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 چکیده فارسی

مراقب سالمت شاغل درپایگاههای سالمت مراكز  یماماها یشغل زهیبررسی عوامل مرتبط با انگ

 1397تهران بر اساس مدل هرزبرگ درسال  یبهداشت دانشگاه علوم پزشک

 

ماماها  یدیاست. با توجه نقش کل یانسان یروین یارتقاء بهره ور یاصل یاز مولفه ها یکی یزشیعوامل انگ :سابقه و هدف   

مادران و کودکان، و  یعنی ریپذ بیبه دو قشر آس ییارائه خدمات ماما یبرا یبهداشت ستمیمؤثر س یاز اجزا یکیبه عنوان 

به عهده آنان گذاشته شده است. مطالعه حاضر با هدف  یو درمان یبهداشت راکزبه عنوان مراقب سالمت در م رایکه اخ یفیوظا

  یت مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکمراقب سالمت شاغل در پایگاه های سالم یماماها یشغل زهیعوامل مرتبط با انگ نییتع

 انجام شد.  1397تهران بر اساس مدل هرزبرگ در سال

سالمت دانشگاه تهران انجام شده نمونه ها به  یها گاهیشاغل در پا ینفر از ماماها 207 یمطالعه بررو نیا :مواد و روشها

هرزبرگ که  یوارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد دو عامل یو تصادف یطبقه ا یریصورت نمونه گ

نسبت به قبل از طرح  یکار ی زهیانگ راتییدو سوال باز در مورد تغ  زیشده و ن دییتا یآن در مطالعات قبل ییایو پا ییروا

و آزمون 25نسخه  spssبا نرم افزار  یکم یداده ها یآمار لیو تحل هیشد. تجز یتحول و قصد ادامه کار جمع آور

 زیبه روش آنال یفیک یانجام شد. داده ها P<05/0ی داردر سطح معنا رسونیپ یو همبستگ انسیوار زیمستقل، آنالTیها

 شد. یبررس یمحتو

ماماها موثر است( ، عامل  شتریب تیو فعال زشیانگ جادیهرزبرگ برا هی) که طبق نظر یعوامل درون نیدر ب :ها افتهی    

را به دست  ازیامت نکمتری 10/2 ±93/0-نیانگیبا م ییو عامل  شناسا ازیامت نیشتربی 86/2 ±01/1 نیانگیکار با م تیماه

مربوط به عامل  ازیامت نیشتریافراد موثر است(، ب یشغل یتیه هرزبرگ بر رفع نارضای)که طبق نظر یرونیعوامل ب نیآورد. در ب

 می 65/1±94/0نیانگیمربوط به عامل  حقوق و دستمزد با م ازیامت نکمتری و 99/3±76/0نیانگیم ارتباط با همکاران با

مرتبط  ریباال و کار غ یاسترس و حجم کار ن،یینشان داد که سه عامل حقوق و دستمزد پا یفیک یداده ها زیآنال جیباشد.  نتا

 مراقب سالمت شده است. یبه ترک کار در ماماها لیتما جادیو ا یکار زهیگباعث کاهش ان ییبا ماما

 یطراح ،یبهداشت ستمیدرس ییماما گاهیو جا فیدر شرح وظا یاساس یخانواده و بازنگر یماما فیتعر :یریگ جهینت    

 ی زهیانگ شیموجب افزا یحقوق و دستمزد متناسب با حجم کار هیارا  نیمناسب و همچن یزشیو انگ یابیارزش یها زمیمکان

 ارتقاء دهد.   شیاز پ شیدر حوزه بهداشت را ب ییماما یمراقبتها تیفیتواندک یماماها  شده و م یشغل

 ترک کار ؛یبهره ور ؛یشغل تیرضا ؛هرزبرگ ؛ماما ؛یشغل زهیانگ :یدیكل واژگان
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Abstract 

nvestigating factors related to job motivation of health care midwives 

working in health centers of Tehran University of Medical Sciences 

according to Herzberg model in 2019 

     Background and Aim: Motivational factors are one of the main components of 

promoting human resource efficiency. Considering the key role of midwives as one of the 

effective components of the health system for delivering midwifery services to two 

vulnerable groups, mothers and children, and the tasks they have recently been assigned as 

health care providers in health centers, this study done to determine factors related to job 

motivation of health care midwives working in health centers of Tehran University of 

Medical Sciences based on Herzberg model in 2019. 

Materials and Methods: This study was performed on 207 midwives working in health 

centers of Tehran University. The samples were selected by stratified random sampling. Data 

were collected using a standard two-factor Herzberg questionnaire validated that validated in 

previous studies,and two open-ended questions about job motivation changes prior to the 

transformation plan and intention to continue work. Statistical analysis of quantitative data 

was performed by SPSS software version 25 and independent T-test, ANOVA and Pearson 

correlation at the significant level p <0.05. The qualitative data were analyzed by content 

analysis method. 

Results: Among the intrinsic factors (which according to Herzberg's theory are effective for 

motivation and more midwifery activity), the highest score was related to the nature of work 

with the mean of 2.86 ±1.01 and the lowest score related to the recognition factor with the 

mean of 2.10 ± 0.93. Among the extrinsic factors (which according to Herzberg's theory are  

effective on job dissatisfaction elimination), the highest score was related to the associate 

factor with the mean of 3.99 ± 0.76 and the lowest score related to the factor of salary with 

the mean of 0.65 ± 0.94. The results of qualitative data analysis showed that the three factors 

of low pay, stress and high workload and unrelated midwifery work reduced work motivation 

and the tendency to leave work in health care midwives. 

Conclusion: With  define family midwife and a review of midwifery duties and positions 

in the health system, designing appropriate evaluation and motivational mechanisms as well 

as providing a payroll proportional to workload can enhance midwives' job motivation and 

can improve  to midwifery care quality in health care. 

Keywords: Job motivation, Midwife motivation, Herzberg, Job satisfaction, Productivity, 

turnover intentions. 

 


