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 کارکنان ی انگیزهرفتار سازمانی بر  تأثیرمطالعه در خصوص  
 

 سمیه جاللوند

 ایران تهران، شهریار، واحد آزاد دانشگاه انسانی منابع و سازمانی رفتار گرایش _ کار و کسب مدیریت رشته ارشد دانشجوی

 

 چکیده

از  ای جموعهمدر هر سازمان  وری بهرهافزایش  منظور بهو  باشد میسازمان  وری بهرهاهداف در هر سازمانی ارتقا  ترین مهمیكی از 

نيروی  مؤثرکليد موفقيت سازمانی را مدیریت  پردازان نظریه .است که در این ميان نيروی انسانی نقش کليدی دارد مؤثرعوامل 

و اسوتراتيی  سوازمان   عامول حيواتی    عنووان  به، نقش انسان آوری فن سوی به ها سازمانو با وجود حرکت سریع  دانند میانسانی 

به شغل مورد تصودی و   ها آنکردن بيشتر  مند عالقهجلب رضایت کارکنان و  رو ازاینبيش از بيش مورد توجه قرار گرفته است. 

سوازمانی بور    هدف ایون پويوهش تعيوين نقوش رفتوار      .برآورده شدن اهداف سازمانی از اهميت خاصی برخوردار است درنتيجه

از پرسشونامه   هوا  داده گردآوری. روش پيوهش توصيفی از نوع همبستگی و برای باشد می 10منطقه انگيزش کارکنان شهرداری 

آمواری ایون پويوهش شوامل      جامعوه  و چند مؤلفه انگيزشوی اسوتفاده شود.    و همكارانش 1سازمانی توسط لوتانز استاندارد رفتار

تصوادفی سواده و    صورت بهنفر از این گروه  66داد نفر بوده و تع 611که کل جامعه مورد پيوهش  10کارکنان شهرداری منطقه 

 .136شغلی  و انگيزش 136.0 سازمانی ضریب پایایی پرسشنامه رفتار نمونه انتخاب شدند. عنوان بهبا استفاده از جدول مورگان 

 طرفه ی ل واریانس مستقل، تحلي tو آزمون همبستگی، آزمون  spssافزار  نرمبا استفاده از  ها دادهدست آمد. تجزیه و تحليل  به

، خودکارآمودی دارای  دهود  موی  سازمانی نشان رفتار دربارهت  گروهی  tآزمون حاصل از  یجنتا است. صورت گرفته و رگرسيون

 ای نمونوه تو    t، آزمون باشند میسازمانی  رفتار های مقياسزیر  در بيندارای کمترین ميانگين  بينی خوشو بيشترین ميانگين 

، آوری تواب خودکارآمودی، اميودواری،    های مؤلفه، ميانگين داری معنیبه سطح  توجه با است. نشده تائيد >1310pبا  بينی خوش

 باشود  یمو  13066کارکنان  و انگيزش سازمانی همبستگی بين رفتار ضریب مقدار .باشد می معنادار 1310همگی در سطح خطای 

 .باشد میو مطلوب  بسيار قویهمسو،  که به ی  نزدی  و دارای همبستگی
 

 انگيزش کارکنان ،سازمان ،رفتار سازمانیهای کلیدی:  واژه
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