــردد در مطالعــات آتــی، راهکارهــای ارتقــا 
ــرد  ــا رویک ــتاری ب ــران پرس ــتاران و مدی ــغلی در پرس ــزش ش انگی

كیفــی بررســی شــود. 

سپاسگزاری
ــوب  ــد 4913 مص ــا ك ــی ب ــرح تحقیقات ــل ط ــه حاص ــن مقال ای
IR.BUMS. ــالق ــد اخ ــا ك ــد ب ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــات و  ــرم تحقیق ــت محت ــد. از معاون ــی باش REC.1394.462 م

فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد و كلیــه افــرادی كــه مــا 
را در انجــام ایــن طــرح یــاری نمودنــد، صمیمانــه تشــکر و قدردانی 

مــی نماییــم.

تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.



زهرا فرج زاده و احمد نصیری

51

References
1. Hamouzadeh P, Sadeghifar J, Moradkhani 

B. Factors affecting job motivation from the 
perspective of managers in the education of 
hospitals affiliated to Oromia University of 
Medical Sciences in 2009 Bimonthly Journal 
of Oromia Faculty of Nursing and Midwifery. 
2010; 9 (1): 15: -22.

2. Nishtar S, Ralston J. Can human resources for 
health in the context of noncommunicable disease 
control be a lever for health system changes?” 
Bull World Health Organ. 2013;91: 895-6https://
doi.org/10.2471/BLT.13.118711

3. Gaki E, Kontodimopoulos N, Niakas D. 
Investigating demographic, work-related and job 
satisfaction variables as predictors of motivation 
in Greek nurses. J Nurs Manag. 2013; 21, 483-90.  
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01413.x

4. Skinner B F. Beyond Freedom and Dignity. 
Translated by Ali Akbar Seif, 2nd Edition, 
Tehran: Roshd Publications, 2012

5. Hoseyni S N, Mirzaei M, Faryabi R, Mokhtari 
Ardekan A M, Shaker Ardekani M, Mirzaei 
Alavijeh M. Effective factors in job motivation 
of faculty members in shahid sadoughi university 
of medical sciences: an application of Herzberg’s 
motivation theory. Iranian Journal of Medical 
Education. 2014; 13 (12) :1040-1050 .

6. Saatchi M. Theory of motivation and creating 
desirable change in personality. Tehran: Manager 
of the Governmental Publications Training 
Center. 2000;14.

7. Tahavori Z. Job Description: a Necessity for 
Human Resource Management in Libraries and 
Information Centers. Book Quarterly.2004; 59. 
15 (3): 37-43.

8. Awosusi O O,Jegede AO.Motivation and job 
performances among Nurses in the ekiti state 
Environment of Nigeria. International Journal of 
Pharma and Bio Sciences. 2011;2(2):583-595. 

9. Mahmoudi H, Ebrahimian A, Solymani M, 
Ebadi A, Hafezi S, Fayzi F, et al. Study of job 
motivation factors of nurses in intensive units. 
Journal of Behavioral Sciences, 2007; 1 (2),171-
178.

10. Hung L-M, Shi L, Wang H, Nie X, Meng Q. Chinese 
primary care providers and motivating factors 
on performance. FamPrac. 2013;30:576-86.  
https://doi.org/10.1093/fampra/cmt026

11.  11.Toode K, Routasalo P, Helminen M, 

Suominen T. Hospital nurses’ work motivation. 
Scand J Caring Sci. 2015;29(2): 248-57.  
https://doi.org/10.1111/scs.12155

12. Zarei E, Arab M, Tabatabaei SM, Rashidian 
A, forushani AR, Khabiri R. Understanding 
patients’ behavioral intentions: Evidence 
from Iran’s private hospitals industry. J 
Health Organ Manag.2014;28(6): 795-810. .  
https://doi.org/10.19082/2249

13. Vafadara A. Tolouei-Rada M, Hayward K. 
Evaluation of the effect of product demand 
uncertainty on manufacturing system selection. 
Procedia Manufacturing. 2017;11: 1735-1743.  
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.301

14. Barker A M. Transformational nursing leadership: 
A vision for the future. Burlington, MA: Jones & 
Bartlett. 2006.

15. Koch S H, Proynova R, Paech B, Wetter T. 
The perfectly motivated nurse and the others: 
Workplace and personal characteristics 
impact preference of nursing tasks. Journal of 
Nursing Management. 2014;22(8):1054-1064.. 
https://doi.org/10.1111/jonm.12083

16. Okello DR, Gilson L. Exploring the influence 
of trust relationships on motivation in the health 
sector:a systematic review. Hum Resour Health. 
2015;13(16):1-18. https://doi.org/10.1186/
s12960-015-0007-5

17. Jodat Sh, Farajzadeh Z, Saadatjoo A R. Study 
of job motivation of nurses working in Valiasr 
Hospital[in Persian]. Journal of Heinavin Care, 
Birjand Faculty of Nursing and Midwifery. 
2014;(4) 10:304-296.

18. Franco LM, Bennett S, Kanfer Rstubblebine P. 
Determination and consequences of health worker 
motivation hospitals in Jordan and Georgia. 
Soc Sci Med. 2004; 58(2):343-55. https://doi.
org/10.1016/S0277-9536(03)00203-X

19. Timreck TC. Managing motivation 
and developing job satisfaction in the 
health care worker environment. Health 
Care Manage. 2002; 20 (1):42-58.  
https://doi.org/10.1097/00126450-200120010-
00007

20. Jameson C. Helping people change: the magic of 
motivation. Dent Today. 2000;19(1):78-81.

21. Gulzar S A. ShahidShamim M. Khuwaja AK. 
Promoting motivation towards community health 
care: A qualitative study from nurses in Pakistan. 
Journal of Pakistan Medical Association. 

https://doi.org/10.2471/BLT.13.118711
https://doi.org/10.2471/BLT.13.118711
https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01413.x
https://doi.org/10.1093/fampra/cmt026
https://doi.org/10.1111/scs.12155
https://doi.org/10.19082/2249
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.301
https://doi.org/10.1111/jonm.12083
https://doi.org/10.1186/s12960-015-0007-5
https://doi.org/10.1186/s12960-015-0007-5
https://doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00203-X
https://doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00203-X
https://doi.org/10.1097/00126450-200120010-00007
https://doi.org/10.1097/00126450-200120010-00007


نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

52

2010;60(6):501-503. https://ecommons.aku.edu/
pakistan_fhs_son/2.

22. Chandler CI, Chonya S, Mtei F, Reyburn H, 
Whitty CJ. Motivation, money and respect: a 
mixed-method study of Tanzanian non-physician 
clinicians. Soc Sci Med. 2009;68(11):2078-88. 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.03.007

23. Blanchard J A. Hospital volunteers: a qualitative 
study of motivation. The International Journal of 
Volunteer. 2006; 26 (2):31-40.

24. Reisi Pm, Mohebifar R. Job motivations from the 
perspective of staff and managers of educational 
hospitals of qazvin university of medical 
sciences. Scientific Journal of Qazvin University 
of Medical Sciences.2006;10(1): 101-108.

25. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research 
in nursing: Advancing the humanistic imperative: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

26. Polit D, Beck C, Hungler B. Essentials of nursing 
research: methods, appraisal, and utilization. 
Philadelphia, PA: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2007.

27. Graneheim U, Lundman B .Qualitative content 
analysis in nursing research: concepts,procedures 
and measures to achieve trustworthiness. 
Nurse Educ Today 2004;24(2):105-12. 
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

28. Choobdari A, Azad E ,Zarghami M H. Facilitators 
and inhibitors of job motivation in military 
nurses: a qualitative study. Journal of Military 
Medicine 2021:23(3):262-273. 

29. Dieleman M, Toonen J, TouréH , Martineau T. 
The match between motivation and performance 
management of health sector workers in 

Mali. Human Resources for Health. 2006;4:2.  
https://doi.org/10.1186/1478-4491-4-2

30.  Dieleman M, Cuong P V, Anh L V, Martineau 
T. Identifying factors for job motivation of 
rural health workers in North Viet Nam. 
Human resources for health, 2003. 1(1),1-10.   
https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-10

31. Zarei E, Najafi M, Rajaee R. Shamseddini, Abbas. 
Determinants of job motivation among frontline 
employees at hospitals in Tehran. Electronic 
Physician Journal.2016;8(4):2249-2254.  
https://doi.org/10.19082/2249

32. Esfahani P, Afshin M. Study of nurses’ job 
motivation in Iranian hospitals: a systematic 
review and meta-analysis study. Journal 
of Health Research.2018; (1) 4:37-30 30. 
https://doi.org/10.29252/hrjbaq.4.1.30

33.  Alhakami IY and Baker O G. Exploring the 
factors influencing nurse’s work otivatio. Iris 
Journal of Nursing & Care.2018;1(1):1-12.  
https://doi.org/10.33552/IJNC.2018.01.000503

34. Breed M, Downing C, Ally H. Factors 
influencing motivation of nurse leaders in a 
private hospital group in Gauteng, South Africa: 
A quantitative study. Curationis. 2020;43(1): 1-9.  
https://doi.org/10.4102/curationis.v43i1.2011

35. Stilwell B. Health worker motivation in 
Zimbabwe Geneva. World Health Organization; 
2001. Unpublished paper

36. Dor A, Mashiach Eizenberg M, Halperin O. 
Hospital nurses in comparison to community 
nurses: motivation, empathy, and the mediating 
role of burnout. Can J Nurs Res. 2019;51(2):72-83.  
https://doi.org/10.1177/0844562118809262

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.03.007
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
https://doi.org/10.1186/1478-4491-4-2
https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-10
https://doi.org/10.19082/2249
https://doi.org/10.29252/hrjbaq.4.1.30
https://doi.org/10.33552/IJNC.2018.01.000503
https://doi.org/10.4102/curationis.v43i1.2011
https://doi.org/10.1177/0844562118809262

