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REZUMAT 

Motivația este una dintre cele mai importante îndatoriri atribuite managerilor, care trebuie să 

găsească cele mai bune modalități de a-i face pe inferiorii lor să obțină performanțe la locul de 

muncă. Un lucru important în mediul organizațional - de multe ori  insuficient subliniat - este acela 

ca angajatul sa fie capabil să se motiveze singur pentru că procesele motivaționale sunt declanșate 

și coordonate din părțile interioare ale omului. Rolul managerului este de a identifica și menționa 

măsura în care atingerea obiectivelor companiei asigură și satisfacerea nevoilor personale ale 

angajaților. 

Mai mult decât atât, este important să menționăm faptul că, în cadrul unei organizații, în 

motivarea personalului trebuie să se țină seama de o multitudine de posibilități interne și externe 

ale organizației, precum și de cele legate de partea intrinsecă a personalității individuale și altele 

relationate cu partea extrinsecă, sensibilă la caracteristicile mediului organizațional. Studiul 

motivației într-o companie a pornit de la nevoia de a înțelege și de a folosi factori subiectivi care 

explică fluctuațiile in eficiența. 

Un manager nu poate cere angajaților săi să fie motivati, dar poate crea în companie un mediu 

care să îi motiveze. Deși mediul organizațional este greu de măsurat, evidentierea simptomelor 

sale (fluctuația personalului, prezența la locul de muncă, relațiile de muncă) indică apariția 

anumitor probleme care reprezintă semnalele unei motivații reduse din partea personalului. 

Managerul trebuie să se asigure că fiecare angajat este motivat și, prin urmare, va ști dacă angajatul 

este și productiv. 

Motivația temei a apărut după Primăvara Araba și efectul său negativ asupra economiei 

Iordaniei și asupra diverselor sectoare ale Iordaniei în general și, în special, asupra sectorului 

sănătății. 

Numarul mare de refugiati si speranta mare de viata cresc considerabil numarul populatiei, 

ceea ce duce la cresterea presiunii asupra angajatului, cu aceleasi conditii de munca. Și asta cu 

siguranță afectează negativ motivația angajatului și astfel eficacitatea organizației și a sectoarelor 

țării. 

Studiul își propune să ridice moralul angajatului, astfel încât să poată simți mai mult confort și 

sa fie mai motivat în a-și îndeplini cele mai bune rezultate pentru a îndeplini obiectivele 

organizației și pentru a-si crește productivitatea. 

Obiectivul general al tezei este acela de a analiza și de a evalua sistemul de motivare a 

angajaților în organizațiile iordaniene și de a propune alternative de îmbunătățire ținând cont de 

cele mai bune practici apărute în unele țări dezvoltate. Pentru a face acest lucru, teza va analiza 

sistemul de motivare a angajaților în organizațiile iordaniene de asistență medicală (spitale). 

 



Performanța in spitale este profund influențată de calitatea resurselor umane, dacă pornim de 

la ideea că un spital poate fi privit ca o organizație pentru care poporul reprezintă o sursă de avantaj 

competitiv. Acest tip de practici îmbunătățesc performanța unei companii prin ameliorarea 

calificărilor angajaților și, de asemenea, prin creșterea nivelului general de motivare. 

Lipsa de motivare este considerată foarte des o problemă importantă în asigurarea performanței 

sistemului de sănătate, în special în țările în curs de dezvoltare, în care condițiile de muncă se 

înrăutățeau din cauza restructurării economice. Un nivel redus de motivație va afecta performanța 

generală și, indirect, acest lucru va afecta și întregul sistem de sănătate (Mathauer și Imhoff, 2006: 

2). 

Potrivit lui Franco, Bennett și Kanfer (2002: 1), motivația lucrătorilor din domeniul sănătății 

poate fi definită "ca dorința de a exercita și menține un efort spre obiective organizaționale", în 

timp ce Mathauer și Imhoff (2006: 2) au subliniat că " un nivel scazut al motivației va influența 

negativ performanța generală a lucrătorilor din domeniul sănătății și indirect întregul sistem de 

sănătate ". 

Prin urmare, este important să cunoaștem mai profund acest fenomen al motivarii într-o țară 

ca Iordania și acesta a fost și principalul motiv pentru care cercetarea empirică din cadrul tezei de 

doctorat vizează analiza și evaluarea fenomenului de motivare a angajaților în spitalele din 

Iordania. 

O scurtă trecere în revistă a celor mai importante studii teoretice și empirice din literatura de 

specialitate privind motivarea angajaților în general și într-o țară precum Iordania, cu 

particularitățile sale, a arătat că chiar daca și angajații din domeniul sănătății sunt mai mult sau 

mai puțin mulțumiți de recompensele lor financiare, este important să menționăm și puterea 

instrumentelor nefinanciare în acest context de îmbunătățire a nivelului de motivare și de reținere 

a angajaților iordanieni și să nu uităm că la locul de muncă banii nu sunt totul! 

Relevanța studiului rezida in a analiza și a studia factorii care afectează motivația angajaților, 

indiferent dacă sunt factori intrinseci sau factori extrinseci, pentru a ajuta managerii și funcționarii 

să ofere cel mai bun mediu pentru angajatii lor, astfel încât aceștia să poată atinge și realiza 

obiectivul organizației, pentru a conduce la dezvoltarea sectoarelor și a tarii. 

Acest studiu este dedicat și direct direcționat funcționarilor, managerilor, administratorilor, 

oricărei persoane responsabile de conducerea unui institut și de angajat în general, indiferent de 

tipul de activitate. In opnia mea, familia este o organizație și personalul organizației este o familie, 

dacă toți se simt confortabil și motivați, fiecare își va îndeplini activitatea în mod eficient. Este un 

mesaj potrivit pentru oricine care dorește să seteze un moral pozitiv și o atmosferă motivată pentru 

a atinge ceea ce dorește sectorul, organizația sau instituția, pentru a spori economia țării și 

serviciile. 



Principalele contributii originale ale tezei se refera la: evaluarea și analiza nivelului general 

de motivație a angajaților și a factorilor sai determinanți folosind diferite scale de măsurare 

consacrate în literatură (MSQ, MMSS sau Warr-Cook-Wall) care vizează diferite tipuri de 

motivație; analiza și testarea principalelor diferențe dintre factorii motivaționali și variabilele 

demografice; identificarea principalilor factori determinanți ai intenției de retentie în spitalele din 

Iordania etc. 

În cele din urmă, dar nu mai putin important, cercetarea empirica isi propune să testeze empiric 

validitatea a două dintre cele mai importante teorii motivaționale din literatura de specialitate, 

Herzberg și Vroom, subliniind principalii factori motivatori si demotivatori in randul angajaților 

iordanieni și, în plus, să propună modalități de îmbunătățire pentru nivelul de motivare al 

angajaților folosind cele mai bune practici din unele țări dezvoltate. 

Teza este structurata in patru capitole majore. Primul capitol prezintă o scurtă trecere în revistă 

a istoriei economice și politice a Iordaniei, reliefand detaliat contextul cercetării empirice. 

Al doilea capitol intitulat "Motivația angajaților. Considerații generale "este dedicat prezentării 

principalelor aspecte teoretice referitoare la conceptul de motivare a angajaților, dezvăluind 

principalele definiții oferite în literatura de specialitate, principalele roluri ale motivarii și, de 

asemenea, principalele tipuri de motivație. O secțiune importantă a capitolului este dedicată 

principalelor teorii motivaționale clasificate în teorii de conținut, de proces și de consolidare, 

enumerând aici teoriile lui Maslow, McGregor, Herzberg, Alderfer, McClelland, Vroom, Adams 

sau teoria fixarii scopurilor, teoria consolidării sau teoria condiționării cooperante. Ultimele 

secțiuni ale capitolului subliniază rezultatele principalelor studii în domeniul motivării angajaților 

în general, precum și al studiilor privind motivația angajaților în domeniul sănătății în Iordania în 

special. 

Al treilea capitol intitulat "Metode statistice utilizate în analiza motivației angajaților" are ca 

scop prezentarea principalelor concepte teoretice referitoare la cercetarea empirică ce vor fi 

încorporate în teză evidentiind populația studiată, eșantionul și mecanismul utilizat pentru 

selectarea respondenților, metodele utilizate în colectarea datelor și, de asemenea, aspecte legate 

de proiectarea chestionarului. Capitolul se încheie cu o prezentare generală a principalelor metode 

statistice utilizate în literatura de specialitate în analiza motivației angajaților. 

Ultimul capitol intitulat "Evaluarea motivației angajaților în cadrul organizatiilor de 

sănătate(spitale) din Iordania" este dedicat prezentării rezultatelor cercetărilor empirice vizând 

evaluarea și îmbunătățirea nivelului de motivație a angajaților, utilizând cele mai bune practici din 

unele țări dezvoltate. Cercetările s-au concentrat asupra angajaților din spitale, deoarece ei 

reprezinta unul dintre cei mai importanți actori din spitale pentru a cerceta factorii care 

influențează satisfacția lor profesională. 



Studiul a urmărit identificarea importanței stimulentelor financiare si non-financiare in vederea 

evaluarii factorilor generatori de motivatie utilizând diferite scale de măsurare consacrate în 

literatură (MSQ, MMSS sau Warr-Cook-Wall) ce vizează diferite tipuri de motivație; analiza și 

testearea principalelor diferențe dintre factorii motivaționali si variabilele demografice si de 

asemenea, si identificarea principalilor factori determinanți ai intenției de reținere în spitalele din 

Iordania. De asemenea, a fost investigata măsura în care angajații sunt mulțumiți de locul de muncă 

actual și de activitatea pe care o desfășoară, de veniturile și de recompensele primite. 

În cele din urmă, dar nu mai putin important cercetarea empirica si-a propus testarea empirica 

a validitatii a două dintre cele mai importante teorii motivaționale din literatura de specialitate, 

Herzberg și Vroom, subliniind principalii factori generatori de motivare si demotivare in randul 

angajaților iordanieni și, în plus, propunerea de modalități de îmbunătățire al nivelului de motivare 

al angajaților folosind cele mai bune practici din unele țări dezvoltate. 

Cercetare debuteaza cu prezentarea contextului iordanian, prezentând principalele obiective 

ale cercetării, relevanța cercetării, metodologia și datele, precum și principale rezultatele empirice 

obținute. 

Secțiunea rezultatelor empirice este structurată in cinci sub-secțiuni alaturi de profilul 

respondenților. Primele trei sub-secțiuni au fost dedicate analizei satisfacției legate de job pe baza 

diferitelor instrumente de măsurare consacrate în literatură (Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ), McCloskey / Scala Mueller Satisfaction(MMSS), Scala Warr-Cook-Wall), subliniind 

principalii determinanți ai satisfacției in muncă, analizand diferențele dintre variabilele 

demografice și măsurand impactul factorilor motivaționali și al variabilelor socio-demografice 

asupra nivelului general de satisfacție. Ultimele două sub-secțiuni sunt dedicate testarii empirice 

a celor mai importante doua teorii motivaționale - teoriile Herzberg și Vroom, care dezvăluie 

principalii factori determinanți ai motivației in munca din spitalele din Iordania și analiza 

diferențelor de perceptie in privinta motivației in munca. 

În procesul de evidențiere a principalilor factori ai satisfactiei in munca, au fost utilizate trei 

scale de masurare a satisfacției- McCloskey / Mueller (MMSS), Minnesota (MSQ) și  Warr-Cook-

Wall. Pentru a realiza toate aceste obiective, cercetarea empirică s-a bazat pe un sondaj care a 

utilizat un eșantion final de 325 de angajați din șase spitale iordaniene la nivelul anului 2015. 

Analizând răspunsurile angajaților pe baza diferitelor scale, concluzia generală a fost că 

majoritatea angajaților din spitalele din Iordania au declarat ca sunt oarecum mulțumiți sau 

mulțumiți de locurile lor de muncă. 

 

 



Ținând cont de opiniile respondenților oferite pe baza itemilor scalei MQS, cei mai importanți 

factori de motivare intrinseci sunt serviciile sociale, în timp ce factorii cu cel mai mic nivel de 

motivare au fost realizările. Din factorii de motivație extrinseci, cel mai important factor de 

motivare a fost mentionat a fi relația cu colegii in timp ce la polul opus s-a situat compensarea. 

Rezultatele analizei in componente principale bazate pe scala MQS au evidentiat ca si factori 

determinant ai motivarii salariatilor un factor de natura extrinseca(nivelul de recunoastere) si patru 

factori intrinseci(autoritatea, varietatea si responsabilitatea, independent si valorile morale). 

Rezultatele empirice obtinute pe baza scalei MMSS au evidentiat ca si factorii determinanți ai 

satisfacției la locul de muncă  oportunitățile de interacțiune, recunoaștere și avansare în carieră, în 

timp ce factorul cel mai demotivant a fost recompensa extrinseca (pachetul salarial, concediu și 

beneficiile). 

Rezultatele empirice ale PCA pe baza scării MMSS au relevat patru componente cheie pentru 

satisfacerea locului de muncă - "satisfacția cu lauda / recunoașterea", satisfacția cu recompensele 

exterioare și satisfacția cu echilibrul familiei ", satisfacția cu oportunitățile de interacțiune și" 

satisfacția cu oportunitățile profesionale " Principalii factori de motivare în rândul angajaților din 

spitalele din Iordania. 

Rezultatele empirice ale analizei in componente principale pe baza acestei scale au evidentiat 

existenta a patru componente cheie pentru satisfactia in munca-"satisfacția adusa de apreciere / 

recunoaștere", satisfacția cu recompensele exterioare și satisfacția data de echilibrul familiei ", 

satisfacția data de oportunitățile de interacțiune și" satisfacția data de oportunitățile profesionale " 

ca si factori motivatori in randul angajatilor din spitalele iordaniene. 

Rezultatele analizei de regresie au evidențiat faptul ca cel mai mare impact asupra satisfactiei 

in munca dintre factorii mtivatori identificati l-au avut oportunitățile profesionale și recunoaștere 

urmate de recompensele extrinseci și de echilibru familial, apoi oportunitățile de interacțiune și 

oportunitățile profesionale. Este important de menționat că variabilele demografice și variabilele 

legate de ocuparea forței de muncă nu prezintă niciun impact asupra satisfacției profesionale. 

De asemenea, factorii care influențează în mod semnificativ decizia de a rămâne în spitalele 

iordaniene(intentia de retentie) sunt legati de satisfacția adusa de apreciere / recunoaștere, 

recompense extrinseci și echilibru familial precum și oportunitățile profesionale, tipul de 

spital(public sau privat), vârsta persoanei, nivelul de scoala absolvita și experiența în cadrul 

spitalului. 

 

 

 

 



Conform satisfacției in muncă masurata pe baza scalei Warr-Cook-Wall, factorii generatori de 

satisfacție sunt considerati a fi relația cu managerul, responsabilitatea colegilor și securitatea 

locului de muncă, în timp ce atenția acordată sugestiilor angajaților, condițiilor fizice de lucru și 

timpul de lucru sunt percepuți a fi factorii cei mai demotivatori. 

Rezultatele empirice ale analizei de regresie multivariate au arătat că nivelul general al 

satisfacției legate de locul de munca este influențat de satisfacția intrinsecă a locului de muncă, de 

satisfacția condițiilor de muncă, de satisfactia relațiilor dintre angajații, de cea salarială, de statutul 

marital și zona de lucru, de poziția de conducere și de experiența pe aceeași poziție. 

Rezultatele teoriei factorilor duali a lui Herzberg au arătat că angajații iordanieni sunt cel mai 

probabil motivați de nivel moderat, luând în considerare responsabilitatea și cunoașterea / 

instruirea ca si factori importanți care ar putea îmbunătăți nivelul de motivare la locul de munca, 

menționând componenta financiară (salariul și recompensele) ca principal factor demotivator. 

Rezultatele susțin teoria lui Herzberg privind motivația in munca, dezvăluind că atât factorii de 

igienă, cât și factorii motivatori manifestă un impact pozitiv asupra gradului general de motivație, 

atestând superioritatea factorilor de igienă față de factorii motivatori in randul angajatilor din 

domeniul sanatatii. 

Rezultatele empirice ale studiului au subliniat importanța stimulentelor financiare (salariilor și 

a recompenselor), ca principalii factori determinanți ai oricărui sistem orientat spre motivarea 

angajaților din spitale. De asemenea, cercetările au arătat că femeile au acordat o importanță mai 

mare factorilor motivaționali in comparatie cu bărbați, in timp ce medicii au considerat 

recompensa un factor motivațional foarte important. 

De asemenea, există dovezi empirice privind diferențele de percepție in ceea ce priveste 

diferitele categorii de angajați, in timp ce personalul administrativ manifesta cel mai înalt nivel de 

motivare în ceea ce privește recunoașterea, personalul de suport a înregistrat cel mai înalt nivel de 

motivare in ceea ce priveste nivelul de cunoștințe și informații. Studiul a arătat, de asemenea, că, 

în timp ce angajații din zona managerială au cel mai înalt nivel de motivare în ceea ce privește 

nivelul de recunoaștere, angajații din zona de diagnostic au cel mai înalt nivel de motivație în ceea 

ce privește nivelul de cunoștințe și informații. 

S-a demonstrat de asemenea că factorii de igienă, si anume recompensele și salariile, au fost 

evidentiate ca fiiind foarte importante pentru satisfacția generală a lucrătorilor, iar managerii de 

spitale trebuie să se concentreze asupra acestui lucru pentru a crește nivelul de retenție. Dar 

accentul ar trebui să fie și pe stimulentele non-financiare precum nivelul de cunoștințe și informații 

pentru a îmbunătăți motivația angajaților. 

 

 



Rezultatele empirice ale teoriei lui Vroom au susținut validitatea modelului teoriei asteptarilor 

adaptate la cinci dimensiuni – nivelul de asteptare, instrumentalitatea extrinsecă și intrinsecă, 

valența extrinsecă și intrinsecă a motivației angajaților din sistemul de sănătate din Iordania, 

evidențiind semnificația statistică a trei din cele cinci componente ale teoriei lui Vroom-asteptare, 

instrumentalitatea extrinsecă și valența intrinsecă precum și, de asemenea infleunta tipului de 

spital, nivelului de scoala absolvita, a experienței în aceeași poziție si a ariei de lucru. 

Pentru angajații din spitalele iordaniene, valența intrinsecă este factorul cea mai apreciat, 

urmata de nivelul de asteptare. Nivelul de asteptare crește motivația angajaților prin crearea unui 

sentiment de realizare, în timp ce valența intrinsecă oferă un stimulent angajaților pentru asumarea 

unui nivel mai ridicat de responsabilitate, folosind pe deplin abilitățile și realizările lor. Astfel, 

concluzia principală se referă la faptul că cel puțin pentru angajații iordanieni, cei mai importanți 

factori care ar putea influența crucial nivelul de motivare sunt nivelul de asteptare și valența 

intrinsecă. Intrumentalitatea extrinseca nu manifesta niciun efect pozitiv asupra motivației in 

munca, dezvăluind că lipsa acestor elemente-salarii bune, bonusuri monetare, creșteri salariale sau 

promovări- cel mai probabil pot produce o scădere a nivelului de motivare a angajaților. 

Principalele rezultate empirice arata că angajații înțeleg faptul ca dacă muncesc din greu, 

performanța și productivitatea lor se vor îmbunătăți semnificativ, vor fi realizati și pot fi văzuti ca 

si angajati eficienti. 

De vreme ce utilizand pe deplin abilitățile și cunoștințele la locul de muncă și avand un 

sentiment de realizare și de dezvoltare personală, asumandu-si responsabilității și taskuri 

provocatoare sunt cosniderate a fi motivații bune pentru angajați, managerii trebuie să recunoască 

angajații care sunt apti sa indeplineasca astfel de taskuri. 

Este important de menționat faptul că s-au dovedit a fi diferențe semnificative din punct de 

vedere statistic în ceea ce privește satisfacția la locul de munca in functie de nivelul de scoala 

absolvita, experiența in munca, experiența în aceeași poziție, poziția detinuta, structura 

organizatorică sau domeniul de activitate 

Ca o concluzie finală, teoriile Herzberg și Vroom au fost testate empiric în rândul angajaților 

din domeniul sănătății din spitalele din Iordania, iar rezultatele empirice au susținut validitatea  

ambelor teorii. 

De asemenea este important a se mentiona faptul ca pentru angajații iordanieni, stimulentele 

non-financiare precum libertatea de a alege propriile metode de lucru, recunoașterea unei bune 

activități, responsabilitatea, șansa de promovare, oportunitatea de a-și folosi propriile abilități, 

atenția acordată propunerilor proprii și nivelul de varietate în activitatea lor sunt mult mai 

importante decât cele financiare, iar managerii trebuie să se concentreze mai mult asupra acestui 

lucru, pentru a îmbunătăți nivelul general de retentie. 



Rezultatele empirice au arătat că principalii factori determinanți ai satisfacției la locul de 

muncă în rândul angajaților iordanieni sunt legati de satisfacția intrinsecă și de satisfacția 

relațiilor dintre angajații, iar salariul are un impact relativ redus asupra acesteia. 

Rezultatele au evidentiat faptul că stimulentele financiare au semnificația lor, dar ele nu sunt 

fundamentale, stimulentele non-financiare fiind cu adevărat importante în creșterea nivelul de 

motivație în rândul angajaților din domeniul sănătății. Astfel, pentru a îmbunătăți gradul general 

de retentie, managerii trebuie să consolideze importanța factorilor non-financiari precum 

libertatea de a alege metodele de lucru, recunoașterea unei bune activități, responsabilitatea, 

șansa de promovare, oportunitatea de a-si folosi abilitățile, atenția acordată sugestiilor și 

nivelului de varietate în muncă. 

Potențialul uman merită o atenție permanentă și este inevitabilă crearea condițiilor pentru 

întreținerea și îmbunătățirea continuă a acestuia. Resursele umane pot reprezenta un avantaj 

competitiv pentru o țară și pot contribui la crearea altor avantaje. Din acest motiv, crearea, 

dezvoltarea și gestionarea adecvată a resurselor umane sunt cu atât mai importante pentru o 

economie în curs de dezvoltare, pentru a-și crește competitivitatea globală. 

 

Cuvinte cheie: motivarea salariatilor, factori intrinseci, factori extrinseci, satisfactia in munca, 

MSQ, MMSS, Warr-Cook-Wall, teoria Herzberg, teoria Vroom, modele cu ecuatii structurale, 

Iordania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


