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شغلی شامل اد انگیزش ـر ایجـک و عوامل مؤثر بـات دموگرافیـاین پرسشنامه در دو بخش اطالعآوري گردید.  جمع ،بود شده یبررسمطالعات قبلی 

ها با آمار توصیفی و بررسی استقالل  داده .شد ها استفاده جهت تحلیل داده SPSS افزار منر 21نسخه رفاهی و روانی بود. از سه حیطه عوامل فیزیکی، 
 .قرار گرفت موردسنجش Kruskal-Wallis ينا پارامترپژوهش با آزمون موجود در اي ـمتغیرهابستگی ا وـی

درصد بیشترین  72درصد و عوامل روانی با  19اهی درصد و عوامل رف 9شغلی به ترتیب عوامل فیزیکی  یزشبرانگ مؤثراز میان عوامل  :ها یافته
داري  شغلی رابطه معنی یزشبرانگ مؤثراند. میان خصوصیات دموگرافیک و عوامل  و فناوري اطالعات داشته یمدارك پزشکاهمیت را در بین کارکنان 

 .یافت نشد
و فناوري اطالعات دارا هستند. لذا شناسایی و  یمدارك پزشکرکنان ، عوامل روانی بیشترین اهمیت را بین کاقبا توجه به نتایج تحقی :گیري تیجهن

رتبه، کمک شایانی به  از سوي مدیران عالی ،تر است و دستیابی به آن راحت تر ینههز کمعوامل بسیار  پرداختن به این عوامل انگیزشی که نسبت به سایر
 .پیشرفت هرچه بیشتر امر مستندسازي بیمارستانی خواهد کرد

 .پزشکی  مدارك ،انگیزش شغلی، فناوري اطالعات :ها واژهکلید
 

 پژوهشی نوع مقاله:
 22/12/95پذیرش مقاله:           15/12/95یخ اصالح: تار      20/11/95دریافت مقاله: 

شهر هاي آموزشی  در بیمارستان یمدارك پزشکیزش شغلی شاغلین بخش فناوري اطالعات و بررسی عوامل مرتبط با انگ. یممر يمنتصر ،زهرا یجمال ،یشدارمهسا پ ،یدسرافراز مهش ،نرگس یارتیز يذاکر ارجاع:
 .51-58 ):2(2؛1395 .رسانی پزشکی نوین . مجله اطالع1394در سال  بندرعباس

 
 مقدمه:

، بر و سرمایه آالت ینماشعوامل مختلفی از قبیل نیروي انسانی، 
ترین  ترین و اثربخش مهم ،بین یندراثیرگذار هستند. أحیات هر سازمان ت

موجب است که نیروي انسانی این  چراکه؛ تـاسانسانی روي ـنی، عامل

]. 1گردد [ میمواد و سایر عوامل ، رمایهـس، آالت از ماشین يور بهره
ست در یريکارگ به درگرودي اـیزحد ها تا  اف سازمانهداستیابی به د

م نجااي ابرزم الي  هزـنگیدن ارـهم کافر ].2ت [سظرفیت نیروي انسانی ا
 وظایف یک  ینتر مهم ازجملهن ـاکنرنگیزشی کاي اهاوتوجه به نیرر و کا
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د خون کنارکا مشوقنند ابتوان گر مدیر]. ا2،1مدیر است [
ظایف مدیریتی د ووـهند باخودر قاشان باشند،  کاري ینهدرزم
 ].2برسانند [م نجاابه  یراحت بهد را خو

خصوصاً ی ـــلتهاي دو نمازاـــساین مهم در ه ـه بـتوج
ي اـهرکام اـنجاه ـبر وـمجبن کناریی که کاها نمازسا
باشند،  ك میدـني ااـه تـیافو با درپرمسئولیت ، فرسا تـطاق

 یشترب یزشانگ]. 2است [دیریتی ـمهم مهاي  رتمهایکی از 
به اهداف  یابیو دست یتافراد در انجام فعال یشترسبب تالش ب

و نیروي درونی است که فرد را  حالتیک  و ]3[ یشودم
از ابزارهاي مهم و کند  ترغیب میاصی فعالیت خ يسو به

کارآمد کاري   محیطایجاد ؤثر و ـکارکنان به نتیجه م یدندررس
]. این 1،4است [ شده بینی یشپهاي  برنامهصحیح جراي و ا

اي از عوامل شــخصیتی، نیازها  تمایل درونــی را با مجموعه
 ،که بسیار وابسته به زمینه شغلی هستند ها يمند عالقهو 

  ].5[   کنند توصیف می

ه عوامل ایجادکننده انگیز شدت بهمیزان انگیزش افراد 
انگیزش  ترین عواملی که در مهم ازجمله]. 3[ بستگی دارد

]. 1باشد [ فعالیت وي میي  خود فرد و زمینه، است مؤثرافراد 
 باارزشی ـش، روها تیموقعبیشتر در مانی زسار فتارتغییر 

ان ]. کاهش میز6باشد [ ش کارکنان میزـنگیاش ـیافزاي ارـب
ات فقدان تأثیرر از کیفیت کاو کمیت و  محل کارر در حضو

نتایج حاصل از پژوهش آقاي نوبخت و  .باشد انگیزش می
انگیزگی  همکاران نشان داد که از عواملی که باعث ایجاد بی

نامشخص بودن آینده، فقدان ه بتوان  شود می در کارکنان می
 یطورکل به]. 7[ اشاره کردبرنامه صحیح و امنیت شغلی 

شود. پذیرش  انگیزش زیربناي رفتار انسان محسوب می
تغییرات اجتماعی، شرکت فعال در یادگیري، اعمال مدیریت 
صحیح و موفقیت در هر عمل و رفتاري وابسته به میزان 

 ].8جود دارد [انگیزش و تمایلی است که در فرد و
املی ـعري دوشغلی تئوش نگیزي ااـه ريوـتئاز ی ـیک

 یرتأثت ـتحش زـنگیاه ـست کاد ـمعتقوي ت. ـسگ ارـبزهر
نی یا درومل ا(عوش زـنگیامل است: عوامل محرك اعدو 

مل اجی). عورل خاـماتی (عوـشال بهدـماعود) و رـی فـهنذ
ناشی ـ  نیرداقدو پیشرفت ، موفقیتش ـ مانند نگیزك امحر

د را به دنبال دارند و فري ضایتمنداز انجام کار هستند و ر
یش افزاي اباشند که بر میهنی و ذنی ي دروها داشپاجزو 

و مین أـتاي رـب که یدرحالاند.  وريضر در کاروري  بهره
جی رشتی یا خاامل بهداشناسایی عون، مازالمت ساـظ سـحف

شامل است ـ  غلـمینه شو زمحیط در ارتباط با عمدتاً که 
د، ستمزق و دحقو ر،اـیط محیط کاشررات و مقرو مشی  خط
ـ باعث افزایش غلی ــت شـمنیهمکاران و اا ـی بـط شخصـبروا

 ].5،9شود [ ماندگاري کارکنان در سازمان می
کارکنان  ازنظربه بررسی ده عامل انگیزشی  lindnerمثال  طور به

 -2 ؛موردعالقهکار  -1 زیر است: صورت بهبندي آن  پرداخت که رتبه
 -5 ؛امنیت شغلی -4 ؛شده انجامقدردانی از کار  -3 ؛دستمزد خوب

 ؛احساس مفید بودن -7 ؛ترقی و رشد در سازمان -6 ؛شرایط مناسب کار
منظم بودن همراه با  -9 ؛وفادار بودن مدیر نسبت به کارکنان -8

 ناظهار همدردي مدیر در مشکالت شخصی کارکنا -10 ؛یشناس وقت
]4[. 

ي حموزاده و همکاران مشاهده شد که از میان عوامل  در مطالعه
ترین عامل ایجاد انگیزش  روانی، رفاهی و فیزیکی، عامل روانی مهم

 ].1باشد [ شغلی مدیران می

ساالري،   توان به نبودن شایسته انگیزگی شغلی می از عوامل بی
ارضایتی در توزیع توجهی به وضعیت نیروي انسانی (حقوق و مزایا)، ن بی

در محیط کار و نبود سرپرستان متخصص و  شورونشاطپاداش، فقدان 
 ].6پایبند، اشاره کرد [

و توجه به افراد هاي شغلی  شناخت انگیزه، ذکرشدهبا توجه به موارد 
عامل بسترساز و محرك افزایش اثربخشی و  عنوان بهتواند  می، ها آن

ء شایانی به ارتقا، کمک تی درمانیکارایی در ارائه مطلوب خدمات بهداش
عوامل مرتبط هدف از این پژوهش، تعیین  ـد.سطح سالمت جامعه نمای

پزشکی در   با انگیزش شغلی، شاغلین بخش فناوري اطالعات و مدارك
 باشد. می 1394هاي آموزشی شهر بندرعباس در سال  بیمارستان

 

 :ها روش
باشد که در  ی میهاي توصیفی تحلیل مطالعه حاضر از نوع پژوهش

ي شهر بندرعباس انجام شد. جامعه آماري این  در محدوده 1394سال 
پزشکی   ي کارکنان بخش فناوري اطالعات و مدارك مطالعه را، کلیه

هاي آموزشی بندرعباس (شهیدمحمدي، شریعتی، کودکان و  بیمارستان
دن مرد تشکیل دادند. با توجه به محدود بو 7زن و  35سینا) شامل  ابن

ها با استفاده  گیري به روش سرشماري انجام شد. داده حجم جامعه، نمونه
یید أ] به ت1اي که روایی و پایایی آن در مطالعات گذشته [ از پرسشنامه

رضایت کامل  ،آوري شد. معیار ورود به این پژوهش رسیده بود، جمع
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 براي شرکت در پژوهش و معیار خروج از این پژوهش نیز عدم رضایت
ماه و  6اي شرکت در پژوهش، کارکنان در مرخصی بیش از بر

دو بخش شامل این پرسشنامه نامه ناقص و یا مخدوش بود.  پرسش
میزان ، تأهل  وضعیت، سابقه کار، جنسـ سن، ک ـات دموگرافیـاطالع

شغلی در سه حیطه اد انگیزش ـر ایجـو عوامل مؤثر بـ تحصیالت 
) بود. سؤال 38) و روانی (السؤ 7)، رفاهی (سؤال 3عوامل فیزیکی (

، کم، کم یلیخگانه  از مقیاس لیکرت پنج سؤاالتبه  ینمره دهبراي 
 جهت SPSS افزار نرم 21نسخه زیاد استفاده شد. از   متوسط، زیاد، خیلی

ها با آمار توصیفی و بررسی  ایش دادهـنمها استفاده شد.  تحلیل داده
 ينا پارامترپژوهش با آزمون موجود در اي ـمتغیرهابستگی ا وـاستقالل ی

Kruskal-Wallis قرار گرفت. موردسنجش 
 

 :ها یافته
و فناوري  یمدارك پزشکنفر از کارکنان بخش  42از مجموع 

 .، تعداد زنان باالتر از مردان استاند قرارگرفته یموردبررساطالعات که 
تحصیلی   سال قرار دارند، مدرك 31-40سنی   اکثر افراد در بازه

چنین سال باالترین فراوانی را دارد و هم 1-11کاري   ناسی و سابقهکارش
 .)1 شماره هلین بیشتر است (جدولأتعداد مت

ز میان عوامل فیزیکی، رفاهی و روانی، عامل روانی بیشترین اهمیت ا
  ایجاد انگیزش شغلی در میان کارکنان مدارك ازنظر) را درصد 72(

 ت.پزشکی و فناوري اطالعات داشته اس

میان خصوصیات دموگرافیک با انگیزش شغلی افراد رابطه 
 داري مشاهده نشد. معنی

، متناسب بودن )درصد 2/64( بیش از نیمی از افراد تحت مطالعه
را از عوامل انگیزش شغلی  )P-Value=05/0(کار  شرایط محیط

 برشمردند.
)، تناسب حقوق دریافتی P-Value=07/0افزایش حقوق و مزایا (

، )P-Value=02/0( ، امکانات رفاهی)P-Value=016/0(لکرد با عم
هاي مادي  ها و تشویق ، پاداش)P-Value=04/0(هاي تشویقی  مرخصی

از گروه عوامل رفاهی و  )P-Value=04/0(از سوي مسئولین مافوق 
و  ، واضح بودن قوانین)P-Value=02/0(شغلی   ترفیع و ارتقاي

روسا و حمایت ، )P-Value=038/0(ها  مقررات و دستورالعمل
رزیابی واقعی ا، )P-Value=037/0(مشکالت سرپرستان هنگام بروز 

رعایت ، )P-Value=028/0(عملکرد مدیران توسط مسئوالن مافوق 
 ،)P-Value=044/0(لین شخصی مسئوات عدالت و پرهیز از اعمال نظر

، )P-Value=016/0(با زیردستان  لینبرخورد مناسب و انسانی مسئو
از جانب مسئولین مافوق  ها آن یريکارگ بهسازنده و رش نظرات پذی
)018/0=P-Value( لین براي کارمند قائل هستند مسئو، شأن و منزلتی که
)031/0=P-Value(گیري  ، مشارکت در تصمیم)032/0=P-Value(، 

توانایی و ، )P-Value=034/0( لینتفویض مسئولیت از جانب مسئو
از گروه عوامل  )P-Value=042/0(ها  نآو کاردانی لین تخصص مسئو

پزشکی   داري با انگیزش شغلی کارکنان بخش مدارك روانی، رابطه معنی
 ).2و  1اند (نمودار شماره  و فناوري اطالعات داشته

 

 موردمطالعهخصوصیات دموگرافیک جامعه  -1جدول شماره 
 درصد فراوانی يبند طبقه متغیرها

 3/83 35 زن جنسیت

 7/16 7 مرد

 3/33 14 20-30 سن

40-31 23 8/54 

50-41 3 1/7 

<59 2 8/4 

 8/4 2 زیر دیپلم میزان تحصیالت

 8/4 2 دیپلم

 3/14 6 کاردانی

 2/76 32 کارشناسی

 1/57 24 1-10 سابقه کار

20-11 16 1/38 

30-21 2 8/4 

 3/14 6 مجرد وضعیت تأهل

 9/61 26 متأهل

 8/23 10 نامشخص
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 مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد نقش انواع عوامل رفاهی در انگیزش شغلی -1نمودار شماره 

 

 
 در انگیزش شغلیوانی مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد نقش انواع عوامل ر -2نمودار شماره 
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 گیري: نتیجه
زیکی، رفاهی و ثیر عوامل فیأمطالعه حاضر سعی نموده است که ت

و فناوري  یمدارك پزشکشغلی کارکنان بخش  یزشبرانگروانی را 
مورد  1394هاي آموزشی شهر بندرعباس در سال  اطالعات در بیمارستان

ها نیز باید به این نکته مهم توجه داشت  ارزیابی قرار دهد. در بحث انگیزه
 میزان یکبه  ارکنانککه افراد نیازهاي متفاوتی دارند و میزان این نیازها در 

 ها دائماً در حال تغییر است. نیست و سطح این انگیزه
دهد که انگیزش شغلی  حال نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

 Yadvar که با نتیجه تحقیق داري ندارد با سن و جنس رابطه معنی
 ازنظرکه تفاوتی  نریمان و همکاران بامطالعهچنین ]. هم4مطابقت دارد [

راستا است.  و مذکر وجود نداشته، هم مؤنثشغلی بین جنس رضایت 
 وي تذهیبی تفاوت بین میزان رضایت شغلی در مردان  مطالعه که یدرحال
 ].10دهد [ را نشان می زنان

هل أدر مطالعه حموزاده، میزان تحصیالت، سابقه کار و وضعیت ت
ژوهش ما ] که در پ1[ داري نداشته با انگیزش شغلی مدیران اختالف معنی

 اي یافت نشده است. نیز رابطه

درصد  72دهد که عوامل روانی با  نتایج پژوهش ما نشان می
ایجاد انگیزش شغلی در میان کارکنان  ازنظربیشترین اهمیت را 

چنین در مطالعه زیار و پزشکی و فناوري اطالعات دارد و هم  مدارك
یزش شغلی اعضاي تري در انگ درونی را عامل مهم مؤثرهمکاران، عوامل 

 مؤثراند و عوامل  بهشتی دانسته دانشگاه علوم پزشکی شهید علمی یئته
]. نتایج 11[ شده شناختهدر انگیزش شغلی  مؤثربیرونی از عوامل بعدي 

د ـایجا دری ـندرول ـماعواهمیت ه ـکن داد ـانشمحمودي نیز ه ـمطالع
 ].2است [ه بیشتر از دیگر عوامل ژـیي وها بخشران پرستاش نگیزا

در ایجاد انگیزش عوامل روانی ، هرز برگ یدوعاملبر اساس تئوري 
عوامل رفاهی و فیزیکی  که یدرحالشغلی از توانایی باالیی برخوردارند، 

و نسبت به عوامل روانی توان  قرارگرفتهتی ـل بهداشـره عوامـدر زم
 ،شود که مشاهده می طور ینهمد. نانگیزش داراد ـایجـري براي ت مـک

 ].1باشد [ نتایج پژوهش حاضر نیز مطابق این تئوري می
از گروه عوامل فیزیکی، عامل متناسب بودن شرایط محیط کار رابطه 

این در حالی است که در  ؛داري با انگیزش شغلی کارکنان دارد معنی
 ،مطالعه حموزاده و همکارانش عامل در اختیار داشتن نیروي انسانی کافی

تواند  بیشترین اهمیت را از دید مدیران داشته است. علت این مغایرت می
 ].1باشد [ موردپژوهشي  تفاوت جامعه
عامل افزایش حقوق و مزایا را  ،در این پژوهش یموردبررسجامعه 

ه ـجامعي دیگري،  اند. در مطالعه در ایجاد انگیزش شغلی مهم دانسته

از ی ـیک، دـمق و درآحقودن پایین بوند که ا دهنمون بیان ستادکرن کاـپزش
ن را کاهش کاـغلی پزشـایت شـضر هـک تـساملی اترین عو مهم
 ].7،12دهد [ می

 ازنظرفر، عامل حقوق و مزایاي کافی  محبیدر مطالعه رئیسی و 
، رتبه اول را در ایجاد انگیزش در کارکنان به خود مدیران و کارکنان

 خوانی دارد. ه با پژوهش ما هم] که این یافت13اختصاص داده است [
از دیگر مواردي که در گروه عوامل رفاهی با انگیزش شغلی رابطه 

 و توان به وجود امکانات رفاهی (مسکن، مهدکودك  داري داشته، می معنی
هاي مادي از سوي  ها و تشویق هاي تشویقی، پاداش ...)، مرخصی

هاي مادي جزء  تشویقنیز  Francoمسئولین مافوق اشاره کرد. در مطالعه 
 ].14شود [ عوامل مهم در ایجاد انگیزش شغلی محسوب می

عامل حمایت روسا و سرپرستان هنگام بروز  ،در این پژوهش
دهد. در مطالعه  داري با انگیزش شغلی نشان می مشکالت، رابطه معنی

 يداري با انگیزش شغلی اعضا مدیران رابطه معنی قاسمیه نیز حمایت
 ].15شته است [دا علمی یئته

یعقوبی و همکاران در بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و متغیر 
رضایت شغلی نتیجه گرفتند که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی، 

رعایت ]. در مطالعه حاضر نیز عامل 16[ داري وجود دارد رابطه معنی
مافوق رابطه  مسئوالنشخصی  ينظرها اعمالعدالت و پرهیز از 

 ي با رضایت شغلی دارد.دار معنی
دهد که متغیرهاي برخورد مناسب و  نتایج پژوهش حاضر نشان می

 ها آن یريکارگ بهن با زیردستان، پذیرش نظرات سازنده و ئولیانسانی مس
قائل هستند،  کنانبراي کار ینمسئولو منزلتی که  شأن، ینمسئولاز جانب 

کارکنان بخش گیري، عوامل ایجاد انگیزش میان  مشارکت در تصمیم
و فناوري اطالعات هستند. این در حالی است که  یمدارك پزشک

اصول مدیریت منابع انسانی، رفتار مدیر با  بر اساسکند  سعادت بیان می
مثال اگر قرار  طور بهکارکنان باید واقعی باشد و ظاهري و کاذب نباشد. 

گیري مشارکت دهند، این  است که مدیران کارکنان را در تصمیم
چنین کارکنان نباید احساس کنند که مشارکت دادن باید واقعی باشد. هم

 ].17اند [ مدیران با تظاهر به مشارکت، آنان را فریب داده

Goodson و کارکنان  گوید که تعامل محدود بین مدیر هم می
شود زیرا آنان احساس تنهایی کرده و نیز  باعث دلسردي و نارضایتی می

کند یعنی از داشتن  را درك نمی ها آنیر مشکالت کنند که مد احساس می
 ].18بهره هستند [ یک منبع همدلی نیرومند بی

بسیاري از مطالعات مشابه، حال با توجه به نتایج این مطالعه و 
یابی  بودن و دست ینههز کم باوجودتوان نتیجه گرفت که عامل روانی  می
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لذا مدیران با توجه  است. مؤثر، بسیار در انگیزش شغلی افراد تر راحت
وري کاري را افزایش  توانند بهره به این عامل انگیزشی می ازپیش یشب

دهند. مدیران بیمارستانی باید در نظر داشته باشند که به دلیل اهمیت امر 
هاي پزشکی، رضایت شغلی  مستندسازي و بایگانی و پشتیبانی از پرونده

عات را بیشتر و فناوري اطال یمدارك پزشکهاي  کارکنان بخش
  گیري مستمر رضایت شغلی افراد و فراهم قرار دهند و با اندازه موردتوجه

 .یی و کیفیت را افزایش دهندآکننده انگیزه، کار عوامل ایجاد نمودن
 بودن ساعت  یافراد موردمطالعه و چرخش يکار  با توجه به مشغله

زم جهت اي از موارد همکاري ال کاري تعدادي از کارکنان، در پاره
 گرفت. تکمیل پرسشنامه صورت نمی
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ABSTRACT 

 
Introduction: Recognition of the individual's job motivation and taking them into 
consideration as an underlying factor and increasing trigger of effectiveness as well as efficacy 
in the optimal provision of services may remarkably contribute to the promotion of healthcare 
society. The present research aimed to identify the factors involved in job motivation of those 
working with IT and medical records in university hospitals of Bandar Abbas in 2015. 

Methods: The present descriptive-analytical study included all employees working with IT 
and medical records at university hospitals of Bandar Abbas as research population. The data 
were gathered through a census and via a questionnaire developed by the researchers. The 
reliability and validity of the instrument were already established in a body of previous 
research. The questionnaire included of two sections, one containing the respondent’s 
demographic information and the other exploring the factors involved in job motivation. The 
latter further comprised of three areas: physical, welfare and psychological. SPSS21 was 
employed to analyze the data, and began with descriptive statistics. To check for the 
dependence or independence of variables, the nonparametric Kruskal-Wallis test was used. 

Results: Among the factors involved in job motivation, physical factors, welfare and 
psychological factors with respectively 9%, 19% and 72% were of the greatest significance 
among employees working with medical records and IT. No statistically significant correlation 
was found between demographic features and factors involved in job motivation. 

Conclusion: As revealed by the findings, psychological factors were important to employees 
dealing with IT and medical records. Therefore, identifying and dealing with these motivators 
which are cheaper and more accessible on the part of authorities greatly contributes to the 
improvement of hospital documentation. 
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