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بررسی مقایسه ای انگیزه شغلی کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 92

لیال والی1، راحیل قربانی نیا2، حسین شیرخانی3، فرزانه ذوالعلی4

چکیده  
مقدمه: مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی کارکنان می توانند به ارضای نیازها و انگیزه های آنان پاسخ دهند. 
مطالعه حاضر به منظور مقایسه انگیزش شغلی کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1392 انجام شد. نمونه پژوهش کلیه کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشتمل بر 150 نفر که به روش سرشماری انتخاب گردیدند، بود. ابزار تحقیق 
پرسشنامه ای روا و پایا با ضریب آلفای کرونباخ 0/92، مشتمل بر 31 سؤال )5حیطه عوامل روانی با 7 سؤال و حداکثر امتیاز 35، عوامل رفاهی با 
6 سؤال و حداکثر امتیاز30، عوامل آموزشی با 8 سؤال و حداکثر امتیاز 40، عوامل مالی و عوامل اداری به ترتیب با 3 و حداکثر امتیاز 15و 2 سؤال 
 ،nova ،t-test  با حدکثر امتیاز 10( که حداکثر نمره اکتسابی کل 155 بود. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های

مجذور کای، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون پپرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در کارکنان ستادی میانگین عوامل روانی 20/07، رفاهی 16/63، آموزشی 25/33، مالی 6/34 و اداری 8/16 و در کارکنان 
عملیاتی  میانگین عوامل روانی 20/34، رفاهی 16/55، آموزشی 25/33، مالی 6/51 و اداری 8/39 بودند. کارکنان در سطح متوسط انگیزش شغلی 

قرار داشتند. رابطه معنی داری بین انگیزش شغلی و خصوصیات جمعیت شناختی در کارکنان عملیاتی و ستادی وجود نداشت. 
نتیجه گیری: کارکنان ستادی و عملیاتی مورد مطالعه از اولویت های انگیزشی یکسانی برخوردار بودند. به نظر می رسد که بهتر است  
عوامل روانی، آموزشی و رفاهی جهت ایجاد رضایت مندی و انگیزش کارکنان و نهایتاً عملکرد بهترآنها در اولویت های مورد نظر مدیران قرار گیرند.  

کلید واژه ها: انگیزه شغلی، کارکنان ستادی، کارکنان عملیاتی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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مقدمه 
منابع سازمانی به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی تقسیم 
می شوند؛ از آنجا که منابع مادی نیز توسط منابع انسانی مورد استفاده 
قرار می گیرند، استفاده بهینه از این منابع مادی بدون داشتن نیروی 
انسانی با انگیزه مجرب، میسر نیست. در دنیای پیشرفته امروز، در هر 
سازمانی نیروی انسانی عمده ترین سرمایه و یکی از عوامل تاثیرگذار 

در تحقق اهداف هر سازمان محسوب می شود )1(.
انگیزش، یکی از ویژگیهای روانشناختی است که به درجه یا 
میزان تعهد شخص مربوط می شود. انگیزش در برگیرنده عواملی 
مشخص              را  رفتار  مسیر  شوند،  می  انسان  رفتار  موجب  که  است 
می کنند و نوع رفتار را در مسیر خاص تعهد شده حفظ می نمایند )2(.
مدیران و مسئوالن باید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در 
بقا، پویایی، تحقق سیاستها و استراتژی سازمان تاثیرگذار است )3(.
از سویی مدیرانی که به ارزشهای انسانی اهمیت می دهند و رضایت 
شغلی کارکنان را از جمله اهداف اصلی سازمان می دانند، معتقدند 

افزایش کارایی در نتیجه بهبود انگیزش میسر است )4(.
عوامل شغلی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت و عقب 
ماندگی سیستم بوده و در صورت بی توجهی به آن، باعث هدر رفتن 
منابع سازمان می شوند. نتیجه یک مطالعه حاکی از آن است که 20 
درصد تالش و 80 درصد انگیزه، عامل موفقیت در سازمانها می باشد 
و امروزه بزرگترین چالش مدیران، مواجهه با نیروهای کم انگیزه و با 

مسئولیت پذیری اندک می باشد )5(.
به طور تقریبی تمام بررسی های انجام شده اعم از موردی 
یا جامع، مبین آن است که نیروهای انسانی کمیاب ترین و گرانترین 
سرمایه های هر سازمان محسوب می شوند. یکی از وظایف مهم 
مدیر، انگیزش افراد به همکاری در جهت نیل به هدف های سازمانی 
است. انگیزه ها، چراهای رفتار هستند و موجب آغاز و ادامه فعالیت 
به لحاظ ماهوی دالیل اصلی عمل به شمار  انگیزه ها  می شوند. 
می آیند. مدیریت صحیح در سازمانها ایجاب می کند که مدیران به 
شناخت و پیش بینی انگیزه های نیروی انسانی خود همت گمارند تا 
بتوانند با ارضای صحیح و به موقع آنان، زمینه فعالیت و بازدهی بیشتر 

آنان را در جهت اهدف سازمانی فراهم نمایند )6(.  
مهمترین وظیفه اورژانس اقدام سریع برای نجات بیمار است. 
اورژانس از پایه های اصلی خدمت رسانی پزشکی به مردم است که 

با سیستم  بیمار  برخورد  نقطه  اولین  به عنوان  موارد  از  بسیاری  در 
بهداشت و درمان می باشد )7(. نیروهاي انساني نقش بسزایي در 
مهم  ارکان  از  یکي  بعنوان  و  دارند  درماني  امور  پیشرفت  و  تحول 
هر سازمان به شمار می آیند و همواره مورد تاکید صاحب نظران در 
مدیریت منابع انساني بوده است )8(. عدم توجه به عوامل انگیزشی 
در پرستاران می تواند منجر به رضایت و انگیزه  شغلی اندک ،کاهش 
کیفیت خدمات،کند شدن فرآیند بهبودی بیماری و در نهایت باعث 
عدم رضایت استفاده کنندگان از خدمات بهداشتی و درمانی گردد )9(.

نتایج تحقیقات نشان می دهد کارکنان با انگیزه، از قدرت بدنی و 
توان ذهنی خوبی برخوردار هستند و از نظر سازمانی، سازمانی موفق 
و مطلوب است که تامین کننده سطح باالی رضایت شغلی باشد تا 
بتواند منجر به جذب و بقاء کارکنان شود )10(. در مطالعات مربوط به 
ارتباط بین انگیزش شغلی و سطح کارایی، بی انگیزگی موجب کاهش 
کارایی فرد در سازمان شده است )11(. همچنین این عامل سبب عدم 
حضور در محل کار و کاهش کیفیت و کمیت کار نیز شده است )12(.

کار طوالني  که ساعات  است  داده  نشان  مطالعات  نتایج  همچنین 
عدم   ،)13( شغلي  امنیت  نداشتن  دستمزد،  و  حقوق  کمبود  زیاد،  و 
استقالل شغلي و منابع ناکافي، به عنوان عوامل مرتبط با بی انگیزگی 
و  بهره وري  افزایش  برای  بیان شده است )14(  ناامیدی،  باعث  و 
ایجاد  در  مؤثر  عوامل  و  بایستی ضرورتها  کارکنان،  رضایت شغلي 
انگیزش شغلي شناسایی شوند )15( که این موارد می توانند باعث 
ایجاد محیط             و  اهداف سازمان  بهره وری، محقق شدن  رفتن  باال 
پر شور برای انجام فعالیت باشد، دستیابی به یک سازمان سالم و 
پویا با داشتن کارکنان سالم از نظر جسمی و روانی میسر است )16(. 
در چنین سازمانی، نیروی انسانی از همه ابزارهای سازمان اهمیت 
بیشتری دارد )17( و بایستی توجه ویژه به زمینه های ایجاد انگیزه در 
نیروی انسانی نمود )18(. امنیت شغلی و حقوق از عوامل بهداشتی در 

ایجاد انگیزش شغلی است )19(.
به  ای  جاده  و  شهری   115 اورژانس  های  پایگاه  تمام  در 
تکنسین هایی برخورد می کنیم که هنگام ورود به شغل تکنسین 
اورژانس  افرادی منظم، دلسوز و عالقه مند بودند اما امروزه پس 
و                 مشکالت  از  انبوهی  با  شدن  مواجه  و  کارکردن  سال  چند  از 
استرس های محیط شغلی  در محیط کار  احساس خستگی کرده 

و حتی مایلند شغل خود را تعویض و از کار خود کناره گیری کنند.
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کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از جمله افراد ورزیده اي هستند که عالوه بر 
دارا بودن دانش کافي در مدیریت کردن سوانح و مراقبت از بیماران 
و مصدومین و انتقال مناسب آنها به بیمارستان یا مراکز بهداشتی 
درمانی باید داراي مهارتهاي بالیني و شخصیتي خاص نیز باشند و 
در عین حال نیروهاي انگیزش کافي داشته باشند تا بتوانند وظایف 
خود را به خوبی انجام دهند ودر صورت عدم انگیزه قادر به انجام 
موفقیت آمیز ماموریتهای خود نخواهند شد. بنابراین با توجه به اینکه 
خدمات رسانی مناسب به آحاد جامعه توسط کارکنان مرکز مدیریت 
نیروی کارآمد و سالم                         حوادث و فوریتهای پزشکی مستلزم داشتن 
می باشد و از آنجایی که محل خدمت کارکنان اورژانس 115 ستادی 
و عملیاتی از لحاظ محیط کار تفاوت دارد و انگیزه شغلی این کارکنان 
نیز ممکن است متفاوت باشد، این مطالعه با هدف مقایسه انگیزه 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  عملیاتی  و  ستادی  کارکنان  بین  شغلی 

فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  

روش مطالعه 
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی بود که به بررسی 
و مقایسه انگیزه شغلی بین کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخت. 
حجم نمونه پژوهش کلیه کارکنان ستادی و عملیاتی اورژانس 115 
بود.  انتخاب گردیدند  به روش سرشماری  نفر که  بر 150  مشتمل 
70 نفر از کارکنان در مرکز ستاد مدیریت حوادث شاغل بودند و 80 
نفر دیگر، از کارکنان عملیاتی اورژانس شهرستان کرمان بودند.جهت 
جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه روا و پایا با ضریب آلفای 
حاوی  پرسشنامه  اول  بخش   .)2( گردید  استفاده   0/92 باخ  کرون 
5 سؤال در زمینه مشخصات جمعیت شناختی کارکنان نظیر سن، 
وضعیت تاهل، جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه کار بود. بخش دوم 
دارای 31 سؤال در 5 حیطه عوامل روانی با 7 سؤال، عوامل رفاهی 
با 6 سؤال، عوامل آموزشی با 8 سؤال، عوامل مالی و عوامل اداری 
به ترتیب با 3 و 2 سؤال بود. سؤاالت با مقیاس پنج تایی لیکرت 
که  امتیازی  حداقل  شد.  امتیازدهی  عالی=5(  تا  ضعیف  )1=خیلی 
افراد می توانستند کسب کنند 31 و حداکثر امتیاز قابل اکتساب 155 
بود. در افراد شرکت کننده کمترین امتیاز کسب شده 35 و بیشترین 

امتیاز مکتسبه 102 بود. تقسیم بندی امتیازات بر اساس نمودار توزیع 
نرمال صورت گرفت بطوری که از 74-35 ضعیف، 83-75 متوسط 

و  102-84 در سطح خوب قرار گرفتند.
در  که  هایی  پرسشنامه  اخالقی،  موازین  رعایت  منظور  به 
پایگاه شهرستانهای بافت، بردسیر، زرند، راور، شهربابک، کوهبنان 
پخش شدند بی نام و با شماره گذاری در اختیار نمونه ها قرار گرفت. 
به افراد مورد پژوهش از لحاظ محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده 
شد و پس از تکمیل، پرسشنامه ها جمع آوری شدند. جمع امتیازات 
برای هر فرد محاسبه گردید و درصد امتیاز نیز از طریق تقسیم امتیاز 
دریافتی به حداکثر امتیاز ممکن به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل 
داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. برای محاسبه پارامترهای 
توصیفی از روشهای آماری توصیفی )تعداد، درصد، میانگین( و در 
کای         مجذور   ،Anova، t-test آزمون  از  استنباطی  آمار  بخش 
) اسکوئرکای(، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون پپرسون استفاده 

گردید.

یافته ها 
نفر   150 بر  مشتمل  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  افراد 
و                 حوادث  مدیریت  مرکز  عملیات  و  ستاد  در  شاغل  کارکنان  از 
افراد  شناختی  جمعیت  اطالعات  بود.  کرمان  پزشکی  های  فوریت 
مورد مطالعه در جدول شماره 1 مشخص شده است. همانطور که 
در جدول نیز مشخص شد بیشترکارکنان ستادی )72/9%( مرد بودند. 
همچنین در بین کارکنان عملیاتی 17/5% زن و 82/5% ایشان مرد 
بودند. بیشتر افراد مورد مطالعه )ستادی=67/1%، عملیاتی=%78/8( 
در گروه سنی 30-20 سال قرار داشتند. اکثر کارکنان شاغل در مرکز 
)ستادی=%55/7،              کرمان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت 
و   )%65/7( ستادی  افراد  بیشتر  بودند.  مجرد  عملیاتی=%53/8( 
عملیاتی )70%( دارای سابقه کاری زیر 5 سال بودند. همچنین افراد 
شاغل در این مرکز اکثریت دارای مدرک فوق دیپلم )ستادی=%42/9، 

عملیاتی=38/8%( بودند.
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جدول 1- توزیع فراوانی خصوصیات جمعیت شناختی کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان

کارکنان

خصوصیات جمعیت شناختی  

عملیاتیستادی

درصدتعداددرصدتعداد

جنسیت
زن
مرد

 19
 51

27/1
72/9

 14
 66

17/5
82/5

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل

 
 39
 31

55/7
44/3

43
 37

53/8
46/3

سابقه کاری
5< سال

5-10 سال
10-15 سال
15> سال

 46
 20
 2
2

65/7
28/6
2/9
2/9

 56
 20
 2
2

70
25
2/5
2/5

گروه سنی
20-30
31-40
41-50

 47
21
 2

67/1
30
2/9

 63
15
 2

78/8
18/8
2/5

تحصیالت
دیپلم 

فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس
دکتری

 
 

 2
30
 15
 22
1

2/9
42/9
21/4
31/4
1/4

 2
 31
 22
 24
 1

2/5
38/8
27/5
30
1/3

در جدول شماره 2 وضعیت کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در حیطه های انگیزشی نشان داده              
می شود.  همانگونه که در جدول مشخص شده است به طور کلی کارکنان در سطح متوسط انگیزش شغلی قرار داشتند.

جدول2- توزیع فراوانی عوامل انگیزشی در کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

میزان انگیزش کلی
در کارکنان 

عوامل انگیزش شغلی

خوبمتوسطضعیف
جمع کل

عملیاتیستادیعملیاتیستادیعملیاتیستادی
تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

عوامل روانی
عوامل رفاهی
عوامل آموزشی

عوامل مالی
عوامل اداری

5
4
4
35
5

7
5
5
50
7

4
6
5
36
3

5
7
6
45
3

59
66
65
36
18

84
95
92
50
25

72
74
72
44
26

90
92
89
55
32

6
0
1
0
47

8
0
2
0
67

4
0
3
0
51

5
0
5
0
63

150

همانگونه که در جدول شماره 2 مشخص شد عوامل انگیزشی 
روانی در کارکنان ستادی و عملیاتی در حد متوسط قرار داشت به 
قرار  تری  مطلوب  در سطح  عملیاتی  کارکنان  وضعیت  که  طوری 
داشت. عوامل انگیزشی رفاهی در کارکنان ستادی در وضعیت بهتری 
آموزشی  انگیزشی  عوامل  داشت.  قرار  عملیاتی  کارکنان  به  نسبت 
در حد متوسط ارزیابی شد که این حد در کارکنان ستادی وضعیت 
مطلوب تری نشان داد. عوامل انگیزشی مالی نیز در حد متوسط قرار 

داشتند.  قرار  بهتری  وضع  در  عملیاتی  کارکنان  که  بطوری  داشت 
عوامل انگیزشی اداری در سطح خوب ارزیابی شدند که این وضعیت 

در گروه کارکنان ستادی مطلوب تر به نظر می رسد.
نتایج آزمون های کای دو و آنالیز واریانس نشان داد که رابطه 
معنی داری بین انگیزش شغلی و هیچ یک از خصوصیات جمعیت 
در کارکنان عملیاتی و ستادی که شامل جنس، وضعیت  شناختی 
تأهل، سابقه کاری، گروه سنی و تحصیالت می باشند وجود نداشت.
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انگیزش کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها به سه دسته ضعیف، متوسط، 
خوب تقسیم شدند بطوری که 32/7% داده ها در حد ضعیف، %35/3 
در حد متوسط و 32% در حد خوب قرار داشتند. نتایج حاصل مشخص 
کرد، انگیزش شغلی در 31/4% در حد خوب، 34/3%  در حد متوسط و 
در 34/3% در حد ضعیف بود. همچنین در کارکنان عملیاتی انگیزش 
شغلی در 32/5% در حد خوب، 36/3% در حد متوسط و 31/3% در 
حد ضعیف بود. به طور کلی کارکنان در سطح متوسط انگیزش شغلی 

قرار داشتند. 
نتایج تحقیق مشخص کرد که عوامل انگیزشی در کارکنان 
ستادی و عملیاتی در حد تقریبا یکسانی قرار داشت و در کارکنان 
آموزشی   ،16/63 رفاهی   ،20/07 روانی  عوامل  میانگین  ستادی 
با میانگین  اداری 8/16 و کارکنان عملیاتی  25/33، مالی 6/34 و 
عوامل روانی 20/34، رفاهی 16/55، آموزشی25/33، مالی6/51 و 

اداری 8/39 بود.
کامل  همبستگی  و  پرسشنامه  بودن  پایا  و  روا  به  توجه  با 
نتایج رگرسیون  اداری  بین عوامل روانی، رفاهی، آموزشی، مالی و 
تک متغیره نشان داد، عوامل روانی 75/2%، عوامل رفاهی %73/5، 
عوامل آموزشی 78%، عوامل مالی 56/6% و 65/6% برانگیزش شغلی 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مؤثر بودند.
با انجام آزمون Anova نتایج نشان داد بر اساس مدرک 
تحصیلی رابطه معناداری در انگیزش شغلی کارکنان ستادی وجود 
نداشت اما در بین کارکنان عملیاتی انگیزش شغلی با عوامل رفاهی 
و اداری رابطه معنی داری دیده شد. آزمون Anova نشان داد، بر 
و  کارکنان ستادی  در  معناداری  رابطه  انگیزش شغلی  اساس سن، 
عملیاتی نداشت. همچنین این آزمون مشخص کرد بر اساس سابقه 
کاری، انگیزش شغلی در بین کارکنان ستادی و کارکنان عملیاتی 

فقط با عوامل روانی رابطه معنی داری داشت )جدول 3(.

جدول 3- بررسی متغیرهای انگیزشی مورد بررسی در بین کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بر اساس تحصیالت، سن و سابقه کار

متغیرهای انگیزشی
بر حسب سابقهبر حسب سنبر حسب تحصیالت

PFPFPF

کارکنان ستادیعوامل روانی
کارکنان عملیاتی

0/539
0/231

0/624
1/493

0/241
0/078

1/433
2/356

0/003
0/012

4/204
3/763

کارکنان ستادیعوامل رفاهی
کارکنان عملیاتی

0/444
0/052

0/822
3/062

0/758
0/910

0/394
0/180

0/214
0/869

1/472
0/238

کارکنان ستادیعوامل آموزشی
کارکنان عملیاتی

0/426
0/201

0/865
1/638

0/913
0/580

0/175
0/659

0/283
0/542

1/275
0/719

کارکنان ستادیعوامل مالی
کارکنان عملیاتی

0/938
0/978

0/064
0/022

0/916
0/851

0/171
0/265

0/973
0/778

0/125
0/366

کارکنان ستادیعوامل اداری
کارکنان عملیاتی

0/938
0/045

0/064
3/230

0/894
0/240

0/202
1/431

0/693
0/279

0/558
1/294

با انجام آزمون α=0/05( t( به بررسی کلیه متغیرهای انگیزشی بر اساس جنسیت و تأهل کارکنان پراخته شد. نتایج این آزمون نشان داد 
که تفاوت معنادار انگیزش شغلی بین کارکنان ستادی و عملیاتی وجود نداشت )جدول 4(.

جدول 4- بررسی متغیرهای انگیزشی مورد بررسی در بین کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی بر اساس جنسیت و تأهل

متغیرهای انگیزشی
بر حسب تأهلبر حسب جنسیت

PP

کارکنان ستادیعوامل روانی
کارکنان عملیاتی

0/703
0/566

0/338
0/339

کارکنان ستادیعوامل رفاهی
کارکنان عملیاتی

0/431
0/738

0/100
0/499

کارکنان ستادیعوامل آموزشی
کارکنان عملیاتی

0/749
0/142

0/496
0/426

کارکنان ستادیعوامل مالی
کارکنان عملیاتی

0/282
0/674

0/256
0/384

کارکنان ستادیعوامل اداری
کارکنان عملیاتی

0/355
0/788

0/656
0/340
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رفاهی  عوامل  با  روانی  عوامل  داد  نشان  پپرسون  آزمون 
رابطه   )P=0/005( اداری  و   )P=0/004( آموزشی   ،)P<0/001(
معنادار داشت. عوامل رفاهی با عوامل آموزشی ) P=0/005( و اداری 
)P>0/001( رابطه معنادار داشت. عوامل مالی با هیچ یک از عوامل 

روانی، رفاهی، آموزشی و اداری رابطه معنادار نداشت.

بحث 
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی – تحلیلی بود که به بررسی 
انگیزه شغلی بین کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخت. نتایج 
پژوهش حاضر نشان داد که میان متغیرهای جمعیت شناختی نظیر 
سن، جنسیت، سابقه کار، وضعیت تأهل، تحصیالت و میزان انگیزش 
کارکنان ستاد و عملیاتی ارتباط معناداری نداشت. همچنین در مطالعه 
پورهادی نیز رابطه معنی داری میان مشخصه های جمعیت شناختی 
و انگیزش شغلی دیده نشد )20(. همچنین نتیجه مطالعه حاضر با 
نتایج مطالعه تانگ )21( و قمری )22( نیز همراستا بود. اما در مطالعه 
کلدی بین مشخصه های جمعیت شناختی و انگیزش شغلی رابطه 
معناداری گزارش گردید )23(. عالیی نژاد نیز بین مدرک تحصیلی و 

انگیزش کلی پرستاران رابطه معنی دار نشان داد )24(. 
میتوان دلیل عدم وجود رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناسی 
با میزان انگیزش در کارکنان ستادی و عملیاتی را در این دانست که 
کارکنان فوریتهای پزشکی به اهمیت کار خود که نجات جان بیمار 
است در هر دو بخش ستادی و عملیاتی واقف هستند و نسبت به آن 
تعهد الزم را فارغ از گروه سنی و جنسیتی و مواردی از این قبیل 

داشتند. 
31/4% کارکنان ستادی دارای انگیزش شغلی خوب، %34/3 
در حد متوسط و 34/3% در حد ضعیف بود. همچنین 32/5%کارکنان 
 %31/3 و  متوسط  حد  در   %36/3 خوب،  شغلی  انگیزش  عملیاتی 
در حد ضعیف قرار داشتند. به طور کلی کارکنان در سطح متوسط 
انگیزش شغلی قرار داشتند که این نتایج با مطالعه عباسچیان )25( 
مطابقت داشت. تحریری و همکاران )26( در مطالعه خود به نتایج 
مشابهی دست یافت بدین ترتیب که نمره رضایت شغلی پرستاران را 
در میان نمونه ها 43/17 بدست آورند. این در حالیست که میرزابیگی 
)27( نتایج متفاوتی با نتایج تحقیق حاضر دست یافت بطوریکه نمره 
رضایت شغلی پرستاران در نمونه های آنان 78/2% بدست آمد. شاید 
در  انگیزش شغلی  متفاوت  تاثیرگذاری عوامل  دلیل  به  تفاوت  این 
شهرها و بیمارستان های مختلف متفاوتند لذا وجود تفاوت فاحش 
در نمره رضایت شغلی نیز یک مسئله کامال بدیهی به نظر می رسد. 
نکته ای که در تحقیق حاضر مشخص است این است که حدود یک 
سوم کارکنان ستادی و عملیاتی فوریتهای پزشکی، از انگیزش شغلی 

پایینی برخوردار بودند که به نظر می رسد مهمترین آن، عوامل مالی 
باشد که در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و نیاز به توجه بیشتر به این 

بعد از ابعاد متنوع انگیزشی دیده می شود. 
که  شد  مشخص  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
یکسانی                           حد  در  عملیاتی  و  ستادی  کارکنان  در  انگیزشی  عوامل 
می باشد و عوامل روانی، رفاهی، آموزشی، مالی و اداری در کارکنان 
ستادی با میانگین نسبت به کارکنان عملیاتی با میانگین از اهمیت 
یکسانی برخوردار است. نتایج مطالعه ابزاری که به بررسی عوامل 
شهر  خصوصی  و  دولتی  بیمارستانهای  کارکنان  انگیزش  بر  مؤثر 
اصفهان نشان داد عوامل انگیزشی در کارکنان بیمارستانهای دولتی و 

خصوصی با یکدیگر متفاوت بود )6(.
نتایج نشان داد، عوامل روانی 75/2%، عوامل رفاهی %73/5، 
عوامل آموزشی78%، عوامل مالی56/6% و 65/6%  برانگیزش شغلی 
کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مؤثر بودند. بدین 
معنی که عوامل آموزشی، روانی و رفاهی بیشترین تأثیر را در انگیزش 
شغلی داشتند. مطالعه ابزاری مشخص کرد میانگین نمره متغیرهای 
امنیت شغلی 50/72، خودپنداری از وجهه اجتماعی پرستار در جامعه 
62/39، سبک مدیریتی 52/29، محیط کاری44/82، حقوق و مزایا 
45/76  بود )6(. مسعود اصل در مطالعه خود نشان داد عوامل انگیزشی 
در تأثیر بر ارتقای عملکردی کارکنان دارای اهمیت بیشتری بود )28(. 
احساس مسئولیت در کار، احساس موفقیت در کار و مورد عالقه بودن 
کار مهمترین عواملی هستند که در کارکنان ایجاد انگیزه می کند تا 
وظایف شغلی شان را به خوبی انجام دهند. این نتایج با مطالعه حاضر 
هم راستاست. به عبارتی در محیطی که کارکنان احساس کنند به 
ایشان اهمیت داده می شود، در کارشان امکان موفقیت وجود دارد و 
به مسائل رفاهی ایشان توجه می شود عملکردشان مناسب تر خواهد 
بود. شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش می تواند در پیامد و بهره وری 
سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا کند. این عوامل که       
آموزشی، رفاهی، مالی  انگیزشی روانی،  قالب عوامل  توانند در  می 
و اداری تقسیم بندی شوند، گامی در جهت ارتقای کیفیت مراقبت 
پرستاری و خدمات سالمتی، پیشگیری از غیبت از کار و ترک خدمت 

و باالخره رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده بردارد.  
تحصیلی  مدرک  اساس  بر  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
نداشت  وجود  ستادی  کارکنان  شغلی  انگیزش  در  معناداری  رابطه 
رفاهی                                        عوامل  با  شغلی  انگیزش  عملیاتی  کارکنان  بین  در  اما 
و اداری رابطه معنی داری وجود داشت. مطالعه ابزاری )6( نیز نشان 
داد بر اساس مدرک تحصیلی متغیرهای انگیزشی در بین کارکنان 
بیمارستانهای دولتی و خصوصی بود و این تفاوت معنی دار فقط در 
عوامل سازمانی وجود داشت. در مطالعه مذکور عوامل انگیزشی به 
سه دسته سازمانی )مشارکت و مسئولیت شغلی، نحوه سرپرستی و 
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کار(،  قوانین  و  ارتقای شغلی، وجود خط مشی  و  پیشرفت  نظارت، 
معنوی )ویژگیهای شغلی، روابط بین فردی، شناخت و قدردانی( و 
مادی )امنیت شغلی، حقوق و مزایا، امکانات رفاهی و ایمنی( تقسیم 
با عنوان بررسی عوامل مؤثر  بود. در مطالعه رنجبر و همکار  شده 
بر رضایت شغلی هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران، 
عوامل مادی انگیزشی در اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی 
فوق لیسانس، از اهمیت باالتری برخوردار بود و در اعضای هیأت 
قبیل  از  باالتر، جنبه سازمانی  و  با مدرک تحصیلی دکتری  عملی 
نحوه سرپرستی و نظارت اهمیت بیشتری داشتند که با تحقیق حا ضر 
همخوا نی دارد )29(. انگیزش شغلی پایین نشأت گرفته از پرداخت 
کم و رضایت شغلی پایین است. اذعان شده است که بین انگیزش 
شغلی و رضایت از پرداخت و منافع رفاهی رابطه مثبت مستقیمی 
بین  قوی  همبستگی  و  مثبت  کاری  محیط  همچنین  دارد.  وجود 
کارکنان بر انگیزش کارکنان بسیار مؤثر است )30(. اینگونه به نظر 
می رسد که به دلیل آنکه انگیزه حالتی درونی است که با دریافت 
پاداش، افزایش کارایی و کاهش هزینه را در خواهد داشت و تحت 
تأثیر ویژگیهای فردی، خصوصیات شغلی، خصوصیات کار، ویژگیهای 
محیط بیرونی برای مشخص کردن وضعیت انگیزش قرار دارد مدرک 
تحصیلی ارتباطی با میزان انگیزش افراد مورد مطالعه نشان نداد. در 
حالیکه عوامل رفاهی و اداری روابط معنا داری را در ارتباط با کارکنان 

ستادی مشخص کرد.
نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد بر اساس سن، جنسیت و 
تأهل با متغیرهای انگیزشی شغلی )عوامل روانی، رفاهی، آموزشی، 
عملیاتی  و  ستادی  کارکنان  بین  در  معناداری  رابطه  اداری(  مالی، 
نداشت. همچنین مشخص شد بر اساس سابقه کاری انگیزش شغلی 
در بین کارکنان ستادی و کارکنان عملیاتی با عوامل روانی فقط رابطه 
معنی داری داشت. مطالعه والی نیز مشخص کرد سن با هیچ یک از 
حیطه های انگیزشی در بررسی رابطه معنی دار نداشته است )2(. با 
توجه به اینکه عوامل روانی شامل اطمینان از پایدار ماندن موقعیت 
شغلی، تطابق محیط کاری با عالقه و تخصص، خصوصیات روحی، 
در نظر گرفتن خصوصیات عاطفی و جسمانی در تقسیم کار روزانه، 
افراد خاطی، وجود جو مناسب  به  انضباطی  اخطارهای  ارائه  میزان 
جهت اظهار نظر و ابراز عقیده شغلی، استفاده از مرخصی تشویقی 
)بدون کسر از مرخصی ساالنه( در مقابل انجام کار مطلوب، وجود 
امکان ایجاد روابط دوستی در کار و داشتن صداقت و صمیمیت با 
بود، نشان می دهد هر دو گروه در پی تحکیم موقعیت  همکاران 
خود در محیط کاری و ایجاد همبستگی قوی بودند. به نظر می رسد 
که قدردانی و توجه به کارکنان می تواند در بهبود عملکرد و افزایش 

انگیزش شغلی کارکنان بسیار مؤثر باشد.

با توجه به اینکه عوامل آموزشی، روانی و رفاهی در کارکنان 
ستادی و عملیاتی بیشترین تأثیر بر انگیزش شغلی ایشان داشته و 
 ،)P<0/001( در میان مشخص شد عوامل روانی با عوامل رفاهی
داشت؛  معنادار  رابطه   )P=0/005( اداری  و   )P=0/004( آموزشی 
 )P<0/001( و اداری )P=0/005( عوامل رفاهی با عوامل آموزشی
رابطه معنادار نشان داد و عوامل مالی با هیچ یک از عوامل روانی، 
رفاهی، آموزشی و اداری رابطه معنادار نداشت؛ به نظر می رسد که 
بهتر است عوامل روانی، آموزشی و رفاهی در اولویت های مورد نظر 

مدیران قرار گیرد. 

نتیجه گیری 
جهت پویایی و رسیدن به اهداف آرمانی از قبل تعیین شده 
اورژانس که ارائه خدمت در اسرع وقت و پایدار کردن وضعیت بیمار 
در زمان طالیی و حیاتی نجات بیمار است، ایجاد انگیزش با هدف 
آشنایی افراد با موقعیت های مختف به صورت شبیه سازی صحنه 
و مانورهای دوره ای، ایجاد حس اطمینان از پایدار ماندن موقعیت 
شغلی، تطابق محیط کاری با عالقه و تخصص، خصوصیات روحی، 
در نظر گرفتن خصوصیات عاطفی و جسمانی در تقسیم کار روزانه، 
افراد خاطی، وجود جو مناسب  به  انضباطی  اخطارهای  ارائه  میزان 
جهت اظهار نظر و ابراز عقیده شغلی، استفاده از مرخصی تشویقی 
)بدون کسر از مرخصی ساالنه( در مقابل انجام کار مطلوب، وجود 
صمیمیت  و  صداقت  داشتن  و  کار  در  دوستی  روابط  ایجاد  امکان 
پرداخته شود. همچنین توجه به عوامل رفاهی که در برگیرنده موارد 
در نظر گرفتن اوقات مشخصی در هنگام کار جهت استراحت کوتاه 
و تغذیه، فراهم آوردن شرایط گردهمایی کارکنان به همراه خانواده 
به خانواده  درمانی  امتیازات خدمات  اعطا  مناسب و خاص،  ایام  در 
و  مهدکودک  قبیل  از  رفاهی  خدمات  از  استفاده  امکان  کارکنان، 
کلوپ ورزشی برای کارکنان، تأمین ایمنی محیط کار، اقدام در جهت 
تأمین مسکن اعم از سازمانی یا ایجاد امکاناتی در جهت استفاده از 
تسهیالت مسکن بانکی است؛ می تواند از عوامل ایجاد رضایتمندی 

و انگیزش کارکنان و نهایتأ عملکرد بهتر آنها باشد.

تشکر و قدردانی 
نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند سپاس و تشکر خود 

را تقدیم همه افرادی کنند که در پژوهش حاضر شرکت داشته  اند.
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Comparison of the job motivation of staff  worker  with management 
emergency medical center’s operational staff, kerman university of medical 

Sciences -2013

Vali1 L (Ph.D) - Ghorbani Nia2 R (MSc.) - Shirkhani3 H (B.Sc) -  Zol Ala4 F (Ph.D).

Abstract
Intriduction:Managerswithcognitionandpredicting motivationsandactual needs canrespond 

to satisfyemployees’ motivation andneeds.This study aimed to comparison of the job motivation 
of staff  worker  with Management Emergency Medical Center’s Operational staff, Kerman 
University of Medical Sciences -2013.

Method: This studyis adescriptive and analyticalstudythat performed in2013.The sample 
consistedof all operational and staff personnel of Management Emergency Medical Center’s 
Kerman University of Medical Sciences that was conducted in 150 and sampling style was 
by census. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire with Cronbach's 
alpha coefficient 0.92 that included 31 questiones. Data analyzed by spss19 software and using 
Anova، t-test, X2,  Pearson correlation, Spirman tests.

Results: Among staff personnel average of psychological factors were 20.07, Welfare were 
16.63, Educational were 25.33, Financial were 6.34 andAdministrative factors were 8.16 and 
among oprational personnels these factors were in order 20.34, 16.55 ,25.33, 6.51 and 8.39. 
personnels were at avrage level of job motivation. There was no scinificantrelationshipbetween
job motivation and demographic characteristics of the operationaland staff worker.

Conclusion: In the studystaff andoperational workershadthe samemotivation priorities. It 
seemsthat it is better managers to concerne aboutpsychological, educational, and welfarefactors 
inthe priorities to providesatisfaction and employee motivationand ultimatelya betterthe 
performance.

Key words: Job motivation, staff, oprational workers, Management Emergency Medical 
Center, Kerman University of Medical Sciences
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