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 چکيده
دمات خپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه های انگیزش شغلی کارکنان بر بهبود کیفیت 

شهرداری همدان انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف یك تحقیق کاربردی، از لحاظ روش 

 ها یك تحقیق کمیجزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده

می  7931بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان در سال 

نفر مورد بررسی قرار گرفت. در این  04شیوه در دسترس به تعداد باشند. نمونه آماری به 

سوالی هاکمن و اولدهام  71پژوهش برای سنجش شیوه های انگیزش شغلی از پرسشنامه 

( 7391سوالی پاراسورامان و همکاران ) 74( و بهبود کیفیت خدمات از پرسشنامه 7311)

 اد که شیوه های انگیزش شغلی کارکناناستفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان د

بر بهبود کیفیت خدمات تأثیرگذار بود و هرچه شیوه های بهتری در خصوص انگیزش شغلی 

 .کارکنان در شهرداری صورت گیرد، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت

 .انگیزش شغلی، کیفیت خدمات، شهرداری اژگان کليدي:و
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 مقدمه
ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در صنایع خدماتی همچون شهرداری ها دارد؛ چرا که کیفیت خدمات برای بقاء و امروزه تمایل به 

ها برای رسیدن به موفقیت است. از توان گفت که امروزه کیفیت خدمات بهتر، شرط الزم سازمانمی سودآوری امری حیاتی است. در واقع

کیفیت خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش تعداد رقباء، دیگر پذیرای هر نوع خدمتی نیستند. مبحث سوی دیگر، میزان آگاهی مشتریان از 

بهبود کیفیت خدمات در کشورهای در حال توسعه با توجه به رشد شدید شهرنشینی و افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات در شهرها بسیار 

ضعیت شهرها درکشورهای در حال توسعه حاکی از کمبود قابل مالحظه خدمات و پایین حائز اهمیت می باشد. چرا که مشاهدات کلی از و

بودن کیفیت خدمات می باشد. این کمبودها در کشورهای در حال توسعه بخصوص درزمینه های، زیر ساختارهای اولیه شهری، مانند سیستم 

ی، فراهم نمودن فضای سبز و  محیط زیستی مناسب، فاضالب شهری حمل و نقل، توسعه معابر عمومی و خیابان ها، خدمات بهداشتی و آموزش

و غیره قابل مالحضه است. بررسی ها نشان داده است که میزان کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان در قالب کاالها و خدمات عمومی 

هرداری ها در اتخاذ روش های صحیح و مناسب شهری کمتر از میزان مطلوب و سطح کارایی آن است و علت این عدم کارایی به ناتوانایی ش

تامین منابع مالی مربوط می باشد و این مسئله امروزه به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که 

ا برای ایجاد و ارائه علی رغم اهمیت و تاثیر آن بر سالمتی روحی و جسمی شهروندان، حفظ کیفیت خدمات شهری، توسعه زیرساخت ه

خدمات به شهروندان در بلندمدت کمتر پژوهشی به بررسی این خالء و بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری 

ن و ازماپرداخته است. یکی از ابزارهای مهمی که می تواند کیفیت خدمات در سازمان ها را دستخوش تغییرات مثبتی نماید، کارکنان آن س

های عالیتها و فانگیزه باالی آنان برای پیشبرد امور شغلی است. به طور کلی میل به اراده یا انجام کار یا انگیزش، عامل اصلی در ایجاد تالش

 [. 7فرد یا افراد است ]

آمیز ثبت و اجرای موفقیتانگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و خلق محیط کاری م

باشند، یعنی برای برانگیختن افراد ها فرد، کار و مدیریت سه رکن اساسی انگیزش کارکنان می[. در سازمان2بینی شده است ]های پیشبرنامه

دار ایجاد رابطه صحیح تر است. چرا که مدیریت عهدهباید هر سه عامل مورد توجه قرار گیرند. نقش عامل مدیریت از همه عوامل مذکور مهم

بین عوامل فردی و کار است، مادامی که مدیران به وظایف اصلی خود که همانا برقراری و ایجاد شرایط و امکانات مساعد برای ایفای وظیفه 

 [. 9تر و بیشتر انجام دهند]توان انتظار داشت کارکنان کار را بهتر، دقیقکارکنان است، توجهی نشان ندهند، نمی

اصلی که سبب شد پژوهشگر به بررسی این موضوع بپردازد این است که امروزه نیازها و انتظارات شهروندان از خدمات شهرداری  مسئله

رو به تغییرات عظیمی است و مردم مطالبات زیادی از شهرداری ها دارند و این مطالبات می تواند سطح کیفی خدمات شهرداری را دستخوش 

جود امکانات گسترده در جامعه امروزی و به خصوص شهر همدان که انتظارات یك کالن شهر از آن می رود و نیز تغییر نماید. به دلیل و

پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است، انتظارات شهروندان از خدمات شهرداری افزایش پیدا کرده و این امر باعث شده است که شهرداری و 

د. بنابراین برای بهبود کیفیت خدمات، باید خدمتی نوین و در خور شأن و نیاز شهروندان به آنان ارائه خدمات آن بیشتر در نزد مردم بارز شو

شود. حال آن که بسیاری از کارکنان و مدیران شهرداری همچنان دیدی سنتی نسبت به خدمت رسانی به مردم دارند و این امر را باور ندارند 

ر حال تغییر است. بنابراین یکی از عوامل مهمی که می تواند همسویی خدمات شهرداری با نیازهای که نیازها و خواسته های مردم همواره د

االیی بمردم را در پی داشته باشد، توجه بسیار به ابزارهای مهم در این زمینه از جمله کارکنان شهرداری ها است. اگر کارکنان شهرداری انگیزه 

بهبود یافته را به شهروندان با نیازهای جدید ارائه دهند و این امر باعث می شود که سطح رضایت از  نداشته باشند، قادر نخواهند بود خدمتی

خدمات رسانی شهرداری از سوی شهروندان کاهش یابد. مسأله ای که بسیاری به آن توجه چندانی ندارند آن است که این کارکنان شهرداری 

تند و اگر این افراد با انگیزه نباشند، چگونه می توانند خدمتی که حتی شهرداری سعی ها هستند که مجری خدمت رسانی به شهروندان هس

نموده است بهبود یافته و منطبق با نیازهای جدید مردم باشد را به آنان منتقل کنند تا شهروندان از خدمات نوین شهرداری بهره کافی را 

ال در ذهن محقق ایجاد می شود که شیوه های انگیزش شغلی کارکنان بر بهبود کیفیت ببرند. بنابراین با توجه به این مسأله و دغدغه، این سو

 خدمات شهرداری همدان تاثیر دارد؟

 

 مبانی نظري
 انگيزش مفهوم
 هیچ دیگر عبارت به گویند. رفتار چرایی را انگیزه شد. گرفته است حرکت معنی به که 7موو التین واژه از بار نخستین انگیزش اصطالح

 اوست. نیازهای از ناشی ناخودآگاه، یا خودآگاه از اعم انسان انگیزش نباشد. آن محرک نیازی ای یاانگیزه که دهدنمی انجام فرد را رفتاری
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 سری یك انجام به را انسان که محرومیتی یا کمبود و درونی حالتی از است عبارت نیاز یا انگیزه گفت: توانمی انگیزه تعریف در بنابراین

 ای کهگونه به سازمان هدفهای تأمین جهت در فراوان وششک به میل» که باشدمی شکل این به انگیزه دیگر تعریف [.0] دارد وامی فعالیت

 [.1] «شود داده سوق فردی نیازهای از برخی ارضای جهت در تالش این

 موجب و آوردمی دنبال به را خواست سپس شود،می شروع محرومیت و کمبود یا نیاز احساس با که ای استزنجیره فرآیند یك انگیزش

 بنابراین شود. نیاز ارضای به منجر است ممکن فرآیند این توالی است. هدف به نیل رفتار آن، محصول که شودمی هدفی بسوی کنش و تنش

 تمام در نماید.می منعکس را کلی خواست یك انگیزش که حالی در شودمی رفتار یا کار یك انجام به فرد تحریك و تشویق ها موجبانگیزه

 اعطای برای ابزاری عنوان به پول رابطه این در و باشدمی مطرح قوی هایی بسیارانگیزه عنوان به تشویق و تنبیه جایگاه هنوز انگیزش تحقیقات

 [.0] نیست انگیزشی عامل تنها اما بوده، مطرح پاداش

 

 شغلی تعریف انگيزش
 . سازمان هدفهای تأمین جهت در فراوان کوشش به میل از است عبارت

 اختالف توجیه برای باشد.می سازمان آن در باال حد در انگیزشی عوامل ها وجودسازمان آن تبع به و کارکنان موفقیت دالیل از یکی

 عملکرد اما بوده شغلی مساوی امکانات و شرایط تحت و سازمان یك محیط در کار برای یکسانی فرصت و توانایی استعداد، که کارکنان بین

 برانگیختن، موجب که است احوالی و اوضاع و شرایط عوامل، شغلی، انگیزش از منظور شود.می استفاده شغلی انگیزش مفهوم از دارند، متفاوتی

 [.1] گرددمی اش های شغلیموقعیت با ارتباط در مطلوب شکل به فرد رفتار تداوم و دادن جهت

 خود، اجتماعی و معنوی، مادی، محیط به دادن سامان و سر کار، یك دادن انجام به نسبت فرد عالقه و میل دهنده نشان شغلی انگیزش

 [.1] کارهاست دادن انجام بهتر برای زیاد کوشش طریق از آنها با کردن رقابت و گرفتن سبقت دیگران از موانع، بر آمدن فائق

 جستجوی در همواره که آنجا از و بیاورند دست به بیشتری ترفیعات اند کهتالش این بر دائم دارند، باالیی شغلی انگیزش که کارکنانی 

 بوجود را حالتی خود برای وظایف، انجام در کارکنان این یابند.می تر ارتقاءسریع هستند، خود وظایف و محوله امور انجام برای های بهتریراه

 [.1نمایند ] تالش است، شده خواسته آنان از که نقشی ایفای برای و باشد نیاز بیشتری نسبتاً کوشش به که آورندمی

 

 کيفيت خدمات تعریف

 سازمان برتری یا ضعف درباره فرد کلی برداشت معنای به خدمات کیفیت مثال، عنوان به دارد. وجود خدمات کیفیت از مختلفی تعاریف

 ارزیابی اثر بر که گیرندمی نظر در نگرش از شکلی عنوان به را خدمات کیفیت [.3و  9] دیگر محققان که حالی در [.1] است خدماتش و

 بنابراین [.74]است 0کیفیت ابعاد همراه به 9عملکرد و 2انتظارات بین تفاوت از کارکردی عنوان به خدمات کیفیت شود.می ظاهر درازمدت

 که دهدمی انجام خدمت دریافت فرایند یك از پس خود ادراک اساس بر مشتریان که است قضاوت نوعی خدمات کیفیت پذیرفت توانمی

 های مشتریانخواسته انتظارات، از منظور [.77] کنندمی اند مقایسهکرده ادراک را آن دریافت که خدماتی با را خود انتظارات قضاوت این با آنان

 برمی خدمت ارائه نحوه از مشتری ارزشیابی به ادراک و نماید ارائه بایستی خدمات کننده عرضه که کنندمی احساس آنها آنچه یعنی است؛

 گردد.

 زندگی کیفیت و اقتصاد بر که دهدمی قرار استفاده مورد را خدماتی و است جهانی و پیچیده کامالً ه،ای پرهزینپدیده سالمتی، مراقبت

 تا رشد این [.72] هستند اقتصادی خدمات در گسترش به های روترین حیطهسریع از یکی همچنین و گذاردمی تأثیر معناداری طور به افراد

 مدیران [ است.79] های جدیدفناوری و های درمانشیوه ظهور و مداری مشتری ،1رقابتی فشارهای افزایش سالخورده، جمعیت مدیون حدودی

های مراقبت زمینه در آمریکا مثال، عنوان به [.70] هستند مواجه زمینه این در برانگیزی چالش مشکالت و مسائل با درمانی -بهداشتی مراکز

 درصد 00 حدود تنها این وجود با [.71] است کرده دالر( هزینه 1444 نفر هر برای )تقریباً دالر تریلیون 2 از بیش 2441 سال در سالمتی

 [.71]داشتند رضایت سالمتی خدمات کیفیت از افراد
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 کيفيت خدمات در شهرداري

ها بر کسی پوشیده نیست به طوری که بیشتر شهروندان در طول روز بارها به صورت مستقیم امروزه نقش و اهمیت خدمات شهرداری

[. لذا ضروریست که نهاد شهرداری به باالترین کیفیت از لحاظ ارتباطات درون و برون 71ها در ارتباط هستند ]غیرمستقیم با شهرداریو 

سازمانی دست یابد. در نظریه های جدید مدیریت، به باالترین سازمان از نظر کیفیت، سازمان متعالی می گویند. یك سازمان متعالی است که 

به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند، بدین معنا که هر فردی برای کارایی بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزند. برخالف  تمام اعضاء

مندی نشان می دهند، اعضاء یك سازمان متعالی و برتر یك رابطه متقابل خشك و رسمی که در آن طرفی به چگونگی تقسیم منابع عالقه

چگونه هر یك از آنان می توانند نفع بیشتری به سازمان ارائه دهند، افزون بر این، تمامی اعضای سازمان به این موضوع  بیشتر مایل اند بدانند

د برای وعالقه مندند که چگونه می توانند برای افراد خارج از سازمان نیز مثمرثمر باشند بنابراین شهرداری ها نیز می باید به جایگاه متعالی خ

تر به منظور رضایت مندی هر چه بیشتر شهروندان دست یابد. چه که رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری موجب ترغیب خدمت رسانی به

ها به عنوان مهمترین [. شهرداری79آنان برای همکاری با نهادهای شهری در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهر می شود ]

ها، عدم ها و نقشتوان به پراکندگی مسئولیتها میی آنچالش های فراوانی روبرو هستند که از جمله نهاد مدیریت شهری، در ایران با

[. یکی از مهمترین مفاهیمی که با 73یکپارچگی، عدم هماهنگی بین بخشی و ضعیف بودن مشارکت مردمی در مدیریت شهری اشاره نمود ]

[. این مفهوم مشتمل 24ه طور اعم رابطه بسیار نزدیکی دارد واژه شهروندی می باشد ]کلمه شهر و شهرداری به طور اخص و مدیریت شهری ب

 [.22[ و یك ایده ای اجتماعی است ]27بر ابعاد قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده ]

مورد بی توجهی و شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند هر چند در سال های نه چندان دور 

بی مهری حاکمان و مدیران بوده اند، امروزه کانون توجه همه کسانی هستند که می خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند 

[. و از این جهت 20است ] 24[. تأمین رفاه شهروندان و سایر خدمات مرتبط، از جمله تئوری اجتماعی مطرح شده شهروندان در قرن 29]

ست که شهرداری ها نیز به دنبال تأمین بهترین کیفیت در ارائه خدمات به شهروندان می باشند. امروزه کیفیت را )خواسته مشتری( تعریف ا

[. الگوهای بسیار جهت سنجش میزان 21می کنند و انتظارها و ادراک های مشتریان را اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت می دانند ]

ود دارد که در بین آنها الگوی سروکوال یکی از شاخص ترین ابزارها برای اندازه گیری انتظارات و ادراکات مشتریان بوده و کیفیت خدمات وج

یك روش تشخیصی برای معرفی نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان می باشد، این ابزار به طور معمول برای اندازه گیری و مقایسه 

 [.21خارج سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد ] ادراکات و انتظارات مشتریان

 

 روش شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف یك تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری 

می باشند. نمونه آماری به شیوه  7931ال ها یك تحقیق کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان در سداده

 گرفت.  نفر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش گردآوری اطالعات به دو روش زیر انجام 04در دسترس به تعداد 

 گرفت. های اطالعاتی صورتالف( روش کتابخانه ای: بخش ادبیات نظری تحقیق براساس مطالعه دقیق کتب، نشریات و بانك

که در این  گرفت ش توصیفی میدانی: با استفاده از ابزارهای گردآوری اطالعات یعنی پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک صورتب( رو

 پژوهش از دو پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان و بهبود کیفیت خدمات استفاده شد.

باشد که [ می21( ]7311هاکمن و اولدهام ) ایگویه 71گیری متغیر انگیزش شغلی، پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی: ابزار اندازه

ای )کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه دارای پنج بعد تنوع مهارت، هویت به صورت سواالت پنج گزینه

 باشد.شغل، اهمیت شغل، استقالل و بازخورد شغل می

سؤال است،  74[ که دارای 29( ]7391د کیفیت خدمات با پرسشنامه پاراسورامان و همکاران )پرسشنامه بهبود کیفیت خدمات: بهبو

های دهی به گزینهمورد سنجش قرار گرفت که دارای چهار بعد قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اعتماد و اطمینان و همدلی است. جهت نمره

 کامالً مخالفم( استفاده شد.ای لیکرت )کامالً موافقم تا پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه

 

 یافته هاي پژوهش
. اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گیرد –پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف  ابتدا قبل از بررسی فرضیه

 پردازد.  می به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 7بنابراین جدول شماره 
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 نرمال بودن متغيرها: 1جدول شماره 

 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 43/4 471/7 انگیزش شغلی

 719/4 319/4 بهبود کیفیت خدمات

 

های متغیرهای باشند و دادهمی 41/4توان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها بیشتر از می 7با توجه به جدول شماره 

 های پارامتریك را جهت استنباط فرضیه پژوهش توجیهفوق نرمال هستند، بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آزمون

 نمایند.می

 فرضيه پژوهش: شيوه هاي انگيزش شغلی کارکنان بر بهبود کيفيت خدمات شهرداري همدان تأثير دارد.

بایست پیش فرضیه تحلیل می گردد. برای اجرای این آزمونمی بررسی فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون به روش همزمان استفاده جهت

 رگرسیون اجراء شود تا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد باشند.

 بینهای وجود همبستگی بین متغیر مالک و متغیر پیشپیش فرضیه-7

بین بر متغیر بین توانایی تبیین )متوسط اثر متغیر پیشتبیین مدل: در این فرض باید مشخص شود که آیا متغیر پیشپیش فرض -2

 مالک( متغیر مالک را دارند.

 شود.می بین و متغیر مالک که در این پیش فرض از آزمون آنوا کمك گرفتهپیش فرض بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر پیش-9

پردازد. لذا برای این بخش از آزمون پارامتریك همبستگی می بینبه بررسی میزان همبستگی بین متغیر مالک و پیش 2 جدول شماره

 شود.می پیرسون استفاده

 : همبستگی ميزان همبستگی بين متغيرها در فرضيه پژوهش2جدول شماره 

 متغیر مالک           

 بینمتغیر پیش
 بهبود کیفیت خدمات

 انگیزش شغلی
 172/4 ضریب همبستگی

 447/4 سطح معناداری

 

بین ارتباط معناداری با سطح باشد، لذا بین متغیر مالک و پیشمی 41/4دهد که سطح معناداری کمتر از می نشان 2جدول شماره 

 گردد.می وجود دارد. لذا پیش شرط اول آزمون رعایت %31اطمینان 

 پردازد.می بررسی میزان تبیین مدل رگرسیون در فرضیه پژوهشبه  9جدول شماره 

 : تبيين مدل رگرسيون در فرضيه پژوهش3جدول شماره 

R  مجذورR  مجذورR دوربین واتسون تنظیم شده 

177/4 919/4 91/4 391/7 

 

بهبود کیفیت تغییر در متغیر  % 91باشد، به طوری که حدود می 91/4تنظیم شده برابر  Rگردد که مجذور در جدول فوق مشاهده می

[، بنابراین 23باشد ]می %70باشد. لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از می خدمات ناشی از تغییرات در متغیر انگیزش شغلی کارکنان

 شود.[، لذا فرض استقالل بین خطاها پذیرفته می23باشد ]می 1/2تا  1/7مدل مناسب است. همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین 

 پردازد.می بین با استفاده از آزمون آنوابه بررسی رابطه خطی بین متغیر مالک با متغیر پیش 0جدول شماره 

 بين در فرضيه پژوهش: بررسی رابطه خطی بين متغير مالک و پيش4جدول شماره 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات آزادیدرجه  مجموع مربعات مدل

 447/4 911/729 472/11 7 472/11 رگرسیون

 - - 291/4 99 119/19 باقی مانده
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 - - - 93 13/773 مجموع

باشد، لذا فرض صفر مبنی بر عدم رابطه خطی بین می 41/4کمتر از  Fهمان طور که پیداست، سطح معناداری به دست آمده از آماره 

 گردد. می گردد. بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطی بین دو متغیر تائیدمی بین و مالک ردمتغیر پیش

پرداخته تا با استفاده از بایست به ارائه تابعی می با توجه به اینکه هر سه شرط استفاده از آزمون رگرسیون تك متغیری رعایت گردید،

 در این راستا ضرائب رگرسیون را به نمایش 1بین نشان داد. بنابراین جدول شماره گویی متغیر مالک براساس متغیر پیشپیش آن میزان

 گذارد.می

 : ضرائب رگرسيون در فرضيه پژوهش5جدول شماره 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 معناداری سطح t آماره
B خطای معیار Beta 

 447/4 111/9 - 700/4 171/4 مقدار ثابت

 447/4 102/74 177/4 411/4 143/4 انگیزش شغلی

 

بوده بنابراین فرض مساوی بودن آلفا برابر  41/4توان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از می با توجه به جدول فوق

تواند در معادله ضرایب غیراستاندارد شرکت کند. همچنین می گردد و مقدار ثابت بر متغیر مالک تأثیرگذار است. به طوری کهمی صفر رد

باشد، بنابراین برای ورود به معادله ضرایب استاندارد مناسب است، یا به می 41/4سطح معناداری آزمون ضریب متغیر انگیزش شغلی کمتر از 

بینی نماید. در حقیقت با بهبود کیفیت خدمات را پیشتواند میزان می تواند بر متغیر مالک اثر بگذارد. به طوری که انگیزش شغلیمی عبارتی

واریانس تغییر خواهد کرد که نشان از تأثیر زیاد انگیزش شغلی  177/4بهبود کیفیت خدمات حدود افزایش یك واریانس در انگیزش شغلی، 

شيوه هاي انگيزش شغلی کارکنان بر بهبود کيفيت خدمات شهرداري همدان توان گفت که می کیفیت خدمات دارد. پس بهبودبر 

 گردد. می . لذا فرضیه پژوهش تائید و فرضیه صفر ردتأثير دارد
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 بحث و نتيجه گيري
 انگیزش شغلیدارد. در واقع  بهبود کیفیت خدماتتأثیر زیادی بر انگیزش شغلی  همان طور که از یافته های پژوهش به دست آمد،

( 7993) افشاری[، 94](7939) همکاران و های فروتنیبیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهشبهبود کیفیت خدمات شود که می سبب

همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. زیرا ایشان [ 90( ]2470) همکاران پیراجایا وو [ 99( ]7992) شمسی[، 92]( 7993) [، میرزاآقایی97]

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان انگیزش شغلی در نزد کارکنان بیشتر باشد، سطح توانمندی و کارایی کارکنان بیشتر 

 تواند سبب ساز خدماتی با کیفیت از سوی آنان برای ارباب رجوع گردد.می امریابد که این می شده و در نتیجه عملکرد آنان افزایش

تواند بهبود کیفیت خدمات از جمله سازگاری و هماهنگی خاص و بهینه خدمات با نیازهای شهروندان، باال بودن می انگیزش شغلی

به ارباب رجوع، پاسخگویی مناسب کارکنان در قبال ارباب رجوع،  اعتماد ارباب رجوع به سطح کیفی خدمات، به موقع بودن خدمات ارائه شده

 یتوانایی باالی کارکنان در حل مشکالت و مسائل شهروندان، توانایی باال در زمینه برخورد موثر با شکایت ها و ارتقای سطح خدمات، توانای

طح دانش کارکنان، داشتن روابط دوستانه کارکنان با ارباب باالی کارکنان در کنترل تضادها و مدیریت آنان، اطمینان ارباب رجوعان به س

رجوعان، دوری کردن کارکنان از اعمال پرریسك و باال بودن سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه خدمات ارائه شده را افزایش دهد. زیرا 

شغلی خویش که همانا رسیدگی به نیازهای شهروندان و توانند به وظایف می هرچه کارکنان از انگیزش شغلی بیشتری برخوردار باشند، بهتر

 ارباب رجوعان و ارائه خدمات مناسب به آنان است، برسند که این امر زمینه ساز خدمات با کیفیت به عموم مردم خواهد بود. چرا که تنوع و

 نیز اهمیت قائل شدن برای حرفه خودگوناگونی مهارت ها و دانش کارکنان، همچنین شناخت و درک کارکنان از وظایف شغلی خویش و 

تواند کارکنان را با انگیزه و پرتالش نموده و در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان کمك نماید. همچنین وجود استقالل و آزادی می

تواند کارکنان می شهرداری، عمل در زمینه انجام وظایف شغلی توسط کارکنان و همچنین داشتن بازخوردی مناسب نسبت به عملکرد خود در

را در محیط کاری به جایگاهی برساند که احساس ثبات و امنیت نموده و همین احساس امنیت انگیزه ای برای ارائه خدمات بهتر برای 

ن بیشتر خواهد کرد و توان گفت که انگیزش شغلی توان و انرژی کارکنان را در جهت انجام وظایف شغلیشامی شهروندان خواهد بود. بنابراین

شود که کارکنان کاستی ها و کمبودهای موجود در محیط کاری را نادیده گرفته و تنها به فکر ارائه خدمات مناسب به عموم مردم می باعث

 جامعه باشند.

 

 پيشنهادها
شود که جهت ارتقای بهبود کیفیت خدمات به شهروندان، می به کلیه مسئولین و دست اندرکاران امر در شهرداری همدان پیشنهاد

های آموزشی و سمینارهایی با موضوع چگونگی افزایش سطح میزان آگاهی و دانش کارکنان را در زمینه انگیزش شغلی، از طریق کالس

لی، استقالل و آزادی در محیط کاری و های شغلی، باال بردن هویت شغلی، درجه اهمیت شغانگیزش شغلی در چارچوب افزایش سطح مهارت

 ارائه بازخورد نسبت به عملکرد کارکنان، افزایش دهند.
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