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Abstract 

Background & Aim: The nature of nursing activities requires that people perform the assigned 

tasks with great job motivation and interest. The current study was designed with the aim of 

explaining the concept, characteristics, events and consequences of career motivation in the field 

of nursing with the Rogers approach. 

Materials and Methods: In this study, Rogers' evolutionary approach was used and the 

keywords "Work Motivation", "Job motivation", "Career motivation" and "Nursing motivation" 

were used in the internal and external databases of PubMed, SCOPUS, Science. Direct, WILEY, 

SID and Iranmedex were searched. The analysis of the text of the articles was done by the 

method of thematic and inductive analysis. In this study, in the first stage, 1403 articles were 

searched without removing the overlap. By screening the title, abstract and removing overlap, 

253 articles remained. A further 205 articles were excluded using guiding questions. Of the 

remaining 48 studies at this stage, 30 were in the non-nursing field and 18 were in the nursing 

field that were selected for analysis. 

Results: Job characteristics of nurses include 8 characteristics (willingness to overcome career 

obstacles, internal potential to achieve the organization's goals, individual's willingness to strive 

towards goals, means of creating a positive and efficient work environment …) were identified. 

The incidents include 10 incidents (job independence and self-efficacy, valuing nurses' skills, 

effective work and team communication, nurses' participation in the decision-making process, 

continuous training to enrich the job …) were classified. Job outcomes included 8 outcomes 

(improving the quality of work of nurses, increasing the quality of patient care, increasing the 

level of health of individuals and society …). 

Conclusion: Improving the work motivation of nurses can improve the quality of work, increase 

productivity, increase patient safety, increase the level of community health, good team spirit, 

team communication and more effective work, reduce job burnout, and lower the desire to leave 

the job. 
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: ، پیشامدها و پیامدهای انگیزه شغلی در زمینه پرستاری با رویکرد راجرزهایژگیوتبیین مفهوم، 

 یک مطالعه مروری

 

 4*، الهام انیسی3، طیبه میرزازاده2ی، مهناز شوق1پگاه شریفیان

 مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، کودکان گروه پرستاریدانشجوی دکتری،  .1

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانمراقبت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،  ، مرکز تحقیقاتکودکان گروه پرستاری ،دانشیار .2
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  09308326564 تلفن:، Elhamanisi1370@gmail.com ایمیل:الهام انیسی،  نویسنده مسئول:*

 

10/11/1401 تاریخ پذیرش:                          02/10/1401تاریخ دریافت:   

 چکیده

وظایف محوله را انجام دهند.  که افراد، با انگیزه شغلی و عالقه فراوان کندیماب ری ایجپرستا هاییتفعالماهیت دف: زمینه و ه

 ، پیشامدها و پیامدهای انگیزه شغلی در زمینه پرستاری با رویکرد راجرز طراحی شد.هایژگیومطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم، 

انگیزش "، "انگیزه شغلی"، "انگیزه کاری"هایاده و کلیدواژهز رویکرد تکاملی راجرز استفا مطالعهدر این : هاروشمواد و 

و  PubMed ،SCOPUS ،Science Direct ،WILEY ،SIDداده خارجی و داخلی  در پایگاه"انگیزه پرستاری"و  "یاحرفه

Iranmedex .در مرحله اول ه، در این مطالع. ی انجام گرفتو استقرای اییهمادرونتحلیل متن مقاالت به روش تحلیل  جستجو شد

مقاله  205مقاله باقی ماند.   253، و حذف همپوشانی چکیده ،شد. با غربالگری عنوان جستجومقاله بدون حذف همپوشانی  1403تعداد 

ته مورد در رش 18یر پرستاری و مورد در رشته غ 30در این مرحله،  ماندهیباقمطالعه  48دیگر با استفاده از سؤاالت راهنما حذف شد. از 

 .که برای تحلیل انتخاب شد پرستاری بود

تمایل برای غلبه بر موانع شغلی، پتانسیل درونی جهت دستیابی به اهداف سازمان، )ویژگی  8ویژگی شغلی پرستاران شامل : هایافته

استقالل )پیشامد  10مل شناسایی شد. پیشامدها شا.( و .. یط کاری مثبت و کارآمدتمایل فرد برای تالش در جهت اهداف، ابزار خلق مح

، گیرییمتصمپرستاران، ارتباط کاری و تیمی موثر، مشارکت پرستار در فرآیند  یهامهارتو خودکارامدی شغلی، ارزشمند شمردن 

فیت کاری پرستاران، افزایش ارتقاء کی)پیامد  8شد. پیامدهای شغلی نیز شامل  یبندطبقه و ...( آموزش مداوم در جهت غنی کردن شغل

 بود.و ...(  افزایش سطح سالمت افراد و جامعهکیفیت مراقبت از مددجویان، 

باعث بهبود کیفیت کار، افزایش بهره وری، افزایش ایمنی بیمار، افزایش سطح  تواندیمارتقاء انگیزه شغلی پرستاران : گیرییجهنت

 ترک شغل شود. شغلی و تمایل پایین تر به  کاری مؤثرتر، کاهش فرسودگی سالمت جامعه، روحیه تیمی خوب، ارتباط تیمی و

 انگیزه شغلی، پرستار، مدل راجرزکلیدی: های واژه
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 مقدمه

 

نیروی »باشد و به عنوان و پیچیده می یچندبعدانگیزه، مفهومی 

درون فرد که بر رفتار تأثیر می گذارد یا مستقیماً باعث رفتار 

. در سازمان، انگیزه به (1) شودیمتعریف « خاص می شود

شود که تالش نظر گرفته می عنوان محرک رفتار شغلی در

 کندتیابی به اهداف سازمان سازماندهی میشخص را برای دس

های مرتبط با شغل افراد با انگیزه شغلی خوب، نگرش. (3, 2)

فعال مرتبط با شغل مانند جستجو و پذیرش شغل، و رفتارهای 

ریزی تصمیم به ماندن در یک سازمان خاص، تنظیم برنامه

 دهندو تالش برای دستیابی به اهداف شغلی را نشان می شغلی

در مقابل افراد با انگیزه شغلی پایین در سازمان، قادر به . (4)

حفظ روابط اجتماعی مطلوب که به نفع سازمان و حرفه افراد 

بر انگیزه شغلی افراد در  یرگذارتأثاز عوامل . (5) نیستند ،است

به عوامل انگیزشی مالی، روانی اجتماعی و  توانیمسازمان 

برای ایجاد  هاآناز  توانندیمسازمانی  اشاره کرد که مدیران 

انگیزه در کارکنان خود استفاده کنند. عوامل مالی شامل 

ای جانبی مالی مانند حق بیمه، مزای یهاپاداشدستمزد و سایر 

و مشارکت در سود است. عوامل روانی اجتماعی شامل 

راهبردهایی مانند قدردانی از کارمند، توانمندسازی او برای 

کار مستقل، حمایت از پیشرفت و موفقیت کارمند، احترام 

گذاشتن به شخصیت و زندگی شخصی و ایجاد احساس امنیت 

مانی نیز ساز هاییاستسروانی در او است. عوامل مرتبط با 

-اجتماعی هاییتفعالشامل اطمینان از مشارکت او در 

فرهنگی، ارائه مشاوره به او و ایجاد محیط کاری جذاب 

است،تفویض اختیار، اطمینان از تعادل بین اختیار و مسئولیت، 

ایجاد محیط مدیریت دموکراتیک و اجازه دادن به کارکنان 

یستم ارتباطی ها، ایجاد یک س گیرییمتصمبرای مشارکت در 

 یاحرفهپرستاران بزرگترین گروه در این میان، (. 6موثر است )

که  در زمینه رفع نیازهای انسانی و مراقبت و درمان هستند

 این گروهبسیار به  شدهارائهبهداشتی  یهامراقبتکیفیت 

در حرفه پرستاری، ماهیت  . به همین خاطر،وابسته است

 با عالقه فراوان ،دافرا که ندکیمپرستاری ایجاب  هاییتفعال

در صورت کاهش یا چرا که وظایف خود را انجام دهند 

کمبود  انگیزه در پرستاران سالمت افراد و جامعه تهدید 

انگیزه کاری پرستاران بر رفتار و در واقع، . (6) شودیم

ضروری است  همین خاطربه  و گذاردیمعملکرد آنها تأثیر 

و تعریف به وضوح تبیین  مفهوم انگیزه کاری در پرستاریکه 

پرستاران با انگیزه  شده است که اینگونه درک چرا کهشود 

اران تمایل بیشتری به مراقبت از بیم انگیزهیبنسبت به پرستاران 

خود، همکاری با همکاران خود، تمرکز بر اهداف و در نتیجه 
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بهداشتی بهتری نسبت به پرستاران بدون  یهامراقبتارائه 

 و همکاران Baljoonدر این راستا، . (7) انگیزه دارند

دریافتند که انگیزه کاری پرستاران  مطالعه خوددر ( 2018)

تحت تأثیر عوامل شخصی و سازمانی سن، جنسیت، سابقه 

. گیردیمقرار های اداری کار، استقالل، سطح آموزشی و نقش

عالوه بر این، احساس توانمندی پرستاران، سطح درگیری 

های ا، سطح نظارت، شانس ارتقاء، پاداشکاری، حقوق و مزای

احتمالی، روابط حمایتی )همکاران(، سبک ارتباطی و ماهیت 

 . (3) شناسایی شدند یرگذارتأثکار به عنوان عوامل 

سبک کاری، ماهیت حرفه پرستاری از لحاظ  کهییازآنجا

کاری و نیز تاثیر پذیری از وضعیت  هاییطهححجم کاری، 

در ایران با سایر کشورها متفاوت موجود  و اجتماعی فرهنگی

ا ضروری است که مفهوم انگیزه کاری در لذ، (8) است

فهوم چرا که م تبیین و به درستی درک شودپرستاری در ایران 

 وپیچیده  ،انگیزه شغلی در پرستاری دارای ابعادی گسترده

و  باشدیمبوده که عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذار  یچندبعد

الزم است ابعاد گوناگون این مفهوم به همین خاطر 

قرار گیرد تا اجماع نظر درباره تعریف دقیق  یموردبررس

در این راستا،  که مفهوم انگیزه شغلی در پرستاری ایجاد شود

تببین و روشن سازی برای  یرشموردپذیکی از رویکردهای 

رویکردی  است که رویکرد راجرز در حوزه پرستاری مفاهیم 

یر مداوم در حال تغی طوربهاز نظر آن مفاهیم  کهاستقرایی بوده 

مفاهیم باعث درک  ایینهزمو تحول هستند و بررسی جنبه 

. لذا (9) شودیمبرای مفاهیم  مورداستفادهدرستی از موقعیت 

 ،مفهوم تبیینمطالعه حاضر را با هدف   محققین بر آن شدند تا

 زمینهدر  ی انگیزه شغلی، پیشامدها و پیامدهاهایژگیو

 .طراحی کنندپرستاری با رویکرد راجرز 

 هامواد و روش

روش  .استفاده شدراجرز تکاملی در این تحقیق از رویکرد 

تکاملی راجر یک رویکرد سیستماتیک و پویا است که 

در معنای مفهوم را  ایرشتهیانمهای وتتغییرات تکاملی و تفا

این رویکرد شامل شش مرحله است که در کند.ارزیابی می

شناسایی  -1تواند به صورت تکراری توسعه یابد: واقع می

، عبارات مرتبط، از جمله جانشین و موردعالقهمفهوم 

شناسایی و انتخاب   -2، اصطالحات مرتبط )بخش مقدمه(

 -3، )بخش روش( هاداده یآورعجمقلمرو مناسب برای 

، مبانی متنی هایژگیومربوط به شناسایی  یهاداده یآورجمع

، اجتماعی فرهنگی و زمانی )بخش ایرشتهیانممفهوم، تنوع 

فوق  هاییژگیودر مورد  هادادهتجزیه و تحلیل  -4، روش(

از مفهوم، در صورت لزوم  یانمونهشناسایی  -5 ،)بخش نتایج(

ها و مفاهیم برای توسعه بیشتر فرضیهسایی مفاهیم، شنا -6و 

بنابراین  .(11, 10) گیری(بحث و نتیجه یهابخشمفهوم )

 یرپذانعطاف، چرخشی و یرخطیغدارای ماهیت  مطالعهفرایند 

 . باشدیم
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اولین قدم در رویکرد راجرز، شناسایی مفهوم عالقه و بنابراین 

بر اساس مرور ادبیات، در همین راستا و عبارات مرتبط است. 

قبلی،  توننیز مطالعه مو  MESH پایگاه اطالعاتیبا استفاده از 

برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. مفاهیم  زه شغلیمفهوم انگی

مرتبط و اصطالحات جایگزین قبل از مرحله تجزیه و تحلیل 

نهایی با استفاده از جستجوی ادبیات شناسایی شدند.  یهاداده

انگیزه "، "انگیزه کاری" به زبان فارسی هامفاهیم و کلیدواژه

 انگلیسی و "انگیزه پرستاری"و  "یاحرفهانگیزش "، "شغلی

"Work Motivation" ،"Job motivation"، 

"Career motivation"  و"Nursing motivation" 

و فارسی از جمله  المللیهای اطالعاتی بینپایگاه در

PubMed ،SCOPUS ،Science Direct ،Web of 

Science، WILEY، Springer ،SAGE ،

ProQuest ،SID  وIranmedex  جستجو شدند. تعداد

اصلی در روش تحلیل  یهادادهاسناد و به دست آوردن  کل

مفهومی راجر مهم است از این رو، عبارات کلی تر 

"Nursing"  و"Nurse"  نیز جستجو شدند. معیارهای ورود

به مطالعه عبارت بودند از: نوشتن مقاله به زبان انگلیسی یا 

 فارسی، مرتبط بودن با تحقیقات انسانی )به استثنای تحقیقات

 حیوانی( و چاپ در مجالت با داوری.

 
 : فلوچارت استراتژی سرچ و انتخاب مقاالت1نمودار شماره 
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در جستجوی اولیه، محقق اولیه )نویسنده اول(، تحت نظارت و 

های مشاوره سایر اعضای تیم تحقیقاتی، در مرحله اول پایگاه

مقاله بدون حذف همپوشانی  1403اطالعاتی را جستجو کرد و 

پیدا شد. مطالعات تکراری به طور خودکار و با استفاده از نرم 

حذف شدند. با غربالگری عنوان و چکیده،  EndNoteافزار 

مقاله باقی ماند. در مرحله بعد، متن کامل مقاالت توسط  253

محقق اصلی بررسی و سایر اعضای تیم بررسی و تایید شد. 

ما به دالیلی مانند مقاله دیگر با استفاده از سؤاالت راهن 205

عدم ارتباط با هدف مطالعه )از جمله مطالعات توصیفی( کنار 

در  ماندهیباقمطالعه   48مطالعه باقی ماند. از  48گذاشته شد و 

مورد در  18مورد در رشته غیر پرستاری و  30این مرحله، 

رشته پرستاری بود. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، در نهایت 

ز رشته پرستاری برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. مقاله ا 18

بر اساس سال  EndNoteاسناد نهایی با استفاده از نرم افزار 

 انتشار مرتب شدند تا چگونگی تکامل مفهوم را بررسی کنند. 

در ابتدا هر مقاله چندین بار بررسی شد و کلمه به کلمه به 

هنما، عنوان واحد تحلیل خوانده شد. بر اساس سؤاالت را

ها، سوابق و های معنی مرتبط با ویژگیواحدها و بخش

پیامدهای انگیزه شغلی شناسایی و کدگذاری شدند. سؤاالتی 

؟ شودیمانگیزه شغلی پرستاران چگونه تعریف  -1از قبیل 

چه عواملی با انگیزه شغلی پرستاران ارتباط  -2)مقدمات(؛ 

یزه شغلی نتایج و پیامدهای انگ -3(؛ و هایژگیودارد؟)

پرستاران چیست؟ )پیامدها( پاسخ داده شد. تیم تحقیقاتی و 

نظارتی فرآیند کدگذاری و روش تجزیه و تحلیل را دوباره 

بررسی کردند و در مورد جزئیات به توافق رسیدند. پس از 

آن، کدهای مشابه در یک دسته تشکیل شد تا بر اساس 

ها تشکیل  یندبدستهو  هایرمجموعهز، هاشباهتو  هاتفاوت

شود. در نهایت، یک تعریف جامع و عملیاتی بر اساس تفسیر 

صفات، مقدمات و پیامدها ارائه شد. همچنین، کاربرد عملی و 

معنا، تغییر تکاملی  ایرشتهینبتوسعه بیشتر مفهوم، مقایسه 

مفهوم در طول زمان و مفاهیم مرتبط و اصطالحات جایگزین 

 قرار گرفت.شناسایی، خالصه و مورد بحث 

 هایافته

دارای معیارهای ورود به بعد از بررسی تمامی مرور و متون 

پیامدهای انگیزه شغلی ، پیشامدها و هایژگیومطالعه، بررسی 

 8شغلی پرستاران در قالب  هاییژگیو پرستاران،

تمایل برای غلبه بر موانع شغلی، پتانسیل درونی جهت "ویژگی

مایل فرد برای تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان، ت

اهداف، ابزار خلق محیط کاری مثبت و کارآمد، عامل شدت 

و تداوم تالش فرد در جهت اهداف، فرایند رفتاری، عاطفی و 

به رفتار شخص و  یدهجهتشناختی، فشار روانی برای 

پیشامدها شامل . شناسایی شد "نگرانی بزرگ و مداوم مدیران

ارامدی شغلی، ارزشمند شمردن استقالل و خودک"پیشامد 10

پرستاران، ارتباط کاری و تیمی موثر، مشارکت  یهامهارت
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... ، پیشامدها و پیامدهای انگیزه شغلیهایژگیتبیین مفهوم، و  

  1401 زمستان  ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ،فصلنامه، پرستاری مامای  19

، آموزش مداوم در جهت غنی گیرییمتصمپرستار در فرآیند 

کردن شغل، احساس ارزشمندی اجتماعی پرستاران، کاهش 

عوامل موثر بر فرسودگی شغلی، افزایش سنوات خدمت، 

 "امنیت شغلی و مالی.و رعایت عدالت،  ساالرییستهشا

 " پیامد 8پیامدهای شغلی پرستاران نیز شامل شد.  یبندطبقه

ارتقاء کیفیت کاری پرستاران، افزایش کیفیت مراقبت از 

مددجویان، افزایش سطح سالمت افراد و جامعه، کاهش نرخ 

فرسودگی شغلی، افزایش دلبستگی کاری، افزایش تعهد 

 "ان و ارتقاء ایمنی بیمارکاری، بهزیستی روانشناختی پرستار

، مفهوم هایافتهبر اساس در نهایت، . (1)جدول شماره  بود

انگیزه شغلی، به صورت انگیزه درونی متأثر از عوامل درونی و 

بیرونی به منظور تغییر رفتار شخص در جهت ارتقاء کیفیت 

 باهدفکار، انجام انتظارات شغلی و غلبه بر موانع شغلی 

 و دستیابی به اهداف سازمان تعیین شد. کارآمدی در حرفه 

 ، پیشامدها و پیامدهای مفهوم انگیزه شغلیهایژگیو: 1جدول شماره 

 پیامدها پیشامدها هایژگیو

 تمایل برای غلبه بر موانع شغلی -

 پتانسیل درونی جهت دستیابی به اهداف سازمان -

 تمایل فرد برای تالش در جهت اهداف  -

 کاری مثبت و کارآمد ابزار خلق محیط  -

 عامل شدت و تداوم تالش فرد در جهت اهداف -

 فرایند رفتاری، عاطفی و شناختی -

 به رفتار شخص  یدهجهتفشار روانی برای  -

 نگرانی بزرگ و مداوم مدیران -

 استقالل و خودکارامدی شغلی -

 پرستاران یهامهارتارزشمند شمردن  -

 ارتباط کاری و تیمی موثر -

 گیرییمتصمرکت پرستار در فرآیند مشا -

 آموزش مداوم جهت غنی کردن شغل -

 احساس ارزشمندی اجتماعی پرستاران -

 کاهش عوامل موثر بر فرسودگی شغلی -

 افزایش سنوات خدمت -

 شایسته ساالری و رعایت عدالت -

 امنیت شغلی و مالی -

 ارتقاء کیفیت کاری پرستاران -

 ددجویانافزایش کیفیت مراقبت از م -

 افزایش سطح سالمت افراد و جامعه -

 کاهش نرخ فرسودگی شغلی-

 افزایش دلبستگی کاری -

 افزایش تعهد کاری -

 بهزیستی روانشناختی پرستاران -

 ارتقاء ایمنی بیمار -

 

 انگیزه شغلی هاییژگیوبررسی 

تمایل برای غلبه بر موانع "ویژگی 8با تجزیه و تحلیل انتقادی، 

دستیابی به اهداف سازمان، تمایل جهت درونی سیل شغلی، پتان

فرد برای تالش در جهت اهداف، ابزار خلق محیط کاری 

عامل شدت و تداوم تالش فرد در جهت  مثبت و کارآمد،

فرایند رفتاری، عاطفی و شناختی، فشار روانی برای  ،اهداف

 "به رفتار شخص و نگرانی بزرگ و مداوم مدیران یدهجهت

  .(2شماره جدول ) شناسایی شد

 های مفهوم انگیزه شغلی: تعریف ویژگی2جدول شماره 

 های فرعیویژگی / هاتعریف ویژگی

 تمایل کارکنان برای غلبه بر موانع شغلی و سازگاری با وضعیت کاری در حال تغییر تمایل برای غلبه بر موانع شغلی

 ناشی از عوامل بیرونی و درونی برای دستیابی به اهداف سازمانپتانسیل  پتانسیل درونی جهت دستیابی به اهداف سازمان

 انگیزه درونی برای دستیابی به اهداف سازمانی تمایل فرد برای تالش در جهت اهداف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             7 / 18

https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-518-fa.html


 پگاه شریفیان و همکاران

 20  1401 زمستان  ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ،تاری مامایفصلنامه، پرس

 ابزار تحریک کارکنان جهت نیل به خلق محیط کاری مثبت و کارآمد ابزار خلق محیط کاری مثبت و کارآمد

 انگیزه درونی جهت شدت و تداوم تالش فرد در محیط کار در جهت اهداف عامل شدت و تداوم تالش فرد

 فرایند رفتاری، عاطفی و شناختی برای انجام الزامات شغلی در راستای نیل به اهداف سازمان فرایند رفتاری، عاطفی و شناختی

 منظور تالش و پایداری در مقابل موانع شغلی به رفتار شخص به یدهجهتفشار روانی برای  به رفتار شخص یدهجهتفشار روانی برای 

 ارتقای انگیزه شغلی برای ارتقای کیفیت کار نگرانی بزرگ و مداوم مدیران

 

تمایل به صورت  تمایل برای غلبه بر موانع شغلی

کارکنان برای غلبه بر موانع شغلی و سازگاری با وضعیت یا 

این ع، در واق .شودیموضعیت کاری در حال تغییر تعریف 

، نیازها و عالقه شخصیتی از عوامل یامجموعهتمایل درونی با 

که بسیار وابسته به زمینه شغلی هستند توصیف  مندی ها

پتانسیل درونی جهت دستیابی به  . (12) شودیم

همان انگیزه شغلی پتانسیل و نیروهای  اهداف سازمان

از  درونی و/یا بیرونی برای دستیابی به اهداف سازمان است.

مربوط های اقتصادی صرفاً به پاداش  پرستاران انگیزهنظر 

تواند ذاتی دیده شود و می صورتبه  دتوانمی و شوندنمی

تمایل فرد برای تالش  .(13) یی شوندمنجر به خودشکوفا

: از نظر اکثریت پرستاران انگیزه به عنوان در جهت اهداف

و تایید  یقانگیزاننده و محرک درک شد. دریافت تشو

مالی توصیفات اصلی پرستاران به انگیزه  یهامشوقو  پرستاران

بود. افزایش عملکرد کاری، رضایت شغلی، روحیه تیمی 

 شدهگزارشخوب، رضایت بیمار و دلبستگی شغلی از اثرات 

ابزار خلق محیط کاری  .(14) از انگیزش پرستاران بود

باعث   یرانا هاییمارستانبدر برخی از  مثبت و کارآمد

انگیزش شغلی پرستاران ایران در حد متوسط رو به باال شده 

و مدیران نظام سالمت باید  گذارانیاستساست؛ بنابراین، 

اقدامات جدی به منظور افزایش انگیزش پرستاران در 

عامل شدت و تداوم تالش  .(15) بکار گیرند هایمارستانب

از اهمیت نقش میانجی انگیزه  فرد در جهت اهداف

خودمختار در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و 

فرایند   .(16) کندیماستقالل شغلی و نتایج کار پشتیبانی 

همان عوامل فردی و بیرونی  رفتاری، عاطفی و شناختی

ن شاغل در راتند که در تسهیل انگیزش بیرونی پرستاسه

نقش دارند و ضروری است مدیران و مسئوالن در  هایمارستانب

ها این عوامل را در نظر بگیرند و  گیرییمتصمو  هایزیرمهبرنا

فشار روانی برای  .(17) اقدامات الزم را انجام دهند

بین فشار شغلی و انگیزه  یعنی به رفتار شخص یدهجهت

شغلی رابطه منفی وجود دارد و الزمه داشتن انگیزه در 

پرستاران، کاهش فشار شغلی است و ارتقاء و بهبود کیفیت 

کار بالین در گرو انجام کار تیمی است که با توجه و 
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... ، پیشامدها و پیامدهای انگیزه شغلیهایژگیتبیین مفهوم، و  

  1401 زمستان  ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ،فصلنامه، پرستاری مامای  21

هش عوامل ایجاد روی افزایش انگیزش شغلی و کا یزیربرنامه

نگرانی بزرگ و مداوم  .(18) شودیمفشار شغلی تسهیل 

بدین علت بوده که پرستاران خود شغل، استقالل،  مدیران

، یادگیری یاحرفهارتباط خوب با همکاران و پتانسیل آموزش 

وسعه را به عنوان عوامل انگیزشی داخلی اصلی مرتبط با و ت

کار خود شناسایی کردند. در خصوص انگیزه بیرونی عوامل 

شناسایی شده امنیت شغلی، حقوق و پاداش و تعامل با مدیریت 

 ترینیقوموافق بودند که دستمزد  کنندگانشرکتبود. همه 

 .(19) عوامل انگیزشی است

 پیشامدها

یعنی نیاز به موفقیت و  استقالل و خودکارامدی شغلی

خودکارآمدی همچنین حمایت سازمان و سرپرست در 

ای مؤثر می  افزایش انگیزش شغلی پرستاران جهت خودتوسعه

 پرستاران یهامهارتارزشمند شمردن  .(12) باشند

افزایش استقالل کاری پرستاران و به تبع آن اقتدار یعنی 

 یهاردهرشته، قرار گرفتن پرستاران شایسته در  یاحرفه

ها، بهبود  گیرییمتصمدر  هاآنمدیریتی باال و شرکت 

 یعنی ارتباط کاری و تیمی موثر .(8) تعامالت بین فردی

پزشک،  -پرستار، پرستار -بهبود تعامالت بین فردی)پرستار

 –مربی، مربی -دانشجو، پرستار -بیمار، پرستار -پرستار

 .(8) دانشجو و غیره( در دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی

 یعنی گیرییمتصممشارکت پرستار در فرآیند 

، بهبود شرایط کاری، بهبود گیرییمتصممشارکت در فرآیند 

کاری  هاییطمح یسازفراهمفرآیند ارتباطات در سازمان، 

زمینه را برای افزایش انگیزش شغلی  تواندیمتوأم با حمایت 

آموزش مداوم جهت غنی  .(15) پرستاران فراهم آورد

عواملی مانند مدت زمان خدمت، موقعیت  یعنی کردن شغل

منجر به افزیش انگیزش  تواندیم یاحرفهکارکنان و آموزش 

احساس ارزشمندی اجتماعی  .(20) شغلی پرستاران شود

حمایت مسئولین، توجه و ارزش دادن به  یعنی پرستاران

شغلی  هاییزانندهانگحرفه و دیدگاه جامعه نسبت به پرستاری 

ر فرسودگی کاهش عوامل موثر ب .(8) پرستاران هستند

انگیزه شغلی پرستاران بر کیفیت خدمات و نرخ  یعنی شغلی

افزایش  .(21) تاثیرگذار است هاآنفرسودگی شغلی 

عواملی مانند افزایش سن و مدت زمان  یعنی سنوات خدمت

 یش انگیزش شغلی پرستاران شودامنجر به افز تواندیمخدمت 

انگیزه شغلی  عنیی و رعایت عدالت ساالرییستهشا .(20)

در رهبران پرستاری تحت تأثیر حمایت، ارتباط، خودمختاری 

بدین معناست  امنیت شغلی و مالی .(22) و شایستگی است

مدی از عوامل امنیت شغلی، مسئولیت نقش و خودکارآکه 

 .(23) موثر بر افزایش انگیزه شغلی در پرستاران است

 پیامدها

انگیزش شغلی سبب یعنی  ارتقاء کیفیت کاری پرستاران

بهبود کارائی پرستاران و افزایش کیفیت مراقبت از مددجویان 
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 پگاه شریفیان و همکاران

 22  1401 زمستان  راپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ،ی و پیفصلنامه، پرستاری مامای 

به افزایش سطح سالمت افراد و جامعه  تواندیمو در نهایت 

افزایش کیفیت مراقبت از   .(24) منجر گردد

یعنی انگیزش شغلی سبب بهبود کارائی پرستاران  مددجویان

به  تواندیمز مددجویان و در نهایت و افزایش کیفیت مراقبت ا

  .(24) افزایش سطح سالمت افراد و جامعه منجر گردد

یعنی انگیزش شغلی  افزایش سطح سالمت افراد و جامعه

سبب بهبود کارائی پرستاران و افزایش کیفیت مراقبت از 

به افزایش سطح سالمت افراد  تواندیممددجویان و در نهایت 

 کاهش نرخ فرسودگی شغلی .(24) و جامعه منجر گردد

بر کیفیت خدمات و نرخ انگیزه شغلی پرستاران  یعنی

افزایش  .(21) تاثیرگذار است هاآنفرسودگی شغلی 

مثبت بر  طوربهانگیزه شغلی قوی  یعنی دلبستگی کاری

بهزیستی روانشناختی، رضایت شغلی و دلبستگی کاری تأثیر 

 .(16) دهدیمگذاشته و قصد ترک از شغل را کاهش 

انگیزه شغلی پرستاران بر رضایت  یعنی افزایش تعهد کاری

و کیفیت مراقبت  گذاردیمتأثیر  هاآنشغلی و تعهد کاری 

بهزیستی  .(25) دهدیمرا تحت تأثیر قرار  هاآن

مثبت  طوربهانگیزه شغلی قوی  یعنی روانشناختی پرستاران

بر بهزیستی روانشناختی، رضایت شغلی و دلبستگی کاری تأثیر 

ارتقاء  .(16) دهدیمگذاشته و قصد ترک از شغل را کاهش 

انگیزه شغلی به طور مستقیم به بهبود ایمنی  یعنی ایمنی بیمار

 .(20) کندیمبیمار و ارتقا عملکرد پرستاری کمک 

 بحث

، پیشامدها و هایژگیو مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم،

پیامدهای انگیزه شغلی در زمینه پرستاری با رویکرد راجرز 

مطالعه حاضر بیانگر آن است که مفهوم انگیزه  .دشطراحی 

، مفهوم هایافتهبر اساس شغلی یک مفهوم برآیندی است. 

انگیزه درونی متأثر از عوامل درونی و به صورت انگیزه شغلی، 

ر رفتار شخص در جهت ارتقاء کیفیت بیرونی به منظور تغیی

کار، انجام انتظارات شغلی و غلبه بر موانع شغلی با هدف 

در شد.  تعیینکارآمدی در حرفه و دستیابی به اهداف سازمان 

این راستا، حسینی و همکاران در مطالعه خود دریافتند که 

انگیزش شغلی به صورت یک فشار روانی در درون شخص 

و سطح  شودیمفتار شخص در سازمان به ر یدهجهتباعث 

. (18) کندیمتالش و پایداری او در مقابل موانع را مشخص 

از نظر چوبداری و همکاران، انگیزش شغلی فرایندی رفتاری، 

برای انجام الزامات عاطفی و شناختی است که کارکنان را 

. (17) کندیمکاری در راستای نیل به اهداف سازمان ترغیب 

Galletta   نیز در تعریف خود از انگیزه ( 2016)و همکاران

انگیزه شغلی یک نیروی محرکه است که  دارندیمبیان شغلی 

که جهت، شدت و تداوم تالش فرد را در محیط کار تعیین 

نیز بیان می دارند که  (2013) ارانو همک Gaki .(16) کندیم

انگیزه شغلی پتانسیل و نیروهای درونی و یا بیرونی برای 

 و همکاران Deressa .(13) دستیابی به اهداف سازمان است
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که  دارندیمنیز در تعریف خود از انگیزه شغلی بیان  (2019)

ن تمایل فرد برای انجام و انگیزه در زمینه کاری به عنوان میزا

. در (14) شودیمحفظ تالش در جهت اهداف سازمانی بیان 

تمام تعاریف فوق از یک نیروی درونی خودکار برای انجام 

که در تبیین نهایی مفهوم  شودیمیف محوله صحبت وظا

انگیزش در این مطالعه بدان اشاره شد و تمام مطالعات فوق به 

که عوامل درونی و بیرونی بر این  دارندیمشکل یکپارچه بیان 

نیرو یا تمایل درونی تاثیرگذار هستند که برای افزایش این 

کنترل و  نیروی درونی الزم است که این عوامل به درستی

و   Zengبکارگیری شوند و اهمیت این مهم تا جایی است که 

انگیزه که  دارندیمدر مطالعه خود بیان  (2022) همکاران

درونی و بیرونی  هاییزهانگبه  توانیمشغلی یک شخص را 

نیز در  (2020) و همکاران  Breed .(25) کرد یبندطبقه

که ماهیت انگیزه شغلی در رهبران  دارندیممطالعه خود بیان 

پرستاری با توجه به عامل پدیدآورنده )مربوط به انگیزه درونی 

  .(22) و بیرونی( متفاوت است

غلبه بر موانع شغلی با هدف کارآمدی در حرفه و در خصوص 

( 2018)و همکاران  Baljoon، دستیابی به اهداف سازمان

که انگیزه کاری پرستاران اغلب تحت تأثیر  دارندیم عنوان

عوامل فردی و سازمانی متعددی است که در تأثیرگذاری بر 

اصفهانی و  .(3) سطح انگیزه کاری پرستاران بسیار مهم هستند

اقداماتی که در که  دارندیمهمکاران در مطالعه خود بیان 

سالیان اخیر تحت عناوینی نظیر استراتژیهای مختلف طرح 

تحول نظام سالمت، بهبود کیفیت، اعتباربخشی، برنامه ریزی 

استراتژیک و ... صورت گرفته تا حدودی در میزان انگیزش 

االً منجر به افزایش کاری پرستاران مؤثر بوده است و احتم

. (15) پرستاران شده است پذیرییتمسئولاستقالل و میزان 

نیز از اهمیت نقش میانجی ( 2016)و همکاران   Gallettaنتایج 

انگیزه خودمختار شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک 

. (16) ر پشتیبانی می کندشده  و استقالل شغلی و نتایج کا

Halldorsdottir   که  دارندیمنیز بیان ( 2018)و همکاران

زایش دهند و مدیران پرستاری باید مشاوره با کارکنان را اف

اطمینان حاصل کنند که پرستاران استقالل، خودمختاری، 

ای و همچنین قدردانی از کار را به های آموزش حرفهفرصت

( 2020)و همکاران  Ahlstedt .(19) دهندخوبی انجام می

های مربوط به که امکان بحث در مورد چالش دارندیمبیان 

کار با همکاران، داشتن گفتگوی پرستاران با پزشکان، فرصت 

یادگیری و پیشرفت در کار و خودمختاری از عوامل تاثیرگذار 

بنابراین برای ارتقاء سطح انگیزه  .(26) بر انگیزه شغلی است

شغلی و غنای شغل، الزم است که عوامل درونی و بیرونی 

  موثر بر انگیزه شغلی شناسایی و به درستی کنترل شوند.

به منظور تغییر رفتار شخص در جهت ارتقاء از سوی دیگر، 

تا زمانی که انگیزه شغلی افزایش یابد، غنای کار کیفیت کار، 

به نحوی که درسا و  کندیمفزایش پیدا ا حدود زیادی
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 پگاه شریفیان و همکاران

 24  1401 زمستان  تم ،شماره سه ،ی و پیراپزشکی، دوره هشفصلنامه، پرستاری مامای 

که افزایش عملکرد  دارندیمهمکاران در مطالعه خود بیان 

کاری، رضایت شغلی، روحیه تیمی خوب، رضایت بیمار و 

دلبستگی شغلی از اثرات گزارش شده انگیزه شغلی پرستاران 

نیز همراستا با درسا در خصوص تاثیر   Zeng. (14) است

که انگیزه  داردیمی بیان مثبت انگیزه شغلی بر وضعیت کار

شغلی پرستاران بر رضایت شغلی و تعهد کاری آنها تأثیر 

 دهدیمرا تحت تأثیر قرار  هاآنو کیفیت مراقبت  گذاردیم

یکی دیگر از اثرات ارتقاء انگیزش شغلی پرستاران . (25)

کاهش فرسودگی شغلی و کاهش میزان ترک شغل است و در 

این راستا نتایج مطالعه گالتا و همکاران نشان داد که انگیزه 

مثبت بر بهزیستی روانشناختی، رضایت  طوربهشغلی قوی 

گذاشته و قصد ترک از شغل را  شغلی و دلبستگی کاری تأثیر

نیز ( 2013)و همکاران  Hoonakker. (16) دهدیمکاهش 

مهم ترک  کنندهبینیکه انگیزه شغلی پیش دارندیمبیان 

که  انددادهمطالعاتی نیز نشان . (27) خدمت و رفاه پرستار است

 هامراقبتبه ایمنی بیمار و کیفیت  تواندیمانگیزه شغلی باال 

بینجامد. در این راستا نتایج مطالعه تودی و همکاران نشان داد 

که انگیزه شغلی به طور مستقیم به بهبود ایمنی بیمار و ارتقا 

شالچی و همکاران نیز . (20) کندیمعملکرد پرستاری کمک 

که افزایش انگیزش شـغلی پرستاران منجر به باال  دارندیمبیان 

ایج . نت(28) شودیمپرســتاری  یهامراقبترفتن کیفیت 

Corder  همراستا با این یافته، بیان دارند ( 2017)و همکاران

بر کیفیت کلی  تواندیمکه بهبود انگیزه شغلی پرستاران  

  .(29) مراقبت از بیمار تأثیر بگذارد

بالجون و  ،تمایل برای غلبه بر موانع شغلیدر خصوص 

که انگیزه کاری  دارندیمعنوان در مطالعه خود همکاران 

ن اغلب تحت تأثیر عوامل فردی و سازمانی متعددی پرستارا

است که در تأثیرگذاری بر سطح انگیزه کاری پرستاران بسیار 

که پرستاران با انگیزه تمایل معناست  این بدان .(3) مهم هستند

و با  کاردارندبیشتری برای رفع موانع شغلی در محل 

، میلر و در این راستا شوندیمفرسودگی شغلی کمتری مواجه 

که تأثیر فرسودگی شغلی بر  داردیمدر مطالعه خود بیان 

عملکرد کاری و رضایت شغلی در پرستاری به خوبی شناخته 

ر رضایت شغلی، حفظ و احساس شده است. فرسودگی شغلی ب

و همچنین با پیامدهای  گذاردیمانسجام اخالقی پرستاران تأثیر 

و  Shalchiدر همین رابطه، . (30)منفی بیماران مرتبط است

که افزایش انگیزش شـغلی  دارندیمنیز بیان  (2021) همکاران

پرســتاری  یهامراقبتپرستاران منجر به باال رفتن کیفیت 

به همین خاطر الزم است که انگیزه شغلی در  .(28) شودیم

غلبه بر پرستاری ارتقاء یابد تا پرستاران تمایل بیشتری برای 

و همکاران  استالپرزو در همین راستا،  موانع شغلی داشته باشند

که شواهدی مبنی بر ارتباط بین  دارندیمدر مطالعه خود بیان 

وجود دارد و محیط کار و پیامدهای بیمار حساس به پرستار 

 .(31)موانع شغلی پرستاران مرتفع شودالزم است که 
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یکی دیگر از  سیل درونی جهت دستیابی به اهداف سازمانپتان 

و   Gakiبود که در خصوص این مفهوم،  آمدهدستبهمفاهیم 

که انگیزه شغلی پتانسیل و  دارندیمبیان ( 2013) همکاران

نیروهای درونی و یا بیرونی برای دستیابی به اهداف سازمان 

که  دارندیمنیز بیان  (2016) و همکاران  Galletta. (13)است

انگیزه شغلی یک نیروی محرکه است که جهت، شدت و 

در جهت دسترسی به اهداف ا در محیط کار تداوم تالش فرد ر

نیز بیان  (2013) و همکاران Hoonakker .(16) کندیمتعیین 

مهم  کنندهبینیپیشیل درونی و پتانسکه انگیزه شغلی  دارندیم

کاونتری و همکاران  .(27) ترک خدمت و رفاه پرستار است

پتانسیل درونی و پیامدهای که  دارندیمنیز در مطالعه خود بیان 

بر شایستگی عمل، ارائه مراقبت ایمن و باکیفیت از  شغلی

، رضایت شغلی، استخدام گری یاحرفه وضعیتبیمار، حفظ 

 .(32)گذاردیمتأثیر  انماندگاری پرستارو 

 Zeng ،تمایل فرد برای تالش در جهت اهدافبه جهت  

در خصوص تاثیر مثبت انگیزه شغلی بر وضعیت  (2022)

ستاران بر که انگیزه شغلی پر داردیمبیان پرستاران کاری 

و  گذاردیمتأثیر  پرستارانرضایت شغلی و تعهد کاری 

 فردو هرچه کیفیت مراقبت آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

انگیزه بیشتری داشته باشد تالش بیشتری در جهت اهداف از 

در همین راستا، کاونتری و همکاران  .(25) دهدیمخود نشان 

که مسائل مربوط به فرهنگ،  دارندیمدر مطالعه خود بیان 

رهبری و حجم کار بر انگیزه و توان پرستاران برای تالش در 

جهت اهداف و حضور در توسعه حرفه ای مستمر تأثیر 

وان و همکاران نیز در مطالعه خود بیان  .(32)گذاردیم

های تئوری محور برای بهبود محیط که استراتژی دارندیم

های شغلی و ارتقای مشارکت شغلی برای کار، ارتقای ویژگی

کمبود حفظ انگیزه در جهت رسیدن به اهداف، رسیدگی به 

قصد ترک شغل باال در میان پرستاران با تجربه مورد  پرستار و

 .(33)نیاز است

در خصوص ابزار خلق محیط و همکاران کوپانیت سانتو 

که یک  دارندیمدر مطالعه خود بیان کاری مثبت و کارآمد 

برای کیفیت مراقبت  کنندهیینتعمحیط کار خوب یک عامل 

برای پرستاران ارتباط  یافتهبهبودبا نتایج  حالیندرعباال است و 

ود دریافتند که وی و همکاران نیز در مطالعه خ .(34)دارد

ارتقای توانمندسازی پرستاران، مشارکت و روابط بین فردی 

در محل کار برای دستیابی به یک محیط کار سالم و مراقبت با 

تر منجر های کاری سالمکیفیت از بیمار ضروری است. محیط

شود که منجر به عملکرد شغلی به رضایت بیشتر پرستاران می

شود، که متعاقباً باعث ت از بیمار میبهتر و کیفیت باالتر مراقب

شود. ایجاد یک های بهداشتی میبهبود دوام مالی سازمان

 Zeng(2022) .(35)محیط کار سالم یک تالش مستمر است

بیان در خصوص تاثیر مثبت انگیزه شغلی بر وضعیت کاری 

که انگیزه شغلی پرستاران بر رضایت شغلی و تعهد  داردیم
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 پگاه شریفیان و همکاران

 26  1401 مستان ز ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ،فصلنامه، پرستاری مامای 

همچنین، نانت سوپاوانت و  .(25) گذاردیمتأثیر  هاآنکاری 

که محیط کار پرستار  دارندیمهمکاران در مطالعه خود بیان 

 هاییمارستانبک ویژگی مهم است که به حفظ پرستار در ی

 .(36)کندیمدانشگاهی کمک 

 ،فعامل شدت و تداوم تالش فرد در جهت اهداراستای در  

Deressa   در تعریف خود از انگیزه ( 2019)و همکاران

که انگیزه در زمینه کاری به عنوان میزان  دارندیمشغلی بیان 

تمایل فرد برای انجام و حفظ تالش در جهت اهداف سازمانی 

در این زمینه، کاونتری و همکاران در . (14) شودیمبیان 

که مسائل مربوط به فرهنگ، رهبری  دارندیممطالعه خود بیان 

تالش در جهت پرستاران برای  انگیزه و توانو حجم کار بر 

مستمر تأثیر  یاحرفهحضور در توسعه اهداف و 

 دارندیمبیان  (2020) و همکاران  Ahlstedt .(32)گذاردیم

های مربوط به کار با همکاران، که امکان بحث در مورد چالش

داشتن گفتگوی پرستاران با پزشکان، فرصت یادگیری و 

ری از عوامل تاثیرگذار بر انگیزه پیشرفت در کار و خودمختا

 .(26) شغلی است

وبداری و چ ،به لحاظ فرایند رفتاری، عاطفی و شناختی

که انگیزش شغلی فرایندی رفتاری،  دارندیمهمکاران بیان 

عاطفی و شناختی است که کارکنان را برای انجام الزامات 

 .(17)کندیمکاری در راستای نیل به اهداف سازمان ترغیب 

که  داردیمهمچنین کامینگز و همکاران در مطالعه خود بیان 

ها تشویق ای باید توسط افراد و سازمانهای رهبری رابطهشیوه

و حمایت شوند تا رضایت شغلی پرستاری، حفظ، عوامل 

های های مراقبتوری فردی را در محیطمحیط کار و بهره

نیز ( 2020)و همکاران    Breed .(37)زایش دهندبهداشتی اف

که ماهیت انگیزه شغلی در  دارندیمدر مطالعه خود بیان 

رهبران پرستاری با توجه به عامل پدیدآورنده )مربوط به 

 .(22) انگیزه درونی و بیرونی( متفاوت است

 ار شخصبه رفت یدهجهتفشار روانی برای  در خصوص

که مسائل  دارندیمکاونتری و همکاران در مطالعه خود بیان 

مربوط به فرهنگ، رهبری و حجم کار بر انگیزه و توان 

پرستاران برای تالش در جهت اهداف و حضور در توسعه 

وان و همکاران نیز در . (32)گذاردیممستمر تأثیر  یاحرفه

های تئوری محور برای که استراتژی دارندیممطالعه خود بیان 

های شغلی و ارتقای بهبود محیط کار، ارتقای ویژگی

مشارکت شغلی برای رسیدگی به حفظ انگیزه در جهت 

رسیدن به اهداف، کمبود پرستار و قصد ترک شغل باال در 

بالجون و همکاران . (33)ن پرستاران با تجربه مورد نیاز استمیا

که انگیزه کاری پرستاران اغلب تحت تأثیر  دارندیمعنوان 

أثیرگذاری بر عوامل فردی و سازمانی متعددی است که در ت

کامینگز و  .(3) سطح انگیزه کاری پرستاران بسیار مهم هستند

های رهبری که شیوه داردیمهمکاران در مطالعه خود بیان 

ها تشویق و حمایت شوند تا باید توسط افراد و سازمانای رابطه
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وری رضایت شغلی پرستاری، حفظ، عوامل محیط کار و بهره

های بهداشتی افزایش های مراقبتفردی را در محیط

 .(37)دهند

Wei در خصوص نگرانی بزرگ و مداوم  (2019) و همکاران

که رهبران پرستار در  دارندیمدر مطالعه خود بیان مدیران 

ایجاد نیروی کار پرستاری تاب آور نقش اساسی دارند. 

پرستار نه  یآورتابی شده برای تقویت راهبردهای شناسای

بلکه نتایج بیمار را نیز  گذاردیمتنها بر کارکنان پرستاری تأثیر 

تقویت و به همین خاطر است که  بخشدیمبهبود 

پرستار به طور مداوم توسط مدیران پرستاری  یریپذانعطاف

مطالعه وی و یافته  هاییافتهدر تایید  .(38)صورت پذیرد

در مطالعه خود اذعان  و همکارانکاونتری مطالعه حاضر، 

که رهبری سازمانی نقش مهمی در حمایت از حضور  دارندیم

برای آینده  گذارییهسرمابه عنوان  یاحرفهدر توسعه مستمر 

نیز  (2018) و همکاران Halldorsdottir .(32)کندیمایفا 

که مدیران پرستاری باید مشاوره با کارکنان را  دارندیمبیان 

افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که پرستاران استقالل، 

ای و همچنین های آموزش حرفهخودمختاری، فرصت

اصفهانی و . (19) دهندجام میقدردانی از کار را به خوبی ان

که اقداماتی که در  دارندیمهمکاران در مطالعه خود بیان 

ینی نظیر استراتژیهای مختلف طرح سالیان اخیر تحت عناو

 یزیربرنامهتحول نظام سالمت، بهبود کیفیت، اعتباربخشی، 

استراتژیک و ... صورت گرفته تا حدودی در میزان انگیزش 

کاری پرستاران مؤثر بوده است و احتماالً منجر به افزایش 

 .(15) استقالل و میزان مسئولیت پذیری پرستاران شده است

که  داردیملعه خود بیان نیز در مطاو همکاران کامینگز 

های های مطالعه ایشان پشتیبانی قوی از بکارگیری سبکیافته

ای برای ارتقای نتایج مثبت نیروی کار پرستاری رهبری رابطه

کند. رهبری صرفاً بر تکمیل و نتایج سازمانی مرتبط ارائه می

رای دستیابی به نتایج بهینه برای نیروی کار پرستاری کار ب

ای باید توسط افراد و های رهبری رابطهکافی نیست. شیوه

ها تشویق و حمایت شوند تا رضایت شغلی پرستاری، سازمان

های وری فردی را در محیطحفظ، عوامل محیط کار و بهره

 .(37)های بهداشتی افزایش دهندمراقبت

 گیرییجهنت

، پیشامدها و پیامدهای انگیزه شغلی در هایژگیوتبیین مفهوم، 

به شناخت درست مفهوم انگیزه شغلی  تواندیمزمینه پرستاری 

در حوزه پرستاری کمک کرده و با شناسایی عوامل موثر، 

عوامل بازدارنده و نیز عواملی که تاثیر منفی بر انگیزه شغلی 

راه را برای ارتقای انگیزه شغلی در  توانیمپرستاران دارند 

اران پرستاران هموار کرد چرا که ارتقاء انگیزه شغلی در پرست

باعث بهبود کیفیت کار، افزایش بهره وری، افزایش  تواندیم

روحیه تیمی خوب، ایمنی بیمار، افزایش سطح سالمت جامعه، 
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ارتباط تیمی و کاری موثرتر، کاهش فرسودگی شغلی و تمایل 

 پایین تر به ترک شغل شود. 

 تشکر و قدردانی

ری بخشی از کار دانشجویی مقطع دکتری پرستااین مطالعه 

با کد اخالق  دانشگاه علوم پزشکی ایران

IR.UMSHA.REC.1401.722  است. نویسندگان بر

انجام که از تمامی افرادی که به هر نحو در  دانندیمخود الزم 

تقدیر و تشکر نمایند. الزم به  اندداشتهاین مطالعه همکاری 

این مطالعه به صورت شخصی  هایینههزذکر است که تمامی 

 یسندگان تأمین گردیده است.و توسط نو

 تعارض منافع

 .کنندینممنافعی را ذکر  تعارض گونهیچهنویسندگان 
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