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مقاله پژوهشی

بررسی رابطه کار تیمی با استرس شغلی و انگیزش شغلی پرستاران
سید فخرالدین حسینی ،1فائزه سلطانی

*2
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تاریخ پذیرش96/3/16 :

تاریخ دریافت95/11/24 :

چکیده:
زمينه و هدف :کار تيمی در مراقبتهای سالمتی و بهداشتی یکراه سازماندهی به فعاليتها محسوب میشود
که رویکرد گستردهای جهت نيازهای سالمتی فراهم میسازد .با توجه به نقش کليدی کار تيمی در مراقبت و حرفه
پرستاری بررسی عوامل انگيزشی و موانع انجام آن اهميت به سزایی دارد؛ لذا این مطالعه با هدف تعيين ارتباط
کارتيمی با انگيزش شغلی و فشار شغلی در پرستاران انجام شد.
روش بررسی :در این پژوهش مقطعی -همبستگی نمونه پژوهش  200پرستار شاغل در بيمارستانهای تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  1395بودند که به روش نمونهگيری تصادفی ساده وارد پژوهش
شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه  4بخشی جمعيت شناختی ،پرسشنامه کار تيمی هوگل و گموئندن ،پرسشنامه
انگيزش شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه فشار شغلی میباشد .برای تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSSو
آزمونهای آماری (ضریب همبستگی پيرسون t ،مستقل و  ANOVAو  )...استفاده شد.
یافتهها :یافتهها حاکی از آن است که بين کار تيمی و فشار شغلی ( )P>0/0001و بين انگيزش شغلی و فشار
شغلی ( )P>0/0009رابطه منفی وجود دارد؛ همچنين بين کار تيمی و انگيزش شغلی نيز ارتباط مستقيم و معنیدار
آماری وجود دارد (.)P>0/0002
نتيجهگيری :براساس یافتهها ارتقا و بهبود کيفيت کار بالين در گرو انجام کار تيمی است که با توجه و
برنامهریزی روی افزایش انگيزش شغلی و کاهش عوامل ایجاد فشار شغلی تسهيل میشود.
واژههای کليدی :کار تيمی ،فشار شغلی ،انگيزش شغلی ،پرستار.

مقدمه:
یکی از اجزای حیاتی مسئولیت و نقش پرستاری

اهمیت کار تیمی بهخصوص در حرفه پرستاری

در سیستم مراقبت و درمان ،کار تیمی است ( .)1تیم

هم مورد تأیید و تأکید است و هم اینکه بر کسی پوشیده

یک گروه از افراد است که با یکدیگر با یک هدف

نیست .الزم است اعضاء تیم یاد بگیرند با یکدیگر

مشترک کار میکنند .کار تیمی موثر میتواند

کارکرده و نقشهای حرفهای و مسئولیتهای هر فرد را

مراقبتهای مطلوبی و ایمنی را به بیماران ارائه کند.

بشناسند ( .)4دریکی دو دهه اخیر ،بسیار بر اهمیت کار

همچنین سازگاری ،تولید گرایی و خالقیت بیشتری را به

تیمی برای موفقیت سازمانها در کنار عوامل فردی و

تکتک افراد ارائه میکند و باعث ارتقا رضایت شغلی

سازمانی تأکید شده است .همین امر باعث شده مطالعات

و حفظ بیشتر پرسنل در سرکار میشود ( .)2کار تیمی

زیادی در این زمینه صورت گیرد .مطالعات صورت

موثر بهعنوان راهحلی برای مقابله با رشد فزاینده کمبود

گرفته حاکی از آن است که اکثر پرستاران آمادگی و

پرسنل و هزینههای آموزشی ،افزایش انتظارات بیماران

تمایل الزم جهت کار تیمی را ندارند و این امر موجب

و نیز از همه مهمتر کاهش خطاها ،پیشنهاد شده است و

تداخل کارها ،دوبارهکاری و اتالف وقت و منابع در

در حرف سالمتی فرایندی پویا است (.)3

زمان پاسخ میگردد ( .)5کار تیمی در مراقبتهای
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سالمتی و بهداشتی یکراه سازماندهی به فعالیتها

پیشبینی کنندهی عملکرد شغلی باالی آنهاست (.)16

محسوب میشود که رویکرد گستردهای جهت نیازهای

آمارها نشان میدهد که فشار شغلی و عوارض ناشی از

سالمتی فراهم میسازد (.)6

آن موجب ازبین رفتن صدها روز کاری میشود و

 Marshو  McNayدر نتایج پژوهش خود انجام

ساالنه میلیونها نفر بهعلت اختالالت ناشی از فشار شغلی

مراقبت از بیماران تحت مطالعه خود را به شکل تیمی در

خود از حضور در محل کار خودداری میکنند (.)17

کاهش موربیدیتی و مرتالیتی موثر بیان کرده است (.)7

ازاینرو ،محیط شغلی و سالمت سازمانی از عوامل مهم

ازجمله عوامل مرتبط با ایجاد رضایت شغلی و کیفیت

و تأثیرگذار در کاهش میزان استرس در محیط کار و

مراقبتها انگیزش شغلی است ( .)8انگیزش شغلی را

افزایش بهرهوری میباشد ( .)18حالآنکه با توجه به

بهصورت یک فشار روانی در درون شخص که

اینکه اکثر فعالیتهای پرستاری به شکل تیمی انجام

جهتدهی به رفتار شخص در سازمان ،سطح تالش و

میشود ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کار

سطح پایداری او در مقابل موانع را مشخص میکند ()9

تیمی با انگیزش شغلی و فشار شغلی پرستار انجام شد.

بررسی انگیزش شغلی برای محققان کار چالشبرانگیزی

روش بررسی:

است .انگیزش بیشتر سبب تالش بیشتر افراد در انجام
فعالیت و دستیابی به اهداف میشود ()10؛ بنابراین

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی -همبستگی

شناخت عوامل موثر بر انگیزش شغلی به عملکرد بهینه

است که در سال  1395صورت گرفت .جامعه آماری

فردی و بالینی پرستاران منجر میشود (.)11

این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته

 Lambrouو همکاران در پژوهش خود بیان

به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که در آن ارتباط

میکند :انگیزش شغلی را میتوان فرایندی دانست که

بین کار تیمی پرستاران با فشار شغلی و انگیزش شغلی

شدت ،جهت و تداوم تالش فرد به سمت دستیابی به

در مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  200پرستار واجد

هدف را تعیین میکند ( .)12پس انگیزش شغلی از

شرایط با روش نمونهگیری تصادفی ساده صورت

متغیرهای تأثیرگذار بر کار تیمی میتواند باشد .پژوهش

گرفت .محققین پس از هماهنگی با مترون ،سوپروایزرها

 Jacksonو  Mullarkeyنشان داد که کار تیمی به نسبت

و سرپرستاران بخشها پرسشنامهها را بین پرستاران

کار به روش سنتی و انفرادی فشار مرتبط با حرفه

مشارکتکننده در  3شیفت توزیع نموده و از آنها

کمتری را ایجاد مینماید ( .)13فشار ناشی از کار ،پاسخ

خواسته شد در صورت تمایل آنها را تکمیل ،پرسشنامهها

افراد در مواجه با تقاضا و فشارهای کاری است که

بدون نام و بهصورت دستهجمعی جمعآوری شد .به

متناسب با توانایی و دانش آنها نباشد و توانایی مقابله و

افراد تحت مطالعه اطمینان خاطر داده میشد که همه

از عهده برآیی نداشته باشند (.)14

اطالعات آنها و پاسخهای ایشان محرمانه باقی میماند.

حسنزاده و همکاران در مطالعه خود با عنوان

معیارهای ورود شامل تمایل به شرکت در

بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با بهرهوری

پژوهش ،داشتن حداقل یک سال سابقه کار بود .معیار

کارکنان شرکت گاز استرس شغلی تأثیر مهمی در

خروج از مطالعه عدم تمایل به شرکت بود .ابزار

کاهش بهرهوری در محیط کار دارد .وی یکی از

جمعآوری دادهها شامل پرسشنامهای مشتمل بر  4بخش

راهکارهای کاهش استرس شغلی را ایجاد انگیزه در

بود .بخش مربوط به اطالعات فردی افراد که پژوهشگر

کارکنان میداند (.)15

ساخته بود و شامل سن ،جنس ،تأهل ،سمت ،مدت زمان

نتایج تحلیل رگرسیون مطالعه مبنی نشان داد که

اشتغال ،وضعیت استخدامی و نوع شیفت کاری بود.

انگیزش شغلی باال و عدم استرس شغلی در بین معلمان

بخش دوم پرسشنامه کار تیمی که توسط هوگل و
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گموئندن ساخته شده است  42آیتمی میباشد و از 8

اغلب و همواره از  1تا  5نمرهگذاری شود .این ابزار در

خرده مقیاس ارتباطات ( 8سوال) ،هماهنگی ( 4سوال)،

اواخر دهه  1990میالدی توسط موسسه سالمت و ایمنی

همکاری ( 4سوال) ،توازن مشارکت ( 4سوال)،

انگلستان بهمنظور سنجش استرس شغلی کارگران و

هدفگذاری ( 4سوال) ،تصمیمگیری ( 6سوال)،

کارمندان انگلیسی ساخته شد .حیطههای آن شامل نیاز

تعارض ( 5سوال) ،همبستگی ( 7سوال) تشکیل شده

(تقاضا) ،کنترل ،حمایت همکاران ،حمایت مدیریتی،

است .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت 5

روابط ،نقش ،تغییر میباشد .اعتبار و روایی این

نقطهای میباشد که برای گزینههای «هرگز»« ،بهندرت»،

پرسشنامه توسط فشارکی و آزاد در ایران مورد بررسی

«بعضی مواقع»« ،اغلب» و «همیشه» بهترتیب امتیازات ،1

قرار گرفته است ( .)22روایی پرسشنامه مطلوب بیان

 4 ،3 ،2و  5درنظر گرفته میشود .حداقل نمره  42و

شده است و اعتبار پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ و

حداکثر نمره کار تیمی  210میباشد .نمره بین  42تا :84

روش دو نیمه کردن بهترتیب  %78و  %65بهدستآمده

کیفیت کار تیمی پایین ،نمره بین  84تا  :126کیفیت کار

است .پرسشنامهها جهت تعیین روایی از نوع محتوی و

تیمی متوسط و نمره باالتر از  :126نشاندهنده کیفیت

صوری در اختیار  10نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده

کار تیمی باال است .هوگل و گموئندن پایایی پرسشنامه

پرستاری و مامایی کرمان قرار گرفت .پس از اعالم

را در اکثر ابعاد بیشتر از  %92بیان کردند (.)19

نظرات ایشان اصالحات انجام شد و پرسشنامهها روایی

در ایران نیز در مطالعه کاظمی و کرمانشاهی نیز

الزم را کسب نمودند .جهت تعیین پایایی پرسشنامهها نیز

اعتبار پرسشنامه بهطورکلی باالتر از  %75گزارش شده

در مطالعهای مقدماتی  20پرسشنامه توزیع شد که نتایج

است ( .)20بخش سوم پرسشنامه انگیزش شغلی

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کار تیمی ( )%90و

 25سوالی میباشد .توسط اولدهام و هولکمن طراحی

انگیزش شغلی ( )%94و فشار شغلی ( )%87به دست آمد

شده است .نمرهگذاری پرسشنامه مقیاس لیکرت

که نشاندهنده پایایی مطلوب پرسشنامهها جهت

 5درجهای بهصورت بسیار زیاد (نمره  )5زیاد (نمره  )4تا

جمعآوری اطالعات مرتبط با پژوهش میباشد.

اندازهای (نمره  )3کم (نمره  )2و خیلی کم (نمره )1

دادهها پس از گردآوری با نرمافزار آماری

میباشد .باالترین نمره  125و کمترین نمره  25میباشد.

 SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جهت

نمرات باالتر انگیزش شغلی بهتر و باالتر و نمرات پائین

تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی،

انگیزش شغلی کمتر را نشان میدهد.

درصد ،میانگین و انحراف معیار) آمار تحلیلی (ضریب

در پژوهش پورهادی و همکاران ازلحاظ روایی

همبستگی پیرسون t ،مستقل ANOVA ،و  )...استفاده

به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن نیز  %89به دست

شد .ضریب اطمینان  %95و سطح معنیداری نیز

آمد ( .)21نمره پایایی این پرسشنامه توسط اولدهام و

( )P>0/05درنظر گرفته شد.

هولکمن نیز  %82بهدست آمده است .بخش چهارم از

یافتهها:

پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه حاضر پرسشنامه
استرس شغلی موسسه سالمت و ایمنی ( )HSEانگلستان

شرکتکنندگان در پژوهش با میانگین سنی

دارای  35سوالی با  7حیطه ،با مقیاس  5درجهای لیکرت

 32/3±7/3سال ،اکثرا زن ( )%80و متأهل ( )%49بودند.

میباشد .برای نمرهگذاری این پرسشنامه ابتدا در هر

سایر مشخصات دموگرافیک و ارتباط آنها با کار تیمی

عبارت باید بهترتیب هرگز ،بهندرت ،بعضی اوقات،

در جدول شماره  1آمده است.
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جدول شماره  :1اطالعات جمعيت شناختی پرستاران شرکتکننده در مطالعه و ارتباط آن با کار تيمی
تعداد (درصد)

نتایج آزمون و درجه آزادی

ميانگين  ±انحراف معيار

زن

(160)80

P=0/41

118±2/3

مرد

(40)20

df=198

115±3/4

متأهل

(98)49

P=0/7

114±4/5

مجرد

(86)43

df=25

116±3/7

سایر

(16)8

متغير
جنس
تأهل

نوبتکاری
سابقه کار

سمت

107±2/4

در گردش

(137)68/5

P=0/41

117±6/1

ثابت

(63)31/5

df=198

120±4/11

 1-5سال

(85)42/5

P=0/28

110±6/2

 5-10سال

(87)43/5

df=2

107±2/6

 10-20سال

(28)14

101±4/4

بهيار

(15)7/5

P=0/7

113±3/8

پرستار

(162)81

df=34

116±5/4

سرپرستار

(23)11/5

121±4/9

میانگین نمره کار تیمی در پرستاران مورد

جدول شماره  :2ميانگين و انحراف معيار ابعاد کار

پژوهش  102±25محاسبه گردید .بیشترین نمره کار

تيمی ،فشار شغلی در پرستاران مورد مطالعه

تیمی بهترتیب مربوط به بعد ارتباطات  21±4/9و
نوع متغير

ميانگين و انحراف معيار

کمترین نمره مربوط به بعد رهبری  10/5±5بود .بهطور

کار تيمی

102±25

ارتباطات

21±4/9

کل کیفیت کار تیمی در پرستاران مورد پژوهش متوسط

هماهنگی

12/8±6/8

پشتيبانی متقابل

16/4±4/7

همبستگی

16/6±4/4

بود؛ همچنین میانگین نمره فشار شغلی 88/4±7/7
بهدست آمد .میانگین نمره انگیزش شغلی نیز 67/4±9/5
بود که نشاندهنده سطح متوسط انگیزش شغلی در

رهبری شایسته

10/5±5

پرستاران تحت مطالعه است .بیشترین میزان نمره کسب

تصميمگيری

13±2/9

اهداف مشخص

11±4/7

شده در گویه های فشار شغلی مربوط به بعد تقاضا
 3±23و کمترین نمره مربوط به گویه تغییرات 1/5±6/3

فشار شغلی

88/4±7/7

نقش

13/4±2/5

ارتباطات

8/8±1/2

حمایت مسئولين

14±1/1

حمایت همکاران

9/7±0/8

مثبت و مستقیم آماری بین کار تیمی و انگیزش شغلی

کنترل

15/5±3/3

تقاضا

23±3

( )P=0/02( )r=0/76کسب گردید .بین فشار شغلی و

تغييرات

بود( .جدول شماره  .)2همچنین با استفاده از آزمون
پیرسون ارتباط معکوس و معنیدار آماری بین کار تیمی
و فشار شغلی ( )P=0/0001( )r=-0/30و همچنین ارتباط

انگیزش شغلی نیز ارتباط منفی و معنیدار آماری

6/3±1/5

بهدست آمد (( )P=0/0009( )r=-0/51جدول شماره .)3
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جدول شماره  :3ضریب همبستگی کار تيمی پرستاران با فشار شغلی و انگيزش شغلی
ضریب همبستگی

مقدار P

کار تيمی

فشار شغلی

-0/30

0/0001

کار تيمی

انگيزش شغلی

0/76

0/0002

انگيزش شغلی

فشار شغلی

-0/51

0/0009

متغير مالک

متغير پيشبين

بحث:
بررسی ارتباط بین کار تیمی و فشار شغلی،

نتایج انگیزش شغلی متوسط را در پرستاران

نشاندهنده وجود رابطه آماری معکوس و معنیدار بین

نشان میدهد Lambrou .و همکاران در گزارش خود

کار تیمی پرستاران و فشار شغلی میباشد .به این معنی

مینویسند :از دیدگاه افراد تحت پژوهش وی  3عنصر

که با افزایش نمره کار تیمی ،فشار شغلی کمتر میشود.

مهم برای ایجاد انگیزش حرفهای وجود دارد :عوامل

اهمیت کار تیمی در پرستاری بر کسی پوشیده نیست .در

مالی و حقوقی (پاداش) ،عامل همکاران (احترام ،اعتماد

مطالعه  Dogaruو  Donciuبهنوعی این ارتباط بیان شده

و ارتباطات) و عامل مدیریتی .تدوین استراتژیهای

است .وی میگوید زمانی که کارها بهطور تیمی انجام

مدیریت فردی ساختارمند میتواند مشکالت انگیزشی

نشود و ارتباطات ضعیف در اعضاء تیم ایجاد شود ،فشار

را حل نماید (.)12

و استرس شغلی افزایش مییابد و این ارتباط معکوس و

از بین متغیرهای دموگرافیک تنها جنسیت

دوجانبه میباشد یعنی فشار شغلی زیاد نیز کار تیمی را

ارتباط معنیدار آماری وجود داشت

(.)P>0/007

کاهش میدهد ( .)23فشار شغلی ،کار تیمی و تصمیمگیری

بهطوریکه مردان نمره انگیزش باالتری نسبت به زنان

و ارتباط متقابل در تیم را دچار اختالل میکند .امروزه

داشتند .مطالعه حاجلو و همکاران نتایج مشابه مطالعه ما

به فشار شغلی توجه زیادی میشود بهدلیل تأثیر بد آن

را گزارش کرده است؛ اما در مطالعه کشاورز افشار و

بر کار و شرایط جسمانی افراد.

همکاران ،هیچکدام از متغیرها با انگیزش شغلی ارتباط
معنیدار آماری ندارد (.)27،26

مطالعه  Seagoو  Faucettنیز بیان میکند که کار
تیمی ،کاهش فشار شغلی ،بهبود سالمت و روحیه

بین انگیزش شغلی با سن ( )P>0/001و کار

پرستاران را بهدنبال دارد ( .)24در مطالعه حاضر ارتباط

تیمی باسن ( )P>0/05ارتباط معنیدار آماری وجود

فشار شغلی و انگیزش شغلی نیز معکوس و معنیدار بیان

داشت .بهطوریکه با افزایش سن انگیزش شغلی و

شده است .مطالعه  Liو همکاران ،با عنوان انگیزش شغلی،

تمایل به کار تیمی کاهش پیدا میکرد .دالیل متعددی

فشار شغلی و اثرات آنها بر رضایت شغلی در کارکنان

میتواند وجود داشته باشد مانند :با افزایش سن افراد

بهداشتی انجام شد ،بیان میکند که فشار شغلی و انگیزش

احساس تبحر بیشتر در حرفه پیدا میکنند و تصور

شغلی از سویی ارتباط معکوس آماری با یکدیگر دارند و

میکنند بهتنهایی از عهده فعالیت بیمار برمیآیند و

از طرف دیگر بهعنوان دو فاکتور مهم تأثیرگذار بر

اینگونه سریعتر می توانند کار کنند .همچنین در زمینه

رضایت شغلی میباشند ( .)25نتایج پژوهش حاضر ارتباط

انگیزش شغلی شاید بهتدریج احساس کنند که

کار تیمی و انگیزش شغلی را مثبت و مستقیم آماری نشان

شغلشان توانایی برآورده کردن انتظارات آنها را

داد .به این دلیل هرچه انگیزش شغلی بیشتر و باالتر باشد

ندارد و دلسرد شوند و اشتیاق و انگیزه خود را برای

کار تیمی بیشتر انجام میشود.

کار ازدست بدهند.
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بین مشخصات دموگرافیک با کار تیمی ارتباط

با توجه به مشکالت موجود در حرفه پرستاری ازجمله

آماری معنیداری وجود نداشت که با نتایج مطالعه Kang

کمبود نیرو انسانی ،عدم استقالل در حرفه ،مشکالت

و همکاران با عنوان عوامل اثربخشی کار تیمی:

مدیریتی ،در این مطالعه دادهها در یک مقطع زمانی

مشخصات دموگرافیک و شناختی با نتایج پژوهش حاضر

کوتاه جمعآوری شدند .یکی از محدودیتهای مطالعه

همخوانی دارد ( .)28شاید بتوان اینگونه نتیجهگیری کرد

حاضر استفاده از پرسشنامه خودگزارشی بود که ممکن

که کار تیمی به عواملی غیر از مشخصات دموگرافیک

است ،تحت تأثیر عوامل مختلف باشد که میتواند تفسیر

بستگی دارد ،به عواملی مانند شخصیت افراد و متغیرهای

و تعمیم نتایج را دچار محدودیت نماید .همچنین نوع

شناختی .چراکه افراد در هر سن ،جنس و سمت و

بخش محل کار پرستاران در این مطالعه کنترل و محاسبه

موقعیتی نیاز به برقراری ارتباط موثر و متقابل و انجام و

نشد .ازآنجاکه این متغیر میتواند بهعنوان یک متغیر

پیشبرد کارها به روش گروهی دارند.

تأثیرگذار بر متغیرهای اصلی پژوهش درنظر گرفته شود،
به پژوهشگران توصیه میشود ،در مطالعات خود این

نمره فشار شغلی در پرستاران تحت مطالعه باالتر

فاکتور را نیز لحاظ نمایند.

از حد متوسط بیان شده است .این نتیجه با نتایج مطالعه
 Portelaو همکاران نیز همخوانی داشت ( .)29دور از

نتیجهگیری:

انتظار نیست که بهدلیل ماهیت حرفه پرستاری که با جان
افراد سروکار دارد ،کمبود پرسنل و حجم کاری زیاد،

با توجه به اینکه کار تیمی میتواند سبب بهبود و

نبود استقالل حرفهای به معنی واقعی و اینکه اغلب

ارتقا کیفیت کار بالین شود و حرفه پرستاری به سطح

پرستاران زن هستند که شرایط جسمی ،روحی،

مطلوبی از کار تیمی و گروهی نیز نیازمند است مدیران

شخصیتی حساستر و آسیبپذیرتر و گاهی تضاد نقشی

پرستاری باید تشویق و انگیزش پرستاران را مدنظر قرار

که ممکن است ایجاد شود همگی دال بر این حقیقت

دهند و از طرفی نیز با تدابیر مدیریتی و ارتباطی و انسانی

است .نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که کار تیمی با

کاهش فشار شغلی را نیز مدنظر قرار دهند.

هیچکدام از مولفههای دموگرافیک افراد ارتباط

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

معنیداری وجود ندارد .بهطور کل کار تیمی و تیم برای
پرستاران محبوب و مورد توجه است .این ویژگی سبب

کار تیمی فاکتور حیاتی محیط بالین محسوب

میشود که متغیرهای تأثیرگذار بر کار تیمی چیزی فراتر

میشود؛ بنابراین مدیران ،سیاستگزاران و پرستاران باید

از عوامل مرتبط با مشخصات دموگرافیک باشد و

به تمامی عواملی که میتواند این عنصر ضروری را

مولفههای انگیزشی ،هدفگذاری ،مدیریتی و اجرایی

تقویت کند یا مانعی برای انجام آن باشد ،توجه کنند که

میتواند بر آن تأثیرگذار باشد .مطالعه  Martinsو

با توجه به نتایج این پژوهش توجه ویژه به انگیزش شغلی

 Shalleyنیز موید این نتایج میباشد (.)30

و کاهش فشار شغلی تأثیرگذار خواهد بود.

نمره کار تیمی متوسط و پایینتر از حد متوسط

تشکر و قدردانی:

در این پرستاران گزارش شد .شاید بتوان گفت که اکثر

بدینوسیله از کلیه افرادی که در نگارش این

آیتمهای پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه مربوط به

مقاله همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی می گردد.

شرایطی است که ایدهآلی از شرایط بالین است که
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Background and aims: Teamwork is a way of organizing activities in health and health care
that provides a broad approach to health needs. Due to the key role of teamwork for care and
nursing profession, the study of the motivational factors and job barriers has considerable
importance. Thus, the aim of the present study was to determine the relationship between team
work, job motivation and job stress among nurses.
Methods: In this cross-sectional study, 200 nurses employed in hospitals affiliated to Kerman
University of Medical Sciences, were selected through convenience sampling. Data were
collected by a four-part questionnaire consisted of the demographic data, Hoegl and Gemuenden
Team Work Questionnaire, Hackman and Oldham Job Motivation Questionnaire and Job Stress
Questionnaire (HSE). Data were analyzed using SPSS software and statistical tests including
Pearson's correlation coefficient, Independent T-test, ANOVA.
Results: The findings suggest that there was a statistically significant negative correlation
between team work with job stress (P<0.0001) and between job motivation and job strain
(P<0.02. There was a statistically significant positive correlation between team work and job
motivation (P<0.0009).
Conclusion: According to the findings, to improve and promote the quality of clinical practice
depends on team work, and it is facilitated with the planning for increasing job motivation and
reducing job stress causes.
Keywords: Teamwork, Job stress, Job motivation, Nurse.
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