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 چکیده

تا از  بودسنجش انگیزش شغلی بر اساس شاخص بالقوه انگیزش در میان کارکنان شهرداری نیشابور پژوهش حاضر هدف از      

جامعه آماری شامل های شغلی و توان انگیزشی مشاغل در بین نمونه در دسترس، مورد بررسی قرار گیرد. ویژگی این منظر،

ای به عنوان نمونه انتخاب تصادفی طبقه نفر به روش 841کوکران، کارکنان اداری شهرداری نیشابور بود که با استفاده از فرمول 

به صورت مقطعی انجام پیمایشی است که -ها، توصیفی. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهشدند

گنر استفاده شد. تجزیه و های شغلی جان وااستاندارد ویژگی های پژوهش، از پرسشنامه. به منظور گردآوری دادهگرفته است

ها نشان داد که . یافتهانجام گردید اییک نمونه tو به کمک آمار توصیفی و آزمون  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

بود  همچنین نتایج حاکی از آن ها توان بالقوه انگیزش پایینی دارد.کنند که شغل آناحساس میکنندگان در مطالعه اکثر شرکت

مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از تنوع شغلی، ماهیت شغلی، اهمیت شغلی، آزادی عمل و توان بالقوه انگیزش، برخوردار که 

ی گیری نمود که ساختار مشاغل کارکنان شهردارتوان چنین نتیجهباشند. لذا میبوده لیکن از ویژگی بازخورد شغلی برخوردار نمی

 کند.ای است که امکان انگیزش درونی را به جز در مورد بازخورد شغلی برای شاغلین فراهم میگونهنیشابور، به

 

 

 های شغلی.مدل ویژگی ،شاخص بالقوه انگیزش ،انگیزش واژگان کلیدی:
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  مقدمه

بعضی فقط برای کسب  "کنند؟چرا مردم کار می"برای هر فرد در طی زندگی خود ممکن است این سؤال پیش بیاید که      

ر پردازند. دپول، گروهی به دلیل عشقی که به کار خود دارند و بعضی به دلیل منزلت اجتماعی شغل خود، به کار و تالش می

انجام  "توانایی"ه کنند کتوان ارائه داد که مردم به این دلیل کار میها میبحث از انگیزش کارکنان این توجیه را برای رفتار آن

به انجام  "قادر"دهد که اند. به عبارتی فردی کارش را کارآمد و با دقت انجام میشده "انگیخته"دادن وظایف شغلی را دارند و 

(. مدیریت مستلزم پدیدآوردن و نگهداری محیطی است که 8131آن کار را انجام دهد)ساعتچی، "بخواهد"دادن کار باشد و نیز 

تواند در کار کامیاب شود مگر های مشترک تالش کنند. یک مدیر نمیبا هم و به صورت گروهی در دستیابی به هدف در آن افراد

های دارد. پیش چشم داشتن عوامل انگیزاننده در وظایف و نقشها را به تالش و کوشش وامیاینکه بداند چه چیزی انسان

ها باید بر پایه آگاهی از مفهوم و تمامی فراگرد رهبری انسان 2ها، نقش8ظایفسازمانی، به کارگماری افراد در انجام دادن این و

. ایجاد انگیزه و به حداکثر رساندن آن در سازمان امروزی نیازمند آن است که مدیران (Contz et al, 1995)انگیزش صورت گیرد

 ها از طریقشخصی متفاوتی دارند که برای ارضای آندر کارهایشان انعطاف داشته باشند و دریابند که افراد، اهداف و نیازهای 

 Robbins and Senzo, 2005).)شوندکار به چالش کشیده می

های مادی در پرسنل ایجاد مدیریت سنتی یگانه راه ایجاد انگیزش را عوامل مادی دانست و کوشید از طریق اعطای پاداش

اجتماعی و مورد توجه واقع شدن پرسنل را برای ایجاد انگیزش توصیه انگیزه کند اما مدیریت مکتب نئوکالسیک، داشتن روابط 

یک از این نظریات هایی ارائه نمودند، اما هیچمکاتب و نظریات بعدی مدیریت نیز هر یک راه (.Stoner et al, 2003)نمود

غل ا توجه به عوامل بیرونی شهای مناسب حل کند. ویژگی مشترک اکثر این نظریهنتوانست موضوع انگیزش پرسنل را به گونه

پردازان مدیریت، رویکرد بحث را تغییر داده و به جای توجه به عوامل بیرونی به عنوان عامل انگیزاننده بود. گروه دیگری از نظریه

 رتواند تأثیشغل، توجه خود را معطوف به خود شغل نمودند. استراتژی تازه بر پایه این فرض است که کار به خودی خود می

که افراد  کندپذیرد و به آن اعتراف میوری آنان داشته باشد و نیز این موضوع را مینیرومندی بر انگیزش کارکنان، رضایت و بهره

دهد که هدف آن توانند هنگامی که مشغول کارند، نیازهای اجتماعی و احساس خود را کنار بگذارند و راهکاری ارائه مینمی

شود فرد کار را به خاطر عالقه های درونی کار است که سبب میی بیرونی و به جای آن توجه به انگیزههاحمایت کمتر از انگیزه

تواند بودنش و همراه بودن کار خوب با پاداش خوب و متناسب، انجام دهد. این گروه معتقدند که هر شغل می 1انگیزبه آن، تالش

خصوصیاتی مثل میزان (. Stirs and Porter, 1996)انگیزاننده باشدهای مشخص به خودی خود با داشتن برخی ویژگی

هایی است که ارضا مسئولیت، تنوع وظایف، مرتبه و شأن در محل کار، مسئولیت اجتماعی و جایگاه شغل در محل کار، ویژگی

 ل و خودکفایی زیادتر، تنوع ودهد. مسلمًا هر شغلی که از ارزش ذاتی بیشتر، استقالکنندگی شغل را ذاتاً تحت تأثیر قرار می

 ،8118)مشبکی،  کندبازخورد مستقیم و مناسبتری برخوردار باشد، افراد را برای انجام دادن بهتر کارهایشان بیشتر تحریک می

 (.8138به نقل از قمری و همکاران، 

ت گذارد. از طرفی تقویوظایف تأثیر میوری و عملکرد هر سازمان، رضایت شغلی افراد و نحوه انجام انگیزش کارکنان بر بهره

افراد با انگیزه زیاد اغلب  شود.شدن حس خالقیت و نوآوری در کارکنان میو شناخت عوامل تأثیرگذار بر انگیزش، باعث برانگیخته

رتی دیگر، ماهیت عملکردهای بهتری از سایر افراد دارند. لذا باید همواره ارضای نیاز کارکنان به طور ذاتی فراهم شود و به عبا

کند، چرا بعضی (. کنکاش در مسأله انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان کار می8134کار انگیزشی باشد)رضائیان،

عالقگی به کار چیست. این سؤاالت و بسیاری دیگر همه با موضوع افراد بسیار فعال و برخی کم کارند، علت عالقه به شغل و بی

 (.8132شود)الوانی، های کارکنان خالصه میها در انگیزش و انگیزهباطند و پاسخ به آنانگیزش در ارت

                                                           
1. tasks 

2. roles 

3. challenging 
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-ها در کاربرد صحیح منابع انسانی است. بررسی   شیوههای سالم یکی از ضرورتدهی به انگیزهدارا بودن انگیزه کار در جهت

ها و مسائلی از این قبیل اذهان را به طرف مسأله انگیزش آنهای افراد از مشاغلشان، چگونگی رضایت های رفتار کارکنان، خواسته

ای است که اگر نیازهای واقعی او کشف و شناسایی نگردند و به موقع نماید. نیروی انسانی کارآمد، امروزه به گونهافراد جلب می

ریزان هر شغل بایستی در طراحان و برنامهگیری او از شغل وجود خواهد داشت. لذا به آن نیازها پاسخ داده نشود، احتمال کناره

جستجوی یافتن عوامل انگیزشی باشند، تا بتوانند با توجه به آن، افراد را به سمت فعالیت و کارایی باالتر راهنمایی نمایند)حقیقی 

 (.8131و همکاران، 

نگیزه در کارکنان محاسبه کرد و به توان توان کلی هر شغل را برای ایجاد امی )MPS8(با استفاده از شاخص بالقوه انگیزش

هایی را که توان انگیزشی باال و پایین دارند، شناسایی کرد و در شغل )JDS2(دنبال آن با استفاده از بررسی تشخیصی شغل

ها، معین و تفکیک ها پایین است به منظور طراحی دوباره و افزایش توان انگیزشی آنآن MPSهایی را که نهایت شغل

 Griffin and Moorhead, 2014).)نمود

ه هایی انجام شدها و صنایع مختلف پژوهششوند، در سازمانهای شغلی که سبب ایجاد انگیزش میدر زمینه بررسی ویژگی

رسد که رسد در زمینه خدمات سازمان شهرداری، پژوهش کمتری صورت گرفته است. همچنین به نظر میاست، اما به نظر می

 ایگونههای شغلی توجه الزم نشده باشد و مشاغل بههنگام طراحی مشاغل به ویژه در سازمان شهرداری به ویژگیدر کشور ما 

دهند. با توجه به موارد مذکور هایشان را نمیها و تواناییها فرصت الزم برای بکارگیری مهارتاند که به شاغلین آنطراحی شده

ای که انگیزشی و گونهرد سازمان شهرداری در جامعه، ضرورت طراحی مشاغل به و نظر به حساسیت و اهمیت وظیفه و کارک

شود؛ اما قبل از اقدام به چنین عملی باید توان انگیزشی فعلی مشاغل را محاسبه نمود. لذا هدف چالشی باشند کامالً احساس می

باشد و درصدد است تا میزان تنوع، ابور میپژوهش حاضر محاسبه توان انگیزشی فعلی مشاغل موجود در سازمان شهرداری نیش

ماهیت، اهمیت، آزادی عمل و بازخوردِ مشاغل کارکنان را تعیین نماید. با توجه به موارد بیان شده سؤال اساسی پژوهش حاضر 

و  غلیاین است که آیا مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از تنوع شغلی، ماهیت شغلی، اهمیت شغلی، آزادی عمل، بازخورد ش

 توان بالقوه انگیزش برخوردارند؟ 

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

( به صورت گسترده در زمینه تأثیر شغل بر رضایت و انگیزه نیروی کار، مطالعه کردند و نتایج کار 8391)1هاکمن و اولدهام

 ( هسته مفهومی رویکرد مدل2282)به اعتقاد اولدهام و هاکمن ارائه کردند. JCM4های شغلی خود را در قالب مدل ویژگی

 1و ویکتور وروم 9، لیمان پورتر6باشد که توسط ادوارد الولرمی "1نظریه انتظار"های شغل برگرفته از نظریه انگیزشی به نام ویژگی

غل، ه شبر اساس این مدل هر شغلی دارای چند بُعد است که اگر این ابعاد بهبود داده شوند، شخص متعهد ب مطرح گردیده است.

پذیری و درک ارتباط بین تالش خود و نتایج شغل خود، دست خواهد یافت. به یک باور درونی درباره مفاهیم شغلی، مسئولیت

های شغلی هاکمن و اولدهام صرفاً (. نظریه ویژگی8119شوند)پورذوالفقار، این حاالت درونی سبب بهبودهای فردی و کاری می

اسایی کند بلکه به نیاز به شنشغل یا کارکنان و رضایت شغلی یا عملکرد شغلی توجه نمیهای بین خصوصیات به همبستگی

شناختی نیز تأکید دارد. در این مدل، پنج ویژگی برای مشاغل وجود دارد که این خصوصیات با کننده روانمتغیرهای مداخله

گذارد، نه خود های مشخص و کاری اثر میکه بر بازدهها است شناختی ارتباط دارند. جایگاه شخص در این حالتهای روانحالت

شدن، ( کارکنان باید برای برانگیخته8396(. طبق عقیده هاکمن و اولدهام)8131های شغل)شائمی برزکی و همکاران، ویژگی

                                                           
1. motivating potential score 

2. job diagnostic survey 
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نند اس مسئولیت کشناختی را تجربه کنند. کارکنان باید کار خود را معنادار بدانند، نسبت به کار خود احسسه حالت مهم روان

ل گذارد، آزادی عمهای خود آگاه باشند. تنوع شغلی، ماهیت شغلی و اهمیت شغلی بر معنادار بودن شغل اثر میو از نتایج تالش

دهد و بازخورد شغلی بر تجربه کارکنان از نتایج های کاری را تحت تأثیر قرار میپذیری مرتبط با شغل و بازدهحس مسئولیت

گذارد. به طور خالصه، این پنج ویژگی اصلی شغل بر سه حالت معناداری شغل، مسئولیت و آگاهی از نتایج اثر یکارشان اثر م

های کاری معینی، نظیر انگیزش شغلی، ارتقای عملکرد و رشد شغلی را تحت تأثیر قرار ها نیز به نوبه خود بازدهگذارند و آنمی

 (.Hackman and Oldham, 1980)دهندمی

های مختلف نیاز داشته باشد و کارکنان در صورتی از عهده انجام آن کار ای که کار به مهارتشغلی یعنی میزان یا درجه تنوع

ماهیت شغلی میزانی است که انجام شغل به  Griffin and Moorhead, 2014).)هایی را داشته باشندبرآیند که چنین مهارت

 تواند به عنوان نتیجه عملکرد کارکنان در نظرای که میر و به نتایج قابل مشاهدهتکمیل یک بخش کامل و قابل شناسایی از کا

اهمیت شغلی به میزان تأثیر قابل توجهی اشاره دارد که شغل  (.Wagner and Hollenbeck, 2009)شودگرفته شود، منجر می

ای که به فرد فرصت داده شود، یعنی درجهآزادی عمل  .(Robbins and Judge, 2009)گذاردبر زندگی یا کار مردم دیگر می

ای بازخورد شغلی به معنی درجه (.Taris et al, 1998)درباره آنچه که باید انجام دهد و چگونگی انجام دادنش تصمیم بگیرد

 ,Krasman)است که نتیجه کارهای انجام شده و اطالعات در مورد اثربخشی عملکرد به صورت مستقیم به کارکنان داده شود 

توان با هم ترکیب کرده و یک اندیس پیشگویی به دست آورد که آن را توان بالقوه انگیزش های شغلی را میاین ویژگی (.2012

 :(Hackman and Oldham, 1975)شود( محاسبه می8نامند و مطابق رابطه )می

  = MPS / )تنوع شغلی+ ماهیت شغلی+ اهمیت شغلی(1× آزادی عمل × بازخورد شغلی                      (                     8)

 
استقالل شغلی کارمندان  (8331)2کنگ پرداخت. ژانگهای هنگهای شغلیِ معلمان دبیرستان( به مطالعه ویژگی8332)8تای

کنگ  های شغلی معلمان مدارس کودکان استثنایی هنگ( به بررسی ویژگی2222)1خدمات درمانی هلند را بررسی نمود. تانگ

های شغلی توسط کارشناسان منابع انسانی ارائه ( پیشنهادات کاربردی برای بکارگیری مدل ویژگی2288)4وَنپرداخت. چَرِوُن

نمود و به این نکته اشاره کرد که ایجاد انگیزه در محیط کار از طریق عوامل درونی و بیرونی قابل دستیابی است که از این میان 

نامه کارشناسی ارشد خود، وضعیت ( در پایان8199های درونی معطوف است. مجیدی)غلی بر جنبههای شتمرکز مدل ویژگی

( 8193انگیزشی مشاغل در دفتر مرکزی وزارت جهاد سازندگی را با استفاده از شاخص بالقوه انگیزش مورد بررسی قرار داد. خلیلی)

مشاغل مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران پرداخت. خالصی و در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به مطالعه توان انگیزشی 

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را بر اساس شاخص بالقوه انگیزش ( توان انگیزشی مشاغل بیمارستان8114همکاران)

ی استان تهران را ( توان انگیزشی مشاغل حوزه توانبخشی در مراکز بهزیست8111مورد بررسی قرار دادند. پورهادی و همکاران)

بررسی توان بالقوه "( در پژوهشی با عنوان 8113بر اساس شاخص انگیزش بالقوه مشاغل تعیین نمودند. قهرمانی و همکاران)

میانگین امتیاز توان بالقوه انگیزشی در چهار حیطه  "های آموزشی امام خمینی)ره( و گلستان اهوازانگیزشی مشاغل در بیمارستان

( میزان انگیزش شغلی 8138پیراپزشکی، اداری، مالی و پشتیبانی را مورد بررسی قرار دادند. قمری و همکاران) شغلی پرستاری،

حرفه کاردرمانی را بر اساس شاخص بالقوه انگیزش در بین کاردرمانگران استان فارس مورد بررسی قرار دادند. قمری و 

با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی پرداختند. نتایج پژوهش  ( به بررسی نیازهای انگیزشی و ارتباط آن8131همکاران)

های مختلف یک بیمارستان آموزشی در شهر یزد نشان داد که میانگین شاخص ( در میان کارکنان بخش2286بهرامی و همکاران)

 ندارد کمتر بود.ماهیت شغلی، آزادی عمل و بازخورد شغلی از مقدار میانگین استا بالقوه انگیزش و سه ویژگی
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 تحقیق مفهومی مدل

( استخراج گردیده و نحوه روابط میان متغیرها 8391های شغلی هاکمن و اولدهام)الگوی مفهومی تحقیق که از مدل ویژگی

 به نمایش گزارده شده است. 8نماید، در شکلرا پیشنهاد می

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 (Hackman and Oldham, 1975برگرفته از )مفهومی تحقیق مدل .8شکل

 

 
 های تحقیقفرضیه

 برخوردارند.« شاخص بالقوه انگیزش»فرضیه اصلی: مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از 

 های فرعی:فرضیه

 برخوردارند.« تنوع شغلی»نیشابور از مشاغل کارکنان شهرداری  -8

 برخوردارند.« ماهیت شغلی»مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از  -2

 برخوردارند.« اهمیت شغلی»مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از  -1

 برخوردارند.« آزادی عمل»مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از  -4

 برخوردارند.« زخورد شغلیبا»مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از  -1

 
 تحقیق روش

باشد که به صورت پیمایشی می-ها، توصیفیتحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و همچنین از نظر روش گردآوری داده     

انجام گرفته است. به منظور دستیابی به جامعه آماری یکنواخت که از تجانس و همگنی قابل  8134مقطعی در زمستان سال 

 242دهند که مجموعاً برخوردار باشند، جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بخش اداری شهرداری نیشابور تشکیل می قبولی

گیری دست آمد. نمونهبه 841، برابر %1و خطای  %31با سطح اطمینان  8باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکراننفر می

جامعه آماری به سه طبقه شهرداری مرکزی،  8ام گردید؛ بدین صورت که مطابق جدولای انجبا استفاده از روش تصادفی طبقه

تقسیم گشته و با توجه به سهم هر طبقه در جامعه، افراد نمونه به روش تصادفی به  2و شهرداری منطقه 8شهرداری منطقه

 تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب شدند.

 
 
 

                                                           
1. Cochran 

 (MPS) شاخص بالقوه  

   انگیزش

 تنوع شغلی

شغلیماهیت   

 اهمیت شغلی

 آزادی عمل

 بازخورد شغلی
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 ها در افراد نمونهآن . طبقات مختلف و سهم هر یک از8جدول 

 تعداد نمونه در هر طبقه)نفر( سهم در جامعه)درصد( تعداد کارکنان)نفر( موقعیت سازمانی

 12 14 812 شهرداری مرکزی

 21 89 42 8شهرداری منطقه

 41 23 92 2شهرداری منطقه

 841 822 242 مجموع

 
سؤال به  81( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8331)8واگنرهای شغلی آوری اطالعات از پرسشنامه ویژگیبه منظور جمع

سؤال یکی از پنج مؤلفه تنوع شغلی، ماهیت شغلی، اهمیت شغلی،  1ای لیکرت بوده و هر صورت پاسخ بسته در مقیاس پنج درجه

غلی های شکل هر یک از ویژگی سنجد. میانگینآزادی عمل و بازخورد شغلی را در پیوستاری از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم می

باشد که مقادیر کمتر از می 821و حداکثر مقدار آن  8باشد. حداقل مقدار شاخص بالقوه انگیزش می 1تا حداکثر  8بین حداقل

متوسط و مقادیر  MPSدرصد حداکثرِ مقدار، در گروه با  92تا 42پایین، مقادیر بین MPSدرصد حداکثرِ مقدار، در گروه با  42

بندی بر مبنای مطالعات گذشته صورت باال در نظر گرفته شدند. این تقسیم MPSدرصد حداکثرِ مقدار، در گروه با  92شتر از بی

های (. پرسشنامه مذکور استاندارد بوده و روایی و پایایی آن در پژوهشBahrami et al, 2016 ; 8138گرفت)فرجی و همکاران،

 (.Faraji et al, 2015 ; Bahrami et al, 2016)مختلف تأیید گردیده است

ها از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نرمال بودن توزیع داده 21نسخهSPSS افزارها با استفاده از نرمدر این پژوهش داده

های آمار توصیفی مانند جدول توزیع ها ابتدا از شاخصارزیابی شد. به منظور تحلیل داده 2اسمیرنف -طریق آزمون کولموگروف

از آنجایی که به دنبال مقایسه میانگین شاخص ها، فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. سپس جهت آزمون فرضیه

مقدار میانگین ای به کار گرفته شد. یک نمونه t آزمونبالقوه انگیزش و هر یک از ابعاد پنج گانه شغل با میانگین استاندارد بودیم، 

و شاخص بالقوه انگیزش  9/1، بازخورد شغلی 1/1، آزادی عمل 3/1، اهمیت شغلی 6/1، ماهیت شغلی 8/1استاندارد تنوع شغلی 

 .(P 0.05 ≥)در نظر گرفته شد 21/2ها (. حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیهBahrami et al, 2016باشد)می 91/41

 
 هایافته

گردد بیشتر افرادی طور که مشاهده میدهد. هماندهندگان از توان بالقوه انگیزش شغلی خود را نشان میپاسخارزیابی  2جدول

 ها توان بالقوه انگیزش پایینی دارد.کنند که شغل آناند، احساس میکه در این پژوهش شرکت نموده
 

 دهندگان. توزیع فراوانی توان بالقوه انگیزش پاسخ2جدول 

 درصد فراوانی MPSمقدار  گروه 

توان بالقوه 

 انگیزش

 1/62 32 8-12 پایین

 4/12 41 12-1/19 متوسط

 1/1 81 1/19-821 باال

 

 

                                                           
1. Wagner 

2. Kolmogorov–Smirnov test 
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 tآزمون و شاخص بالقوه انگیزش و همچنین نتایج حاصل از  های شغلیویژگی مقادیر میانگین و انحراف معیار 1در جدول

های تنوع شغلی و ماهیت شغلی با میانگین گردد میان میانگین ویژگیمشاهده می ای گزارش شده است. همان طور کهیک نمونه

توان می %31ها از میانگین استاندارد، با اطمینان که با توجه به باالتر بودن آن (P 0.05 ≥)استاندارد تفاوت معناداری وجود دارد

غلی، های اهمیت شی برخوردارند. میان میانگین ویژگیگفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از تنوع شغلی و ماهیت شغل

توان می %31؛ لذا با اطمینان (P 0.05 ≤)آزادی عمل و شاخص بالقوه انگیزش با میانگین استاندارد تفاوت معناداری وجود ندارد

 میان میانگینند. گفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از اهمیت شغلی، آزادی عمل و شاخص بالقوه انگیزش برخوردار

که با توجه به کمتر بودن آن از میانگین استاندارد،  (P 0.05 ≥)بازخورد شغلی با میانگین استاندارد، تفاوت معناداری وجود دارد

 باشند.توان گفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از بازخورد شغلی برخوردار نمیمی %31با اطمینان 
 

 اییک نمونه tآزمون. نتایج حاصل از 1جدول

 t P-Valueآماره  میانگین استاندارد انحراف معیار میانگین ویژگی شغلی

 222/2 163/9 8/1 316/2 69/1 تنوع شغلی

 228/2 211/1 6/1 199/2 11/1 ماهیت شغلی

 316/2 -281/2 3/1 324/2 32/1 اهمیت شغلی

 832/2 -189/8 1/1 242/8 13/1 آزادی عمل

 222/2 -121/1 9/1 116/2 11/1 بازخورد شغلی

 923/2 191/2 91/41 2/29 11/46 شاخص بالقوه انگیزش

 

 گیری نتیجهبحث و 

توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از شاخص بالقوه با توجه به تأیید فرضیه اصلی پژوهش می

ای بوده است که این مشاغل به خودی خود برای فرد انگیزه گونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهانگیزش برخوردارند و لذا می

( همخوانی دارد؛ لیکن 8111( و پورهادی و همکاران)2222(، تانگ)8332های تای)آورند. این نتیجه با یافتهکارکردن، فراهم می

( همسو 2286می و همکاران)( و بهرا8138(، قمری و همکاران)8114(، خالصی و همکاران)8193های خلیلی)با نتایج پژوهش

ها ل آنکنند که شغاند، احساس میبیشتر افرادی که در پژوهش حاضر شرکت نمودهطور که قبالً گفته شد باشد. البته هماننمی

های شغلی با گذشت زمان کاهش (. شاید این موضوع بدین دلیل باشد که اثر ویژگی2توان بالقوه انگیزش پایینی دارد)جدول

ای که از تنوع شغلی برخوردارند، کارکنانی که سالیان متمادی برای مثال ممکن است علیرغم طراحی مشاغل به گونه یابد،می

اند، چنین احساس نمایند که کارشان از تنوع شغلی کمی برخوردار است. برای رفع این مشکل مشغول انجام کاری یکسان بوده

برانگیز وقتی کاری، دیگر برای کارکنان چالش .استفاده شود 8از چرخش شغلیگردد که هنگام طراحی مجدد مشاغل پیشنهاد می

های مشابهی نیاز دارد. چرخش کنند که معموالً در همان سطح بوده و به مهارتها را مسئول انجام شغل دیگری مینیست، آن

در عین حال انگیزه برای انجام آن را افزایش آور بودن کار را کاهش داده و های کارکنان، ماللتشغلی با ایجاد تنوع در فعالیت

 (.Robbins and Judge, 2009)ای دارد شود کارکنان دریابند که کارشان برای سازمان چه فایدهدهد. همچنین باعث میمی

 

 

تنوع شغلی توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از ویژگی می 8با توجه به تأیید فرضیه فرعی     

ها و استعدادهای ای بوده است که امکان استفاده از تمامی مهارتگونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهبرخوردارند و لذا می

                                                           
1. job rotation 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

( و بهرامی 2222(، تانگ)8138(، قمری و همکاران)8111های پورهادی و همکاران)کند. این نتیجه با یافتهکارکنان را فراهم می

 باشد.نمی  ( همسو 8114( و خالصی و همکاران)8193های خلیلی)وانی دارد؛ لیکن با نتایج پژوهش( همخ2286و همکاران)

توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از ویژگی ماهیت شغلی می 2با توجه به تأیید فرضیه فرعی

قابل  ایاست که امکان انجام یک کار از آغاز تا پایان با نتیجهای بوده گونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهبرخوردارند و لذا می

های خالصی ( همخوانی دارد؛ لیکن با نتایج پژوهش8111های پورهادی و همکاران)آورد. این نتیجه با یافتهمشاهده را فراهم می

 باشد.نمی( همسو 2286( و بهرامی و همکاران)2222(، تانگ)8138(، قمری و همکاران)8114و همکاران)

توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از ویژگی اهمیت شغلی می 1با توجه به تأیید فرضیه فرعی

ای بوده است که این مشاغل بر زندگی دیگران تأثیر بسیار زیادی دارند، گونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهبرخوردارند و لذا می

(، پورهادی 8114های خالصی و همکاران)باشد. این نتیجه با یافتهوظیفه سازمان شهرداری دور از انتظار نمیکه این امر با توجه به 

-( همخوانی دارد؛ لیکن با نتایج پژوهش2286( و بهرامی و همکاران)2222(، تانگ)8138(، قمری و همکاران)8111و همکاران)

 باشد.( همسو نمی8199( و مجیدی)8193های خلیلی)

توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از ویژگی آزادی عمل می 4توجه به تأیید فرضیه فرعیبا 

هایی نهزمی    ای بوده است که میزان آزادی، استقالل و بصیرت شخص در گونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهبرخوردارند و لذا می

(، قمری 8111های پورهادی و همکاران)باشد. این نتیجه با یافتهه انجام کار محدود نمیگیری و نحوبندی کار، تصمیمنظیر جدول

( و بهرامی 8114(، خالصی و همکاران)8193های خلیلی)( همخوانی دارد؛ لیکن با نتایج پژوهش2222( و تانگ)8138و همکاران)

 باشد.( همسو نمی2286و همکاران)

توان چنین نتیجه گرفت که مشاغل کارکنان شهرداری نیشابور از ویژگی بازخورد می 1با توجه به عدم تأیید فرضیه فرعی

ای بوده که امکان دریافت بازخورد کافی برای شاغلین گونهتوان گفت که طراحی مشاغل بهباشند و لذا میشغلی برخوردار نمی

رفت که کارکنان مورد مطالعه شود انتظار میارائه می نماید. البته با توجه به نوع خاص خدماتی که در شهرداریها فراهم نمیآن

از ارباب رجوع خود، بازخورد مناسبی دریافت کنند، اما شاید این نتیجه به دلیل اینکه اکثر سؤاالتِ بازخورد، به بررسی بازخورد 

( 8111(، پورهادی و همکاران)8193های خلیلی)پرداخت، به دست آمده باشد. این نتیجه با یافتهدریافتی از مدیر و همکاران می

(، خالصی و 8199های مجیدی)( همخوانی دارد؛ لیکن با نتایج پژوهش2286( و بهرامی و همکاران)8138و قمری و همکاران)

 باشد. ( همسو نمی2222( و تانگ)8114همکاران)

ارکنان شهرداری نیشابور از توان بالقوه توان چنین بیان نمود که مشاغل کها میدست آمده از آزمون فرضیهبر اساس نتایج به

باشند. به های شغلی)تنوع شغلی، ماهیت شغلی، اهمیت شغلی و آزادی عمل( به جز بازخورد، برخوردار میانگیزش و ویژگی

شهرداری نیشابور؛ امکان  های بازخورد در سازمانکردن کانالگردد: بازمنظور بهبود بازخورد شغلی پیشنهادات ذیل توصیه می

چنین تر باشد، همتر و عادالنهای که عینیارتباط هر چه بیشتر مراجعان و کارکنان؛ تغییرات در نظام ارزشیابی عملکرد به گونه

مقبول کارکنان قرار گیرد؛ در فاصله زمانی انجام ارزیابی عملکرد، مدیران به کارکنان درخصوص چگونگی عملکردشان بازخورد 

 ررسمی دهند.غی

ها محدودیت منطقه جغرافیایی بود. محدودیت دیگر این ها همراه بود. یکی از آنای از محدودیتانجام پژوهش حاضر با پاره

هایی انجام گرفت که به روش خود اظهاری از کارکنان ها بر روی اطالعات مستخرج از پرسشنامهدادهبود که تجزیه و تحلیل

ها نیز مواجه بودیم. همچنین از آنجایی که این پژوهش از نوع مقطعی های این نوع از دادها با محدودیتگردآوری شده بودند، لذ

 به دست آمده از آن به مشاغل دیگر، محتاطانه عمل نمود.  است، بنابراین بایستی در تعمیم نتایج
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