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و کاهش انگیزه کارکنان  شیبرافزا مؤثربندی عوامل شناسایی و رتبه

آبادشهرستان خرم 1شهرداری منطقه   
 مریم مهدی دخت1

 15/06/1400تاریخ پذیرش                         04/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 مطالعه) و کاهش انگیزه کارکنان شیبرافزا مؤثر عوامل بنديرتبه و شناسایی پژوهش این اصلی هدف

کارکنان  يشامل کلیه آماري جامعه. باشدمی( آبادشهرستان خرم 1کارکنان شهرداري منطقه  موردي؛

است همچنین نمونه  بوده نفر 137 با برابر که باشدمی 1400سال  در آبادشهرستان خرم 1شهرداري منطقه 

 هاداده يآورجمع براينفر در نظر گرفته شد.  101گیري کوکران تعداد روش نمونه صورتبهآماري نیز 

 عامل افزایش کارکنان است 11عامل کاهش انگیزه کارکنان و  11 پرسشنامه محقق ساخته که داراي از

 )ضریب ازجملهاستنباطی  توصیفی، آماري هايروش از اطالعات لیوتحلهیتجز براي استفاده شده است.

 استفاده Spss 26افزار با استفاده از نرم فریدمن(بندي اي و آزمون رتبهتک نمونهپیرسون، تی همبستگی

، کارکنان شغلی انگیزهدر جهت افزایش  رگذاریتأثعامل  11از بین  دهدمی نشان پژوهش نتایج. گرددمی

اولین و  عنوانبه 15/2اي عالقه با میانگین رتبه تجربه، مهارت، دانش، اساس بر مناسب عامل شغل

 انگیزهدر جهت کاهش  رگذاریتأثعامل  11عامل افزایشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین از بین  نیترمهم

 33/9اي دستمزد با میانگین رتبه و حقوق پرداخت نظام در یعدالتیب و ، عامل تبعیضکارکنان شغلی

عامل کاهشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین نتایج نشان داد، عامل افزایش  نیترمهماولین و  عنوانبه

اي عامل اول و عامل کاهش انگیزه شغلی با میانگین رتبه عنوانبه 53/1اي انگیزه شغلی با میانگین رتبه

 عامل دوم از حیث اهمیت انتخاب شدند. عنوانبه 47/1

 آباد، کارکنان، شهرستان خرم1انگیزه، شهرداري منطقه افزایش در انگیزه، کاهش در  :کلیدی واژگان

                                                           
 (yahoo.com2018maryambita@) آبادشهرستان خرم 1رئیس اداره پشتیبانی و رفاه شهرداري منطقه  1
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 مقدمه -1

رو هستند ههاي فراوانی روبخدمات سالمت کشور با چالش يهاي ارائهدر حال حاضر سیستم

نیروي انسانی . شودها کیفیت نامطلوب خدماتی است که ارائه میاین چالش نیترکه یکی از مهم

طور تقریبی تمام نظر سرمد به بر عهده دارد به شهرينقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور 

ترین و شده اعم از موردي یا جامع، مبین آن است که نیروهاي انسانی کمیابهاي انجامبررسی

وظایف مهم بنا به اظهار اقتداري یکی از . شوندهاي هر سازمان محسوب میترین سرمایهگران

ها چراهاي انگیزه. هاي سازمانی استمدیر، انگیزش افراد به همکاري در جهت نیل به هدف

ها به لحاظ ماهوي دالیل اصلی عمل به شوند. انگیزهفعالیت می يرفتارند و موجب آغاز و ادامه

بینی کند که مدیران به شناخت و پیشها ایجاب میمدیریت صحیح در سازمان. آیندشمار می

 يموقع آنان، زمینههاي نیروي انسانی خود همت گمارند تا بتوانند با ارضاي صحیح و بهانگیزه

 (.1389)ابزري و همکاران،  فعالیت و بازدهی بیشتر آنان را در جهت اهداف سازمانی فراهم نمایند

دي، عدم توجه به ارضاي نیازهاي انسانی باعث بروز رفتارهاي سوء مانند ناکامی، القی

عنوان یک سازمان خدماتی با به شهرداري .گرددپرخاشگري و کاهش شدید بازدهی در آنان می

کند. این میخدمت ارائه  شهر و روستاهاي خاص خود به افراد مختلف ساختار و پیچیدگی

ترین ترین و درواقع اصلیجامعه است و عمده و زیباسازي شهرسازيسازمان از ارکان اصلی نظام 

عوامل انگیزشی  لیوتحلهیشناخت و تجز رونیازا. است در شهرداري آن نیروي انسانیمنبع 

از  شهري و شهرسازي زیباسازيکارکنان این سازمان با توجه به نقش حساس آنان در تأمین 

 (.1394تکلیمی، )کاظمی اهمیت باالیی برخوردار است

عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است.  نیترمنابع انسانی از مهم

این منابع انسانی هستند که ضامن بقاء، عامل تأثیرگذار و رمز موفقیت یک سیستم هستند، عامل 

ف کند و از بین ببرد یا آن را التواند منابع فیزیکی و مادي را به هدر داده و اتمنابع انسانی می

موتور محرک، نیروي جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او  نویسندگان،. بارور کند

درصد انگیزه تأثیرگذار است، شاید  91ش و الدرصد ت 11دانند و عقیده دارند در هر موفقیتی می

آورترین بحرانی که هاي امروزي و چالشمشکل سازمان نیترتوان گفت بزرگمیت أبه جر
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)الیاسی و باشدپذیري کارکنان میگیزه و افت مسئولیتمدیران با آن مواجه هستند، کمی ان

 (.1395طباطبایی، 

از وظایف مهم مدیران، انگیزش افراد به همکاري در جهت (، 2001اقتداري )بنا به اظهار یکی 

آیند. یل اصلی عمل به شمار میالها به لحاظ ماهوي دسازمانی است. انگیزه يهانیل به هدف

نیروي  يهازهیپیش انگکند که مدیران به شناخت و بینیها ایجاب میمدیریت صحیح در سازمان

موقع آنان، زمینه فعالیت و بازدهی انسانی خود همت گمارند تا بتوانند با ارضاي صحیح و به

بیشتر آنان را در جهت اهداف سازمانی فراهم نمایند رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم 

وري و کارایی و نیز احساس شود افزایش بهرهاست که باعث می در موفقیت شغلی و عاملی

باشد رضایت فردي ایجاد گردد، اگر شغل رضایت مطلوب را تأمین نماید فرد از شغلش راضی می

و اگر رضایت و لذت مطلوب را تأمین ننماید شخص شروع به مذمت شغل خودکرده و درصدد 

غلی بر روي رضایت شخصی فرد در زندگی تأثیر . آنچه مسلم است رضایت شدیآیتغییر آن برم

 (.2009، 2)پترسون به سزا دارد و این رضایت به نوع شغل و فرد شاغل بستگی دارد

ایجاد انگیزه،  لهیوسبا توجه به اینکه، توسعه مستلزم مشارکت مردمی است، مشارکت مردم به

ریزي، میل به موفقیت، احساس مسئولیت اجتماعی، امکان همکاري و مشارکت در برنامه

گردد؛ بنابراین عدم رضایت شغلی در تضاد عینی و ملموس و اجراي کارها عملی می یدهسازمان

و ابعاد فردي  یشناختپیامدهاي نارضایتی شغلی فقط به سطح روان. هایی استبا چنین برنامه

هاي صنعتی، اعتصابات، تنبیه و اخراج کارگران، اعمال نظم ها و ستیزهشود، رقابتمحدود نمی

همه محصول عدم رضایت شغلی و تضاد و  ینیچننیمستبدانه از طرف مدیریت و دیگر مسائل ا

گیرد. ود میتعارض مدیران و کارفرمایان با کارکنان است. گاهی نیز این ستیزه شکل پنهانی به خ

کفایتی از دیگر عوامل نمایانگر عدم رضایت شغلی است. ، خرابکاري، بیيکارغیبت از کار، کم

 (.2010، 3آیاکا و )نوداشود بدین سبب سالیانه ضررهاي هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها می

رکنان و ها، شناسایی استعدادهاي بالقوه کاازآنجاکه یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان

سازد تا می زیهاي رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را نا گرفراهم نمودن زمینه
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شکل دهند تا اهداف مناسب براي ارضاي  ياگونهمحیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به

یجاد انگیزش، نیاز کارکنان را انتخاب نموده و براي ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند. براي ا

ش شود. چالش اصلی یک سازمان الها تزم است که نیازها شناسایی و در جهت ارضاي آنال

هاي شخصی کارکنان است؛ بنابراین ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش

فرد با موقعیتی است که در آن قرار  (تعامل)انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل 

 (.1398)علیمردانی، گیردیم

 شغلی انگیزه کاهش و برافزایش مؤثر عوامل بنديرتبه و شناساییهدف اصلی تحقیق حاضر 

بنابراین محقق ضمن شناسایی  است؛ آبادشهرستان خرم 1کارکنان شهرداري منطقه  دیدگاه از

بندي جستجوي رتبهعوامل تأثیرگذار در جهت افزایش و کاهش انگیزه کارکنان در شهرداري در 

 باشد.ها نیز میآن

ترین عوامل تأثیرگذار در دارد، با شناسایی مهم سعی تحقیق این شدهبیان مطالب به با توجه

بندي به رتبه آبادشهرستان خرم 1کارکنان شهرداري منطقه  از دیدگاه شغلی انگیزهافزایش و کاهش 

کاهشی انگیزه را از دیدگاه کارکنان شهرداري منطقه ترین عوامل افزایشی و ها بپردازد و مهمآن

آباد مشخص نماید. همچنین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم شهرستان خرم 1

شده توسط محقق در جهت افزایش و کاهش میزان انگیزه کارکنان که؛ آیا عوامل شناسایی

 شهرداري مؤثر هستند یا خیر؟

 نه پژوهشمبانی نظری و پیشی -2

 هايمحیط در شغلی زشیبرانگ مؤثر (، عوامل2010) 4دهد، نوداسوابق پیشینه نشان می

 شناختی، عالیق خارجی، شغلی، انتظارات و کاري هايپیشرفت تنبیه، و تشویق را؛ آموزشی

انسانی،  روابط حاکمیت شغل، باالي اجتماعی حرمت و منزلت و شأن آموزشی، هايفرصت

 مشورت جهت خبره مشاورانی وجود روانی، مالکیت وجود آن، در پیشرفت امکان و عمل آزادي

 شبکه و نظرات ،هامهارت دانش، حیطه در را عوامل که اینها برشمرده آن با ریزيبرنامه و

 انگیزش بهینگی يهاشاخص(، به 1395همچنین الیاسی و طباطبایی ) .است کرده بررسی اجتماعی

                                                           
4 Noda 
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 عوامل و سازمانی ساوه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عوامل شهرستان شهرداري کارکنان در

دارند. از طرف دیگر، صفري  ساوه شهرداري کارکنان شغلی زشیبرانگ را ریتأث بیشترین محیطی

 و کارکنان دیدگاه از شیراز شهرداري کارکنان زشیمؤثر برانگ عوامل وضعیت (، به بررسی1397)

 کارکنان، دیدگاه راهکار پرداختند که نتایج نشان داد، از ارائه و 5هرزبرگ تئوريبر اساس  مدیران

 عامل اثر سه و است متوسطدر سطح  پیشرفت و و موفقیت شناخت انگیزشی عامل سه اثر

 فقط مدیران دگاهیاز د باشدمی متوسطاز سطح  کمتر رشد و کار محتواي مسئولیت انگیزشی

 کمتر متوسط سطح از عوامل سایر میانگین و است برابر متوسط سطح با پیشرفت انگیزشی عامل

 انگیزشی عوامل سایر مورد در پیشرفت انگیزشی عاملجز به کارکنان و مدیران دیدگاه بین. است

هاي مختلف در میان کارکنان بخش(، 2016) 6دارد. نتایج پژوهش بهرامی و همکاران وجود تفاوت

بیمارستان آموزشی در شهر یزد نشان داد که میانگین شاخص بالقوه انگیزش و سه ویژگی یک 

 .ماهیت شغلی، آزادي عمل و بازخورد شغلی از مقدار میانگین استاندارد کمتر بود

ها، ازجمله مباحث مدیریتی وري و ارتقاي انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنبحث بهره

 نیترانگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهم اصی برخوردار است.امروز است که از اهمیت خ

دهد مطالعات نشان می رود.وري به شمار میبهره تیها و درنهازمینه و عامل انجام کار در سازمان

نیروي انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد تابعی  يورداشتن انگیزه با افزایش بهره

تواند بکند و دومین که او چه می کندیاز توانایی و انگیزش اوست. اولین عامل )توانایی( تعیین م

 دیآیخواهد انجام دهد. انگیزه زمانی به وجود مکند که او چه میعامل )انگیزش( مشخص می

نیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش مؤثر در سازمان و همچنین شادابی که در کارکنان احساس ام

ها و توجه به و نشاط وجود داشته باشد. توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهاي آن

وري نیروي انسانی عواملی است که در بهره نیترفردي هر یک از کارکنان یکی از مهم يهاتفاوت

شرایط مهم و اساسی براي رسیدن به هدف در هر کاري برانگیختن  یکی از و افتیوان به آن دست

 (.2014)گریفین و همکاران،  دهندافرادي است که آن کار را انجام می و ایجاد انگیزه در
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 های پژوهشسؤال -3

شهرستان  1کارکنان شهرداري منطقه  شغلی انگیزه افزایشدر جهت  رگذاریتأثعوامل آیا  (1

 باشند؟داراي یک درجه اهمیت می ،آبادخرم

شهرستان  1کارکنان شهرداري منطقه  شغلی انگیزه کاهشدر جهت  رگذاریتأثعوامل آیا  (2

 باشند؟داراي یک درجه اهمیت می ،آبادخرم

 روش اجرای تحقیق -4

بندي عوامل تأثیرگذار در جهت افزایش و کاهش شناسایی و رتبه پژوهش حاضر، به بررسی،

به لحاظ هدف  قیتحق نیا بنابراین؛ پردازدآباد میخرم شهرستان 1 منطقه شهرداري کارکنان انگیزه

منظور حل مشکل یا معضل است. تحقیق کاربردي، تحقیقی است که به يکاربرد، اجرا از نوع

همچنین پژوهش حاضر ترکیبی از روش پیمایشی است  گیردخاص علمی یا اجتماعی انجام می

 استفاده و شخصی پیمایشی، مصاحبه پژوهش درروش هاداده گردآوري هايشیوه نیترجیرا از

محقق ساخته  از پرسشنامه هاداده يآورجمع براي محققپژوهش  این در که است پرسشنامه از

 ؛ کهعوامل تأثیرگذار در جهت افزایش و کاهش انگیزه کارکنان شهرداري استفاده کرده است

 یقیازنظر زمان اجزاء تحق قیتحق نیا باشد. همچنینو متغیرهاي تحقیق می سؤاالتمرتبط با 

روش تحقیق از جهت نحوه اجرا،  نی، همچناست ییاست و به لحاظ منطق اجرا استقرا یمقطع

 هاآنشوند و وضعیت موجود ي نمیدرستکاری )بدان جهت که متغیرها توسط محقق فیتوص

ی )بدان جهت که ارتباط بین متغیرهاي تحقیق و از نوع همبستگ یشیمایپ ،(شودیمشناسایی 

اداري شهرداري منطقه کارمندان ي کلیهجامعه آماري شامل . باشدیم گیرد(قرار می موردسنجش

اداري شهرداري منطقه کارمندان نفر از  137باشد که در حال حاضر تعداد می آبادخرم شهرستان 1

گیري با استفاده از روش نمونه اداري شهرداريکارمندان  101تعداد  شود. همچنینرا شامل می 1

اطالعات  لیوتحلهیجهت تجزدر پایان  است. شدهانتخابنمونه آماري  عنوانبهجدول مورگان 

پژوهش با استفاده  نیگردد. ایاستفاده م یو استنباط یفیآمار توص يهاپژوهش از روش نیدر ا

اي و آزمون تک نمونهپیرسون، تی همبستگی )ضریب ،یاستنباطی و فیتوص يآمار يهااز روش
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-یماستفاده  SPSS 26 افزاراز نرم زین یاقتصادسنج اتیعمل ياجرا يبراو  بندي فریدمن(رتبه

 آمده است. بیبه ترتانگیزه  کاهش عوامل 2انگیزه و جدول  افزایش عوامل 1د. در جدول گرد
 عوامل افزایش انگیزه کارکنان شهرداری -1جدول 

 مهارت، تجربه، عالقهشغل مناسب بر اساس دانش، 

 تشویقی يهاپرداختو  پاداش دادن

 ارتباطات انسانی، اعتماد متقابل، حس ارج نهاده شدن و احساس وجود عدالت

 فردي خصوصبه يهاها و تخصصافزودن دانش شغلی فرد یا آموزش مهارتآموزش به کارکنان در جهت 

 حقوق کارکنان موقعبهپرداخت 

 و وجود قوانین و مقررات براي حمایت اصولی از کارکنانفراهم بودن امنیت شغلی 

 کارمندان در محیط کاري تجهیزات و ابزار کار مناسب شرایط فیزیکی،فراهم نمودن 

 توسط مدیریت باالدستی و مراجعین قدردانی از کارکنان

 دسترسی عادالنه کلیه کارکنان به امکانات و خدمات

 رعایت قوانین تشویق و تنبیه

 فهیوظادي عمل و فکر در انجاموجود آز

 
 عوامل کاهش انگیزه کارکنان شهرداری -2جدول 

 بیشتر يوربراي کسب بهره يکارفشار به کارکنان جهت کار بیشتر و اضافه

 در محیط کار کاري يهافتیفزایش شا

 کافی در محیط کار اعتماد به نقش نداشتن

 در نظام پرداخت حقوق و دستمزد یعدالتیتبعیض و ب

 شخصی در محیط کاري پیشرفت امکان نداشتن

 کاري خودشان نهیدرزمبه کارمندان  اظهارنظراجازه ندادن 

 کارمندانمؤثر کارکرد  يدرازا کافی حقوق پرداخت عدم

 ترس از شکست و عواقب آن توسط کارمندان در محیط کاري خود

 ناواضح و گنگ باشداهداف شغلی براي کارمندان 

 کارمندان در محیط کاري زیآمخشونترفتار 
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 یسازمانعدم امید به آینده کاري مجموعه

 

و  دیبا استفاده از نظرات اسات محقق ساخته پرسشنامه ییروا نییتع يحاضر برا قیتحق در

است. همچنین جهت میزان پایایی متغیرها از آزمون آلفاي  شدهاستفادهکارشناسان شهرداري 

متغیر و  937/0شهرداري برابر با  کارکنان انگیزه افزایش عواملکه متغیر  شدهاستفادهکرونباخ 

دارند که هر دو پایایی مطلوب و  781/0کارکنان شهرداري پایایی برابر با  عوامل کاهش انگیزه

 اند.عالی داشته

 های تحقیقتوصیفی و استنباطی دادهآمار  -5

اي که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهبه

ها توصیف هاي آماري، الزم است این دادهداده لیوتحلهیبیشتر با متغیرهاي پژوهش، قبل از تجز

اي ها و پایهتشخیص الگوي حاکم بر آنها، گامی در جهت همچنین توصیف آماري داده. شود

رود و در این پژوهش مطابق کار میه براي تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش ب

 .باشدمی -3جدول 

 جمعیت شناختی اعضاي نمونه آماريوضعیت  -3جدول 

جمع درصد 

 فراوانی
 عنوان نوع فراوانی درصد فراوانی جمع فراوانی

100 101 
 مرد 85 2/84

 جنسیت
 زن 16 8/15

100 101 
 متأهل 72 3/71

 تأهل
 مجرد 29 7/28

100 101 

 دیپلم دیپلم و زیر 4 0/4

 تحصیالت

 دیپلمفوق 36 6/35

 لیسانس 43 6/42

8/17 18 
و  سانسیلفوق

 باالتر

  25کمتر از  5 0/5 101 100
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 سن سال 30تا  26بین  14 9/13  

 سال 35تا  31بین  32 7/31 

 سال 40تا  36بین  41 6/40

 سال 45تا  41بین  7 9/6

 سال 46باالي  2 0/2

100 101 

 سال 5کمتر از  13 9/12

 سابقه کار

 سال 10تا  6 26 7/25

 سال 15 تا 11 38 6/37

 سال 20 تا 16 9 9/8

 سال 25 تا 21 13 9/12

 سال 30 تا 26 2 2

هاي جمعیت هاي مربوط به ویژگییافته شودمی مشاهده 3که در جدول شماره  طورهمان

 شناختی نشان داد که:

 براي متغیر جنسیت، بیشترین درصد فراوانی مربوط به مردان است.

 می باشد. متأهل، بیشترین درصد فراوانی مربوط به افراد تأهلبراي متغیر وضعیت 

براي متغیر وضعیت تحصیالت، بیشترین درصد فراوانی مربوط به دارندگان مدرک لیسانس 

 .باشدیم

 سال است. 40تا  سال 36 براي متغیر سن، بیشترین درصد فراوانی مربوط به

 سال است. 15تا  11مربوط به براي متغیر سابقه کار، بیشترین درصد فراوانی 

 

 ی تحقیقهاسؤالآزمون  -5-1

 تحقیق اول سؤالآزمون  -5-1-1

 شهرستان 1 منطقه شهرداری کارکنان شغلی انگیزه افزایش جهت در رگذاریتأث عوامل آیا

 باشند؟می اهمیت درجه یک دارای آباد،خرم

 
 کارکنان شغلی انگیزه افزایش جهت در رگذاریتأث عوامل میزان بین بررسی -4 جدول

 متغیرها افزایش انگیزه شغلی کارکنان عوامل تأثیرگذار
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 عوامل تأثیرگذار در جهت 000/1 900/0

 افزایش انگیزه شغلی کارکنان
 پیرسونضریب همبستگی 

000/1 900/0 

 عوامل تأثیرگذار در جهت 0 000/0

 افزایش انگیزه شغلی کارکنان
 سطح معناداري

0 000/0 

 عوامل تأثیرگذار در جهت 101 101

 افزایش انگیزه شغلی کارکنان
 تعداد

101 101 

 

نشان  پیرسون دهد، نتایج آزمون ضریب همبستگینشان می (4) طوري که نتایج جدولهمان

باشد به عبارتی چون معنادار می صدم 1( در سطح آلفاي r=900/0شده )مشاهده rدهد میزان می

000/0  =sig  عوامل بین بررسی میزان  يداریرابطه معن جهیباشد درنتتر میکوچک 05/0و از

رابطه  آبادخرم شهرستان 1 منطقه شهرداري در جهت افزایش انگیزه شغلی کارکنان رگذاریتأث

 .باشدو این سؤال موردقبول می ي وجود داردداریمعنمستقیم و 
 کارکنان شغلی انگیزه افزایش جهت در رگذاریتأث عوامل میزان بین مورددر  اينمونهتک  tآزمون  -5 جدول

 .باشدآزمون صفر می يداریمقدار سطح معندهد، نشان می (5) که نتایج جدول يطورهمان

شود و به دلیل مثبت بودن فرض صفر رد می يداریبودن سطح معن 05/0با توجه به کمتر از 

در جهت افزایش انگیزه شغلی  رگذاریتأثعوامل میزان سی برربین حدود باال و پایین اطمینان، 

؛ گریدعبارتبه. گرددبیش از متوسط برآورد می ،آبادخرم شهرستان 1 منطقه شهرداري کارکنان

 آبادخرم شهرستان 1منطقه  شهرداري در جهت افزایش انگیزه شغلی کارکنان رگذاریتأثعوامل 

 .دشوپذیرفته می اول تحقیقو سؤال  باشندمی اهمیت درجه یک داراي
 شهرداری کارکنان انگیزه افزایش آزمون فریدمن در خصوص عوامل -6 جدول

 رتبه میانگین ها )افزایشی انگیزه(متغیرها/ گویه

 نانیفاصله اطم

 ينگریسطح
 درجه

 آزادي
T متغیر میانگین 

 نییحد پا حد باال

989/37  110/34  000/0  100 875/36  049/36  
 رگذاریتأثمیزان عوامل 

 )افزایش(
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 17/8 عالقه تجربه، مهارت، دانش، اساس بر مناسب شغل

 50/7 تشویقی هايپرداخت و پاداش دادن

 72/6 عدالت وجود احساس و شدن نهاده ارج حس متقابل، اعتماد انسانی، ارتباطات

-تخصص و هامهارت آموزش یا فرد شغلی دانش افزودن جهت در کارکنان به آموزش

 فردي خصوصبه هاي
03/6 

 55/6 کارکنان حقوق موقعبه پرداخت

 33/6 کارکنان از اصولی حمایت براي مقررات و قوانین وجود و شغلی امنیت بودن فراهم

 31/3 کاري محیط در کارمندان مناسب کار ابزار و تجهیزات فیزیکی، شرایط نمودن فراهم

 15/5 مراجعین و باالدستی مدیریت توسط کارکنان از قدردانی

 14/5 خدمات و امکانات به کارکنان کلیه عادالنه دسترسی

 65/4 تنبیه و تشویق قوانین رعایت

وظیفهانجام در فکر و عمل آزادي وجود  44/6 

 گفت توانمی میانگین ازآمده دستبه نتایج است، مشخص( 6) جدول در که يطورهمان

 تجربه، مهارت، دانش، اساس بر مناسب شهرداري، عامل شغل کارکنان انگیزه افزایش عوامل

 و تجهیزات فیزیکی، شرایط نمودن فراهم عامل و رتبه بیشترین داراي 17/8 میانگین با عالقه

رتبه و درجه اهمیت  کمترین داراي 31/3 میانگین با کاري محیط در کارمندان مناسب کار ابزار

بندي سایر عوامل همچنین رتبه .باشدمی آبادشهرستان خرم 1در میان کارکنان شهرداري منطقه 

اي هر یک از عوامل مشخص و میانگین رتبه 6شهرداري طبق جدول  کارکنان انگیزه افزایش

 است.

 تحقیق دوم سؤالآزمون  -5-1-2

 شهرستان 1 منطقه شهرداری کارکنان شغلی انگیزه کاهش جهت در رگذاریتأث عوامل آیا

 باشند؟می اهمیت درجه یک دارای آباد،خرم
 کارکنان شغلی انگیزه کاهش جهت در رگذاریتأث عوامل میزان بین بررسی -7 جدول

 متغیرها کاهش انگیزه شغلی کارکنان عوامل تأثیرگذار

عوامل تأثیرگذار در جهت  000/1 437/0

 کاهش انگیزه شغلی کارکنان

ضریب همبستگی 

 437/0 000/1 پیرسون

 سطح معناداري 0 000/0
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0 000/0 
عوامل تأثیرگذار در جهت 

 کاهش انگیزه شغلی کارکنان

عوامل تأثیرگذار در جهت  101 101

 کاهش انگیزه شغلی کارکنان
 تعداد

101 101 

 

نشان  پیرسون دهد، نتایج آزمون ضریب همبستگینشان می (7) که نتایج جدول يطورهمان

باشد به عبارتی چون معنادار می صدم 1( در سطح آلفاي r=437/0شده )مشاهده rدهد میزان می

000/0 =sig  عوامل بین بررسی میزان  يداریرابطه معن جهیباشد درنتتر میکوچک 05/0و از

آباد رابطه خرم شهرستان 1 منطقه شهرداري در جهت کاهش انگیزه شغلی کارکنان رگذاریتأث

 .باشدو این سؤال موردقبول می ي وجود داردداریمعنمستقیم و 
 کارکنان شغلی انگیزه کاهش جهت در رگذاریتأث عوامل میزان بین مورددر  اینمونهتک  tآزمون  -8 جدول

 .باشدآزمون صفر می يداریمقدار ســطح معندهد، نشان می (8) که نتایج جدول يطورهمان

شود و به دلیل مثبت بودن فرض صفر رد می يداریبودن سطح معن 05/0با توجه به کمتر از 

در جهت کاهش انگیزه شغلی  رگذاریتأثعوامل میزان سی برربین حدود باال و پایین اطمینان، 

؛ گریدعبارتبه. گرددبیش از متوسط برآورد می، آبادخرم شهرستان 1 منطقه شهرداري کارکنان

 آبادخرم شهرستان 1منطقه  شهرداري در جهت کاهش انگیزه شغلی کارکنان رگذاریتأثعوامل 

 .دشوپذیرفته می دوم نیز تحقیقو سؤال  باشندمی اهمیت درجه یک داراي
 شهرداري کارکنان انگیزه کاهش آزمون فریدمن در خصوص عوامل -9 جدول

 میانگینرتبه  ها )کاهشی انگیزه(متغیرها/ گویه

48/5 بیشتر وريبهره کسب براي کارياضافه و بیشتر کار جهت کارکنان به فشار  

88/4 کار محیط در کاري هايشیفت افزایش  

 اطمینان فاصله

 داريمعنیسطح
 درجه

 آزادي
T متغیر میانگین 

 نییحد پا حد باال

39/219 37/335 000/0  100 80/629 38/277 
 رگذاریتأثمیزان عوامل 

 )کاهش(
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95/5 کار محیط در کافی نقش به اعتماد نداشتن  

33/9 دستمزد و حقوق پرداخت نظام در عدالتیبی و تبعیض  

62/6 کاري محیط در شخصی پیشرفت امکان نداشتن  

09/7 خودشان کاري درزمینه کارمندان به اظهارنظر ندادن اجازه  

51/7 کارمندان مؤثر کارکرد درازاي کافی حقوق پرداخت عدم  

84/4 خود کاري محیط در کارمندان توسط آن عواقب و شکست از ترس  

17/4 باشد گنگ و ناواضح کارمندان براي شغلی اهداف  

17/5 کاري محیط در کارمندان آمیزخشونت رفتار  

سازمانیمجموعه کاري آینده به امید عدم  97/4  

 گفت توانمی میانگین ازآمده دستبه نتایج است، مشخص( 9) جدول در که يطورهمان

 و حقوق پرداخت نظام در یعدالتیب و شهرداري، عامل تبعیض کارکنان انگیزه کاهش عوامل

 و ناواضح کارمندان براي شغلی اهداف عامل و رتبه بیشترین داراي 33/9 میانگین دستمزد با

رتبه و درجه اهمیت در میان کارکنان شهرداري منطقه  کمترین داراي 17/4 میانگین باشد با گنگ

شهرداري  کارکنان انگیزه ي سایر عوامل کاهشبندرتبههمچنین  .باشدمی آبادشهرستان خرم 1

 اي هر یک از عوامل مشخص است.میانگین رتبهو  9طبق جدول 

 و اما در پایان خواهیم داشت:

 شهرستان 1 منطقه شهرداري کارکنان انگیزه کاهش و شیمؤثر برافزا عوامل يبندمنظور رتبهبه

 :باشدمی -10جدول  شرح به آن نتایج که شودیم استفاده فریدمن يبندرتبه ازآباد خرم
 آزمون فریدمننتایج  -10جدول 

 متغیرها افزایش انگیزه کاهش انگیزه

 رتبه میانگین 53/1 47/1

 

در جهت افزایش  رگذاریتأثعوامل توان گفت می -10جدول  آمده ازدستبا توجه به نتایج به

با  در جهت کاهش انگیزه رگذاریتأثعوامل اي بیشترین رتبه و دار 53/1 ايرتبه با میانگین انگیزه

 باشد.داراي کمترین رتبه می 47/1میانگین 
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 گیریبحث و نتیجه -6

 1 منطقه شهرداري کارکنان شغلی انگیزه افزایش و کاهش جهت در یرگذارتأث عوامل آیا»

 «.باشند؟می اهمیت درجه یک داراي آباد،خرم شهرستان

ترین آباد مهمشهرستان خرم 1کارکنان شهرداري منطقه طور که قبالً گفته شد از دیدگاه همان

 جهت درعامل تأثیرگذار  11به  کارکنان شغلی انگیزه افزایش و کاهش جهت درعوامل تأثیرگذار 

شود که با توجه به بندي میدسته کاهش انگیزه جهت درعامل تأثیرگذار  11افزایش انگیزه و 

هاي تحقیق به این نتیجه رسیدیم که عوامل افزایش انگیزه با سؤالها و آزمون آوري دادهجمع

دومین عامل  47/1اي ترین عامل و عوامل کاهش انگیزه با میانگین رتبهمهم 53/1اي میانگین رتبه

کارمند شهرداري  101از دیدگاه  شغلی انگیزه افزایش و کاهش جهت در یرگذارتأث عواملدر 

عامل از عوامل افزایش انگیزه شغلی  11دیگر در تحقیق حاضر  باشند. از طرفمی 1منطقه 

اي عالقه با میانگین رتبه تجربه، مهارت، دانش، اساس بر مناسب کارکنان به ترتیب عامل شغل

، عامل ارتباطات انسانی، 50/7اي هاي تشویقی با میانگین رتبه، عامل دادن پاداش و پرداخت17/8

، عامل 72/6اي ه شدن و احساس وجود عدالت با میانگین رتبهاعتماد متقابل، حس ارج نهاد

، عامل وجود آزادي عمل و فکر در 55/6اي موقع حقوق کارکنان با میانگین رتبهپرداخت به

، عامل فراهم بودن امنیت شغلی و وجود قوانین و مقررات 44/6اي وظیفه با میانگین رتبهانجام

 جهت در کارکنان به ، عامل آموزش33/6اي یانگین رتبهبراي حمایت اصولی از کارکنان با م

اي فردي با میانگین رتبه خصوصبه هايتخصص و هامهارت آموزش یا فرد شغلی دانش افزودن

، 15/5اي ، عامل قدردانی از کارکنان توسط مدیریت باالدستی و مراجعین با میانگین رتبه03/6

، عامل رعایت 14/5اي کارکنان به امکانات و خدمات با میانگین رتبهعامل دسترسی عادالنه کلیه 

 و تجهیزات فیزیکی، شرایط نمودن و عامل فراهم 65/4اي قوانین تشویق و تنبیه با میانگین رتبه

لحاظ اولویت از دیدگاه کارکنان  به 31/3کاري با میانگین  محیط در کارمندان مناسب کار ابزار

شغلی کارکنان را به خود اختصاص  انگیزه هاي اول تا یازدهم افزایشبهرت 1شهرداري منطقه 

 دادند.
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عامل از عوامل کاهش  11آباد شهرستان خرم 1همچنین از دیدگاه کارکنان شهرداري منطقه 

دستمزد با  و حقوق پرداخت نظام در عدالتیبی و انگیزه شغلی کارکنان به ترتیب عامل تبعیض

کارمندان با میانگین  مؤثر کارکرد درازاي کافی حقوق پرداخت ، عامل عدم33/9اي میانگین رتبه

اي خودشان با میانگین رتبه کاري درزمینه کارمندان به اظهارنظر ندادن ، عامل اجازه51/7اي رتبه

، عامل 62/6اي کاري با میانگین رتبه محیط در شخصی پیشرفت امکان ، عامل نداشتن09/7

 جهت کارکنان به ، عامل فشار95/5اي کار با میانگین رتبه محیط در کافی نقش هب اعتماد نداشتن

 ، عامل رفتار48/5اي بیشتر با میانگین رتبه وريبهره کسب براي کارياضافه و بیشتر کار

 کاري آینده به امید ، عامل عدم17/5اي کاري با میانگین رتبه محیط در کارمندان آمیزخشونت

کار میانگین  محیط در کاري هايشیفت ، عامل افزایش97/4اي سازمانی با میانگین رتبهمجموعه

خود با میانگین  کاري محیط در کارمندان توسط آن عواقب و شکست از ، عامل ترس88/4اي رتبه

لحاظ  به 17/4باشد با میانگین  گنگ و ناواضح کارمندان براي شغلی و عامل اهداف 84/4اي رتبه

شغلی کارکنان  انگیزه هاي اول تا یازدهم کاهشرتبه 1اولویت از دیدگاه کارکنان شهرداري منطقه 

 را به خود اختصاص دادند.

عالقه  تجربه، مهارت، دانش، اساس بر مناسب عامل شغلهاي تحقیق حاضر با توجه به یافته

دهنده این است انگیزه شغلی کارکنان نشانو رتبه نخست عوامل افزایش  17/8اي با میانگین رتبه

 تخصصی مهارت و دانش شاناصلی توانمندي و سرمایه که هستند کارکنانی بادانش که کارکنان

سازمان  بقاي و توانمندي شود.گفته می سازمان انسانی سرمایه است که به چنین کارمندانی هاآن

. باشدمی انسانی منابع اندیشه زاییده که است وابسته دانش کارکنان خود به زیادي حد تا شهرداري

از طرف  .است امروز رقابتی بسیار دنیاي در ماندگاري رمز سازمانی، دانش داريسرمایه تردیدبی

 کارمند یک براي فنی هايمهارت و تعاملی هايدیگر مهارت و تجربه کارکنان نیز شامل مهارت

 فردي، هايویژگی شخصیت، اجتماعی، روابط شامل تعاملی هايمهارت. است مهم بسیار

 کنار در هامهارت شود. اینمی کارمند یک رویکرد و تأثیر هیجانی، هوش ارتباطی، هايمهارت

دهد. همچنین عالقه می نشان کار محیط در حضور براي را کارمند یک توانایی فنی، هايمهارت

رضایتمندي از کار را منتقل نماید و از طرفی تواند به کارمند حس و تجربه یک کارمند نیز می

هاي فنی و عمومی سازمان باکیفیت بهتر انجام گیرد. توان باتجربه یک کارمند سطح کارنیز می
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یابد و سطح سازمانی نیز وقتی در یک کاري حس عالقه باشد مطمئناً بازدهی کارکنان افزایش می

 در عدالتیبی و هاي تحقیق حاضر عامل تبعیضهشود. همچنین با توجه به یافتباعث پیشرفت می

و رتبه نخست عوامل کاهش انگیزه شغلی  33/9اي دستمزد با میانگین رتبه و حقوق پرداخت نظام

 بین تفاوت کشوري قوانین مشمولین اصلی هايچالش از دهنده این است که یکیکارکنان نشان

 و حقوق سوابق. است باال سطوح کارمندان و مدیران با کارمندان و کارکنان سقف و کف حقوق

 دهدمی نشان پیش دهه پنج به نزدیک یعنی دور بسیار هايگذشته از کارمندان و مدیران دستمزد

 سطوح و ارشد مدیران حقوق میان تناسب ایجاد کار بر قانون و کشوري خدمات قانون نظام

 و حداقل موضوع این براي هادولت بنابراین است داشته تأکید کارگران و جامعه کف و پایین

 کف بینپیش سال پنجاه از یعنی هاسال این يهمه در. اندکرده مشخص را حقوق سقف حداکثر

 مزد حداقل گذشته سال اگر مثالً است شدهگرفته نظر در تفاوت برابر هفت دستمزد سقف و

 حدود باید موردنظر مجموعه مدیر یعنی برابري هفت سقف بوده، تومان هزار پانصد و میلیونیک

 و روند این گذشته سال چند در متأسفانه کهدرحالی کرد،می دریافت حقوق تومان میلیون ده

تواند منجر به است، همین تبعیض در حقوق و دستمزد کارکنان می خوردهبرهم شدتبه توازن

روحیه کار کنند و همین شوند و با دلسردي و بیتفاوتی کارکنان نسبت به کار محوله به خود بی

 عوامل نیاز هست تا یک سازمان دچار شکست و انزوا گردد.

 

 منابع -7

 انگیزش بر مؤثر (، عوامل1389ابزري، مهدي، شمائمی، علی، پورمیري، منصوره آذربایجانی، کریم )

نامه ، ویژه89مدیریت اطالعات سالمت، زمستان اصفهان، مجله  شهر خصوصی و دولتی هايبیمارستان کارکنان

 .622-628، صص 7

 کارکنان دیدگاه از شیراز شهرداري کارکنان زشیمؤثر برانگ عوامل وضعیت (، بررسی1397پروین ) صفري،

مدیریت،  در کاربردي نوین هايپژوهش نوین راهکار، کنفرانس ارائه وهرز برگ  تئوري بر اساس مدیران و

 اصفهان.
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