فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال هشتم /شماره بيستم و ششم /تابستان 1395

بررسي نقش دريافتيهاي غير مستمر در رضايت شغلي کارکنان شهرداري تبريز
تاريخ دريافت مقاله 1395/6/2 :تاريخ پذيرش مقاله1395/6/15 :
وحيد رحماني
کارشناسي ارشد مديريت شهري ،دانشگاه مديريت صنعتي تبريز
rahmanivahid265@yahoo. com

چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش دريافتيهااي غيار مساترر در رضاايت شال ي کارکناا
شهرداري تبريز انجام شده است .اين تحقيق از لحاظ معيار اجرايي ،تحقيق کاربردي اسات .محقاق باا شاناتت تاا ير
دريافتيهاي غيرمسترر در رضايت شل ي در صدد هروار کرد سياست گذاري مسئوال در جهت بهبود سطح رضاايت
شل ي کارکنا ميباشد.
روش پژوهش :در پژوهش حاضر در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع تحقيق و جامعه آماري ماورد مطالعاه از
روش نرونه گيري طبقهاي متناسب به شکل چند مرح هاي استفاده شده است .در اين تحقيق تركيبي از روش اسنادي
پيرايشي بكار رفته و با استفاده از پرسشنامه اطالعات الزم جرع آوري شده است .جامعه آماري اين تحقيق را کارکنا
شاغل در شهرداري شهر تبريز تشکيل ميدهند که طبق فرمول کوکرا  130نفر مورد پرسش قرار گرفتناد .دادههااي
جرع آوري شده بعد از استخراج و کد گذاري با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSمورد تح يل قرار گرفته است.
يافتهها :نتايج بررسي  6فرضيه اين تحقيق نشا ميدهد که بين ترامي مولفههاي رضايت از دريافتيهاي غيرمساترر
با رضايت شل ي رابطه وجود دارد و اين رابطه مثبت ميباشد يعني با افزايش رضايت از دريافتيهاي غيرمساترر ساطح
رضايت شل ي کارکنا نيز افزايش يافته است.
نتيجه گيري :با توجه به مقادير ضريب هربستگي محاسبه شده براي ارتباط بين متليرها ،هربستگي باين رضاايت از
تدمات بيره اي ،رضايت از تسهيالت مالي و رضايت از تدمات تفريحي – رفاهي با رضايت شال ي معناي دار گازارش
شده است.
واژگان كليدي :رضايت شل ي ،دريافتي غير مسترر ،کار کنا  ،شهر داري تبريز
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 - 1-1بيان مسئله
مهم ترين سرماية سازما ها ،نيروي انساني شاغل
در آنها است .در سالهاي اتير ،سازما هاي پيشرفته و
موفق بخش عظيري از زما و سرماية تود را به نيروي
انساني اتتصاص داده اند تا آ را براي افزايش بهرهوري و
كارآيي سازما به كار گيرند .پيش نياز اين امر نيز
شناتت منابع انساني نه تنها از نظر كريت ،ب كه
هرچنين از نظر كيفيت و نوع نگرش آنها نسبت به
شل شا در سازما ميباشد .نگرش فرد نسبت به شلل
تود ،برآورده ساتتن نيازهاي شل ي وي مطابق با
تواناييها و ترايالتش را در بر ميگيرد و رابطة مستقيري
با رضايت شل ي وي دارد ،به طوري كه گاهي اين دو را به
جاي يكديگر استفاده ميكنند (تهوري .)1384 ،با توجه
به تلييرات سريعي كه در جها امروز مشاهده مينراييم
و سازمانها نيز از آ متا ر ميباشند ،توجه به نيروي
انساني كه مهرترين عامل تلييرات و عامل پيشرفت و يا
اضرحالل سازمانها هستند ضرورت بيشتري يافته است.
محققا و مديرا جوامع پيشرفته رمز بقاي سازمانها را
در برنامه ريزي و توجه به نيازهاي آموزشي و بهبود
تواناييهاي نيروي انساني ميدانند .از سوي ديگر مديرا
تالش مينرايند تا با اتخاذ سياستهاي مشاركتي كاركنا
را در تصريم گيريهاي سازما دتالت دهند .هرچنين
آنا ميكوشند حتي االمكا با رفع نيازهاي كاركنا و
ايجاد انگيزش در آنها رضايت شل ي كاركنا را افزايش
داده و از اين طريق به رر بخشي و كارايي نيروها
بيافزايند و بهرهوري نيروي انساني را ارتقا ببخشند.
مديرا موفق تالش مينرايند تا نيازهاي كاركنا
تويش را بشناسند و با اقداماتي در جهت رفع نيازها گام
بردارند .آنا سعي ميكنند از اين طريق بين سازما و
فرد نزديكي بيشتري بوجود آورند .بدين منظور اعطاي
تدمات رفاهي به کارکنا و تالش در جهت ج ب
رضايت آنها از طريق ارائه مشوقهاي الزم داراي اهريت
ميباشد .چرا که نيروي انساني ق ب تپنده هر سازماني
ميباشد و زماني که در سازما نيروي انساني به توبي و
به طور صحيح در راستاي ايفاي وظايف محوله تالش
نرايند ،باطبع دستيابي به اهداف تعيين شده ،امکا پذير
تواهد شد .با توجه به اهريت رضايت شل ي و تا ير آ
بر بهرهوري کارکنا هرواره سازمانها تالش ميکنند تا
شناتتي از ميزا رضايت شل ي کارکنا تود داشته
باشند بدين منظور در شرکتها و سازمانها دولتي و
تصوصي هرواره ارزيابيهاي ساالنه از سطح رضايت

شل ي کارکنا صورت ميگيرد .هدف از اين ارزيابيها
اين است که با بررسي ديدگاههاي کارکنا متوجه
بشويم که آيا ساتتار و سياستهاي سازما در زمينه ارائه
مشوقهاي الزم به کارکنا  ،تامين امکانات مادي و معنوي
مورد نياز آنها ،تامين بات و امينت روحي و شل ي آنها و
نيز بسياري از ابعاد ديگر ،مناسب است و از نظر کارکنا
وضعيت سازما در رابطه با اين موارد تا چه حدي
رضايت بخش است و آيا توانسته است آنها را ارضاء نرايد.
هدف از اين کار شناتت نقاط قوت و ضعف سازما در
رابطه با موارد پيش گفته با عنايت به نظرات کارکنا و
تالش در جهت بهبود نارساييها و نواقص و ايجاد
زمينههاي مناسب براي بهبود و اصالح عوامل انگيزشي و
رضايترندي در برنامه ريزيها و سياستهاي سازما است
که پيامد اين امر ،افزايش انگيزش و رضايترندي شل ي
کارکنا بوده و در نهايت منجر به افزايش بهرهوري و
کارآيي شده و حرکت رو به ج و و توسعهاي سازما در
سالهاي اتير را تسريع مينرايد .با توجه به اينکه
شهرداري يکي از سازمانهاي تدمات رساني عرده و
اص ي در شهرها ميباشد و به دليل گستردگي حوزه
فعاليتهايش داراي تعداد زيادي کارکن در سطح صف و
ستاد ميباشد و هره روزه پذيراي هزارا نفر مراجعه
کننده به دفاتر و ادارات مخت ف تود ميباشد ،لذا اداره
صحيح اين سازما بزرگ ،تدمات رساني صحيح و توب
به مردم ،آباداني و توسعه شهر و بسياري مولفههاي ديگر
که جزو وظايف شهرداريها ميباشند ،تنها در صورتي
قابل تحقق است که کارکنا سازما تالش الزم در
راستاي تحقق اهداف قبال گفته شده را ،به عرل آورند و
تحقيقات مخت ف نشا داده است که در ترامي سازمانها،
کارکنا راضي و داراي رضايت شل ي باال ،داراي
انگيزههاي باالتري بوده (رجب بيگي و هرکارا ،
1384؛ميرکرالي و اني1387 ،؛يعقوبي و هرکار ،
 )1388و نزديکي بيشتري را بين تود و سازما و بين
اهداف فردي و اهداف سازماني احساس ميکنند و اگر
سازماني عالقرند به استفاده بهينه و با بهرهوري باال از
کارکنانش ميباشد ،بايد در راستاي افزايش رضايت
شل ي آنها تالش نرايد .با توجه به اينکه شهرداري نيز
مانند هر سازماني تود را نيازمند به کارکنانش ميداند و
شرط پايداري ،پيشرفت و توسعه تود را در رضايت
کارکنانش ميداند .لذا تود را نيازمند شناتت عاليق و
انتظارات کارکنا به منظور استفاده از آنها در
برنامهريزيهاي آتي ميداند .زيرا تامين رضايت کارکنا
و برآورد انتظارات آنها در صورتي امکا پذير است که
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شرکت از طريق انجام يک تحقيق از کارکنا به شناتت
اين عاليق نائل آيد .اين تحقيق تالشي در راستاي
شناتت رضايت شل ي کارکنا شهرداري و ارزيابي نقش
تدمات رفاهي ارائه شده به کارکنا در افزايش رضايت
شل ي آنا ميباشد.
 -2-1اهداف تحقيق
 بررسي رابطه پرداتت اضافه کاري با رضايترنديشل ي کارکنا
 بررسي رابطه پرداتت حق ماموريت با رضايترنديشل ي کارکنا
 بررسي رابطه پرداتت تسهيالت مالي (وام) بارضايترندي شل ي کارکنا
 بررسي رابطه تحويل ارائه بن مواد غذايي بارضايترندي شل ي کارکنا
 بررسي رابطه انواع تدمات بيرهاي با رضايترنديشل ي کارکنا
 -3-1فرضيات تحقيق
 بين رضايت از پرداتت اضافه کاري بارضايترندي شل يکارکنا شهرداري رابطه معني داري وجود دارد.
 بين رضاايت از پرداتات حاق ماموريات بارضاايترنديشل ي کارکنا شهرداري رابطه معني داري وجود دارد.
 بين رضايت از ارائه تسهيالت مالي بارضايترندي شال يکارکنا شهرداري رابطه معني داري وجود دارد.
 بين رضايت از ارائه بن مواد غذايي بارضايترندي شال يکارکنا شهرداري رابطه معني داري وجود دارد.
 بين رضايت از ارائه تدمات بيرهاي بارضايترندي شل يکارکنا شهرداري رابطه معني داري وجود دارد.
 بااين رضااايت از ارائااه تاادمات رفاااهي – تفريحاايبارضايترندي شال ي کارکناا شاهرداري رابطاه معناي
داري وجود دارد.
 -2ادبيات نظري تحقيق
 -1-2مفهوم رضايت شغلي
هرة افراد در زندگي روزمرة تود به مسائ ي برتورد
ميكنند كه برايشا مط وب يا نامط وب است و از
برتورد يا انجام داد آنها احساس رضايت يا
نارضايتي ميكنند .محيط كار و فعاليت آدمي نيز،
احساسهاي متفاوتي را در افراد مخت ف به وجود ميآورد
كه احساس رضايت يا نارضايتي از مهم ترين آنهاست كه

در شخص ظاهر ميشود (الولر .)1997 ،1به عالوه،
مفهوم رضايت شل ي ،يكي از موضوعاتي است كه در
بحث رفتار سازماني ،مورد توجه ويژهي انديشرندا
مديريت قرار گرفته است ،ميباشد و عام ي مهم براي
افزايش کارآيي و نيز رضايت فردي در سازما ت قي
ميشود ،از اين روي مديرا به شيوههاي مخت ف مترصد
افزايش رضايت شل ي کارکنا تود هستند .از رضايت
شل ي تعاريف متفاوتي به عرل آمده و ابعاد آ نيز بسيار
متنوع است .در اين قسرت به تعدادي از تعريف انجام
شده اشاره ميشود:
الک )1969( 2رضايت سازماني را به عنوا احساس
عاطفي مثبت تعريف ميکند که نتيجه ارزيابي فرد از
سازما بوسي ه مقايسه بين آنچه که از سازمانش انتظار
دارد و آنچه که از آ بدست ميآورد ،حاصل ميشود.
كوه ن معتقد است اگر انگيزههاي اص ي و مهم فرد
در زمينه شلل او و كارهايي كه انجام ميدهد ارضاء
شوند هرچه فاص ه بين نيازهاي شخصي فرد و ادراك يا
نگرش او نسبت به توانايي بالقوه شلل براي ارضاء اين
نيازها كرتر باشد رضايت شل ي نيز زياد تواهد بود ،چرا
که وجود انگيزش در شلل براي ادامه اشتلال الزم و
ضروري است و اگر فرد به شلل تود عالقرند نباشد و در
انجام وظايفش برانگيخته نشود ادامه حرفه برايش
مالمتآور تواهد بود .ولي برآورده شد نيازها از طريق
حرفه احساس رضايت نسبت به شلل ايجاد ميشود.
بسته به اهريت و شدت وجود نياز و ميزا ارضاء آ
توسط حرفه ،احساس رضايت نيز بيشتر تواهد بود.
(ساعتچي1372؛.)24
رضايت شل ي ،مجروعهاي از احساسهاي سازگار و
ناسازگار است كه كاركنا با آ احساسها به كار تود
مينگرند .وقتي كاركنا به سازما ميپيوندند،
مجروعهاي از تواست ها ،نيازها ،آرزوها و تجربههاي
گذشته را كه بر روي هم ،انتظارهاي شل ي را ميسازند،
با تود به هرراه دارند كه نشاني از ارتباط توقعات
نوتاستة كاركنا با پاداشهايي است كه كار فراهم
ميآورد (ديويس و استروم .)1370 ،3بيا ديگر ،رضايت
شل ي به معني دوست داشتن وظايف وابسته به هر شلل،
شرايطي كه كار در آ انجام ميگيرد و پاداشي كه براي
انجام آ دريافت ميشود ،است .اينكه فعالي تها ،امور و
شرايطي كه كار را تشكيل ميدهند ،تا چه حد ،نيازهاي
فرد را بر طرف ميسازد ،به قضاوت فرد بستگي دارد .فرد
بايد موارد توب و بد شل ش را بسنجد .چنانچه توبيها
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بر بديها غ به كند ،احترال دارد فرد از شلل تود راضي
باشد.
هاپاك )1935( 4رضايت شل ي را مفهومي پيچيده و
چندبعدي تعريف ميكند كه با عوامل رواني ،جسراني و
اجتراعي ارتباط دارد .تنها يك عامل موجب رضايت
شل ي نريشود ب كه تركيب معيني از مجروعه عوامل
گوناگو سبب ميگردند كه فرد در لحظه معيني از زما
از شل ش احساس رضايت نرايد و به تود بگويد كه از
شل ش راضي است و از آ لذت ميبرد .فرد با تأكيدي
كه بر عوامل مخت ف از جر ه درآمد ،ارزش اجتراعي
شلل ،شرايط كار و فرآوردههاي اشتلال در زما ها ي
متفاوت دارد .بهطرق گوناگو احساس رضايت از شل ش
مينرايد .هاپاک ،ت قي شل ي را با رضايت شل ي مقايسه
نروده است .طرز ت قي شل ي عبارت است از عكسالعرل
فرد نسبت به جنبهاي از كارش و مجروعه طرز ت قيهاي
فرد نسبت به جوانب مخت ف حرفهاش رضايت شل ي او را
تشكيل ميدهد (شفيعآبادي 1371 ،؛.)124
بخشي از رضايت شل ي از مقايسه شرايط واقعي كار
با انتظارات از كار و بخش ديگر از طرز ت قي افراد نسبت
به كار حاصل ميشود .پس در محيط كار طرز ت قيهاي
فرد ميتواند عام ي براي ايجاد انگيزه و رضايت باشد .در
واقع طرز ت قي ميزا احساس مثبت فرد نسبت به هدف
يا موضوع تاص ميباشد .هرانطور كه قبالً گفته شد
ادراك فرد از شل ش بهتر از شلل بوده و طرز ت قي فرد
از شلل بايد در طراحي شلل و انگيزش مدنظر باشد
(الواني1374 ،؛ .)158به بيا ديگر ،رضايت شل ي عبارت
است از حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت که افراد
نسبت به شلل تود دارند (عابدي و مزروعي.)1389 ،
ويکتور وروم )1964( 5رضايت شل ي را به عنوا
ترايالت رواني فرد نسبت باه نقشي که شاغل در شلل
تود ايفاء ماي کناد تعرياف کارده اسات .در ايان
تعرياف باا توجه به مفهوم نقش که عبارت است از جنبه
کارآمدي از انجام يک وظيفاه باه وساي ه فرد ،مي توا
گفت بدين وسي ه شاغل تود را در سازما مفيد مي
يابد .در نتيجاه ،احساس رضايت به او دست مي دهد.
ميزا رضايت شل ي معرف نگرش مثبت يا منفي فرد از
شلل تود است و متأ ر از عوامل متعددي ميباشد
جوادين .)1381 ،چانگ 6و هرکارا رضايت شل ي را
مجروعه احساسات فرد نسبت به شل ش بيا ميکنند
( .)2گي يس 7معتقد است رضايت شل ي پاسخ مؤ ر به
شلل است ( )3و از ديدگاه هرزبرگ  3عوام ي که به
رضايت شل ي منجر ميشود مترايز از آنهايي است که به

نارضايتي شل ي ميانجامد که شامل عوامل بهداشتي يا
عوامل بيروني و دسته دوم عوامل انگيزشي يا عوامل
دروني است (الويريج .)1996 ،نتايج تحقيق صانعي نشا
داد رضايت دروني بيشترين درصد ( 58/7درصد)
پرستارا شاغل در بخشهاي دات ي جراحي در سطح
پايين و رضايت بيروني بيشترين درصد (  55درصد) آنا
در سطح باال بوده است (صانعي .)1383 ،رضايت شل ي
بر بازدهي و کيفيت انجام کار و ابقاء کارمند تأ يرگذار
است .چانگ بيا ميکند رضايت شل ي عامل مهري در
نحوه عر کرد و کيفيت تدمات ارايه شده توسط کارکنا
بيرارستا از جر ه پرستارا است .تي ور 8با تحقيق تود
در آمريکا نشا داد رضايت شل ي پرستارا با ارتقاء
کيفيت مراقبت از بيرارا و افزايش بهرهوري آنا هرراه
تواهد بود (لسچينگر ،و الروست و تورهادس.)2003 ،
رضايت شل ي تود تعيين کننده بسياري از متليرهاي
سازماني نظير افزايش بهرهوري ،افزايش کريت و کيفيت
کار و ...است.
در تعريفي كوتاه ميتوا گفت رضايت شل ي به
درجهاي كه افراد شلل شا را دوست دارند ،اشاره دارد.
صاحب نظرا از اين مفهوم براي نشا داد تركيبي از
احساسات افراد به اجزاي مخت في هرچو  :ماهيت كار،
سطح حقوق و پرداتت ها ،فرصتهاي ارتقاء و رضايت از
هركارا استفاده ميكنند .اهريت مطالعهي رضايت
شل ي نشأت گرفته از مجروعهاي از يافته هاست كه اين
يافتهها را ميتوا در دو محور ك ي بيا نرود:
 .1رضايت شل ي با افزايش بهرهوري ،تعهد سازماني،
غيبت و ترك تدمت كرتر ،افزايش ا ر بخشي سازماني
ارتباط مثبت دارد؛
 .2رضايت شل ي پايين منجر به پيامدهاي منفي
هرچو  :رفتارهاي انزواگرايانه ،افزايش هزينه ها ،كاهش
سود و نهايتاً عدم رضايت مشتري ميگردد (عبدال و
هركارا .)2011:127 ،9
رضايت شل ي متا ر از موارد متعدد شخصي ازجر ه
سن ،جنس ،تحصيالت ،سابقه و موارد مربوط به محيط
كار مانند مدير ،هركارا  ،محيط ،فضا و امكانات ميباشد
(مير دريکوندي.)1379 ،
 -2-2دريافتيهاي غير مستمر و نقش آن در
رضايت شغلي
دريافتيهاي غيرمسترر به دليل ماهيت عير ابت و
متلير تود و به لحاظ تفاوت در مقادير و زما دريافت
متفاوت از حقوق ابت ميباشند و به اين لحاظ داراي
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ماهيت هيجا بخش و تشويقي بيشتري در مقايسه با
حقوق ميباشند .در واقع هر کارمندي از ميزا حقوق و
دريافتي ابت تود مطالعه است اما مزاياي غيرمسترري
که ميتواند دريافت کند متلير و متفاوت است و هرين
امر ماهيت تشويقي يا تنبيهي دريافتيهاي غير مسترر را
تقويت ميکند .به هرين دليل نيز مزايايي پرداتتي به
کارکنا به عنوا يک عنصر تشويقي در سازمانهاي
مخت ف اهريت يافته است .از طرفي چو اين پرداتتيها
به تشخيص مديرا و به صالحديد انها پرداتت ميشوند
لذا در صورت عدم دقت و عدم رعايت انصاق و عدالت
ميتوانند داراي ماهيت تخريبي و تضاد انگيز در سازمانها
نيز باشند .يکي از بهترين نظرياتي که ميتوا به اتکا به
آ نقش دريافتيهاي غير مسترر در رضايت شل ي
کارکنا را تبيين نرود ،نظريه مبادله ميباشد.
هرا طور که از واژه مبادله استنباط ميشود ،مبادله
به تبادل پاداشهاي با ارزش بين افراد به عنوا مبنايي
براي نظم اجتراعي توجه دارد .مبادله ي مورد نظر در
اينجا تنها شامل اشيا م روس نيست ب که عروما درباره
ي چيزهاي غير م روس مانند تکريم ،عالقه ،هرکاري و
تاييد است( .اسکيدمور )79 ،1372 ،نظريه مبادله از
زمينههاي مخت في مانند اقتصاد ،انسا شناس و روا
شناس بهره گرفته و درواقع آميختهاي است از اقتصاد
سود گرايي ،انسا شناس کارکردي و روا شناس
رفتاري .انديشه ي مبادله يا بده بستا  ،تاريخچه ي
ديرين دارد و به قدمت تود انسا ميرسد ولي بررسي
منظم آ در سده هيجدهم هم آغاز شده است (اديبي و
انصاري1358 ،؛)226
نظريه تبادل در صدر آ است که اصول رفتار گرايي
را دربرگيرد و پس از آ از درآميختن آنها با انديشههاي
ديگر در مورد مسايل مورد عالقه جامعه شناسا به
کارشا بندد .گرچه نظريه تبادل ساليا داراز مطرح
بوده است اما در ده  1950و  1960بود که با کارهاي
جورج هومنز يک دوره شکوفايي را به تود ديد .نظريه
تبادلي جورج هومنز را ميتوا به عنوا واکنش در برابر
انگاره ي واقعيتهاي اجتراعي و نظريههاي جامعه
شناتتي مربوط به آ  ،به ويژه کارکرد گرايي ساتتاري،
به شرار آورد( .ريتزر ،1374 ،؛ )414بديهي است
«روانشناسي تجربي» و« نظريه يادگيري» اسکينز در
طرح قضاياي اساس نظريه مبادله در جامعه شناس نقش
مهري ايفا کرده است( .توس ي1370 ،؛)382

 -3-2پيشينه مطالعاتي موضوع
مبحث رضايت شل ي با توجه به اهريتي که در
کارکرد سازمانها دارد ،از دهة  1920در سازما نهاي
مخت ف مورد بررسي قرار گرفته است که به برتي از آنها
که در داتل و تارج از ايرا صورت گرفته است ،اشاره
ميشود:
ميرفخرايي ( )1991هربستگيهاي رضايت شل ي
كتابدارا دانشگاهي در اياالت متحده را مورد مطالعه قرار
داد و نتيجه گرفت كه كتابدارا دانشگاهي در دو گروه
كتابخانههاي كوچك و بزرگ دانشگاههاي اياالت متحده،
درك مثبتي نسبت به شل شا دارند .رابطة معناداري
بين جنسيت كتابدارا در هر دو گروه و رضايت ك ي آنا
از شل شا وجود نداشت .طبيعت كار ،سرپرستي ،حقوق،
ارتقا ،و هركارا  ،هربستگي بااليي در رضايت ك ي
كتابدارا دانشگاهي داشت و كتابدارا دو گروه ،كم ترين
رضايت را از فرصتهاي ارتقاي شل ي داشتند.
پارمير و ايست ( )1993ميزا رضايت شل ي را در
ميا كاركنا غيرمتخصص  12كتابخانة دانشگاهي ايالت
اوهايو مورد بررسي قرار دادند .نتايج حاصل از تحقيق،
رضايت اين گروه كاركنا را از سرپرستي ،هركارا ،
طبيعت كار ،مزايا ،و پرداتت ،و نارضايتي آنا را از
ارتقاي شل ي ،پاداشهاي احترالي ،روش كار ،و ارتباطات
نشا داد
عسگري و هرکارا ( )1388به بررسي رابطه بين
ويژگيهاي شخصيتي و حرايت اجتراعي با رضايت
شل ي مع را ز شهر اهواز پرداتتند .نرونه پژوهش
شامل  200نفر مع را ز شهر اهواز بودند كه به طور
تصادفي توشهاي انتخاب شدند و با آزمونهاي ويژگيهاي
شخصيتي ،حرايت اجتراعي في يپ و رضايت شل ي JDI
مورد ارزيابي قرار گرفتند .تحقيق از نوع هربستگي بود و
تجزيه و تح يل دادهها با استفاده از روش هربستگي
پيرسو در سطح معني داري  P>0. 05نشا داد كه از
لحاظ مولفههاي وجداني بود  ،برونگرايي و توافق و
حرايت اجتراعي با رضايت شل ي ارتباط معناداري وجود
دارد اما از لحاظ مولفههاي روا نژندي و باز بود با
رضايت شل ي ارتباط معناداري وجود ندارد.
شهبازي و هرکارا ( )1388در تحقيق تود با
عنوا « بررسي عوامل مو ر بر رضايت شل ي نيروهاي
پ يس» به اين نتيجه رسيدند که رضايت شل ي نشا
دهنده احساس و رضايت فرد از شل ش ميباشد كه متا ر
از تصوصيات افراد مثل ارزش ها ،نگرشها و گرايشهاي
آنا و هرين طور ويژگيهاي مربوط به محيط كار است.
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رضايت شل ي عام ي بسيار مو ر بر عر كرد شل ي
كاركنا و بهرهوري سازما است .رضايت شل ي بر
احساس رضايت فرد از زندگي اش نيز تا ير ميگذارد .كه
در اين راستا شناسايي عوامل فردي و سازماني تعيين
كننده رضايت شل ي نيروهاي پ يس داراي اهريت
هستند .هم چنين تحصيالت ،سن ،جنسيت ،طول
تدمت و درجه عوامل فردي رضايت شل ي نيروهاي
پ يس و استقالل ،تنوع شلل ،مهم بود تودِ کار ،نياز به
مسووليت پذيري هنگام انجام کار ،قدرداني از طرف
مدير ،تخصص و دانش الزم براي انجام کار ،عوامل
سازماني تعيين كننده رضايت شل ي نيروهاي پ يس
هستند .در اين بين عوامل سازماني در پيش بيني
رضايت شل ي مهم تر از تصوصيات جرعيت شناتتي
هستند و سرپرستا يا مديرا بايد بر محيط کار به
عنوا ابزار اص ي افزايش رضايت شل ي و انگيزه نيروها
تررکز نرايند.
 دهقا و هرکارا ( )1389تحقيقي با عنوا«تبيين ارتباط ابعاد غني سازي شلل و رضايت شل ي
کارکنا (مورد :شرکت برق)» انجام دادند .تحقيق با
هدف بررسي ميزا ارتباط ابعاد غني سازي شلل با
رضايت شل ي کارکنا و تعيين سهم ابعاد غني سازي
شلل در پيش بيني رضايت شل ي کارکنا صورت گرفته
است .تحقيق بر مبناي اهداف و ماهيت تحقيق از نوع
تحقيق توصيفي برمبناي روش جرع آوري دادهها از نوع
پيرايشي و به لحاظ روش تح يل داده از نوع مطالعات
هربستگي بوده است .جامعه آماري تحقيق کارمندا
شاغل در شرکت توزيع برق منطقه شرال شرق تهرا
(تهرانپارس) بوده اند که با استفاده از روش نرونه گيري
تصادفي طبقهاي  92نفر به عنوا نرونه آماري انتخاب
گرديدند .جهت جرع آوري دادههاي مورد نياز از
پرسشنامههاي استاندارد غني سازي شلل و رضايت
شل ي و جهت آزمو فرضيههاي تحقيق از روش آماري
هربستگي پيرسو استفاده گرديد .نتايج تحقيق نشا
ميدهد که بين ابعاد غني سازي شلل (بجزء مهارت
کاري) ،با رضايت کارکنا هربستگي قوي و مستقيري
وجود دارد .هرچنين سهم متليرها و ابعاد غني سازي
شلل در پيش بيني و تلييرات رضايت شل ي حدود 60
درصد ميباشد.
عيسي رري و بهزاد رسول زاده در تحقيق با عنوا
«بررسي متليرهاي تا يرگذار بر افزايش انگيزه پيشرفت و
کسب موفقيت در مديرا تعاونيها» به اين نتيجه
رسيدند که در بحث مربوط به مديريت ،عوامل انگيزشي

به عنوا يكي از شاتصهاي اص ي و يكي از متليرهاي
تأ يرگذاردراستراتژي سازماني وكسب موفقيت شل ي
است .مطالعه مذکور با هدف پي برد به رابطه برتي از
متليرهاي مورد مطالعه و انگيزه پيشرفت مديرا
تعاونيها و شناسايي سهم هركدام از عوامل با استفاده از
روش تحقيق هربستگي و پس رويدادي صورت گرفته
است .در اين مطالعه از روش تحقيق توصيفي از نوع
هربستگي استفاده شده است .هرچنين براي مقايسه
برتي متليرها از روش تحقيق پس رويدادي استفاده
شده است .جامعه آماري پژوهش مذکور مديرا
تعاونيهاي فعال اردبيل در سال 1385-1386بوده اند
که تعداد  464تعاوني مورد مطالعه قرار گرفته است .بر
اساس نتايج اين مطالعه ميتوا با تقويت عوامل انگيزشي
وموفقيت در مديرا تعاونيها ،آنا را در محيطهاي
كاري به منظور توليد بيشتر ،كارآفريني و بالندگي در
تشكلها ي تعاوني ياري نرود .بر اساس نتايج اين تحقيق
انگيزش در مديريت از عوامل تا يرگذار بر موفقيت مدير
در دستيابي به اهداف سازماني ميباشد.
-3روش شناسي تحقيق
اين تحقيق از لحاظ معيار اجرايي ،تحقيق کااربردي
است .محقق با شناتت تا ير دريافتيهاي غيرمساترر در
رضايت شل ي در صادد هراوار کارد سياسات گاذاري
مسئوال در جهت بهبود سطح رضايت شال ي کارکناا
ميباشد .بررسي رواباط باين متليرهاا از ناوع مطالعاات
هربستگي است .براي برآورد حجم نرونه از رابطه نروناه
گيري کوکرا استفاده شاده اسات جامعاه آمااري ايان
تحقيق را کارکناا شااغل در شاهرداري تبرياز تشاکيل
ميدهند ..در پژوهش حاضر با توجه به ماهيات موضاوع
تحقيق و جامعه آماري مورد مطالعه از روش نرونه گيري
طبقه اي متناسب به شکل چند مرح هاي اساتفاده شاده
اساات .در اياان تحقيااق بااراي گاارد آوري دادههااا از 1
پرسشنامه شامل  40سوال در طيق ليکارت و  12ساوال
در مقياس اسري و رتبه اي استفاده شده اسات ..در ايان
تحقيق شيوه هاي تح يل آماري که ماورد اساتفاده قارار
ميگيرناد اعام از آماار توصايفي و آماار اساتنباطي ،باا
استفاده از نرم افازار SPSSصاورت گرفتاه اسات .باراي
بررسي و آزمو فرضايات تحقياق از آزماو اساتنباطي
شامل هربستگي پيرساو اساتفاده شاده اسات ..باراي
ساانجش پاي اايي پرسشاانامه از آزمااو آلفاااي کرونبااا
استفاده شده است با توجه به مقادير ضريب آلفاا کاه در
جدول  1-3ارائه شده است ،هره متليرها داراي قاب يات
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اعتراااد بااااليي ماايباشااند چاارا کااه مقااادير آلفااا بااراي
متليرهاي مذکور باالي  0/7يا نزديک به آ تعريف شده
است.
جدول :1-3نتايج آزمو پايايي متليرهاي تحقيق
رديف

عنوان متغير

تعداد سواالت

ضريب آلفا

1
2
3
4
5
6
7

تدمات بيره اي
پرداتت اضافه کاري
پرداتت حق ماموريت
تسهيالت مالي
تدمات رفاهي
بن مواد غذايي
رضايت شل ي

3
4
3
4
3
3
20

0/72
0/65
0/7
0/72
0/71
0/67
0/85

جدول  :3-4توزيع فراواني گروههاي تحصي ي
پاسخگويا
درصد

درصد فراواني

متغير

فراواني

فراواني

پاسخگويان

زيرديپ م

7

5.4

5.4

ديپ م

44

33.8

34.1

فوق ديپ م

36

27.7

27.9

ليسانس و باالتر

38

29.2

29.5

ساير

4

3.1

3.1

کل

129

99.2

100.0

1

.8

130

100.0

بدو پاسخ
کل

 وضعيت تاهل – 4بررسي دادههاي تحقيق و ارائه نتايج
 -1 -4معرفي ويژگيهاي جعيت شناختي
پاسخگويان
 سنبررسي سن پاسخگويا بر اساس توصيف با استفاده
از آمارههاي تررکز و پراکنش انجام شده است .بر اين
مبنا ميانگين سني افراد نرونه  38سال محاسبه شده
است .کم سن ترين فرد نرونه  22سال و مسن ترين انها
داراي  58سال ميباشد .دامنه تلييرات سني افراد مورد
مطالعه  36سال ميباشد.

وضعيت تاهل بر اساس مجرد بود يا متاهل بود
بررسي شده است که نشا ميدهد 112 ،نفر از
پاسخگويا متاهل و  18نفر معادل  14درصد کل نرونه
مجرد هستند.
 -2-4ويژگيهاي شغلي
 وضعيت استخداميتوزيع وضعيت استخدامي کارکنا مورد مطالعه
نشا مي دهد که بيشتر کارکنا واحد مورد مطالعه در
استخدام رسري شهرداري هستند که  62نفر معادل 48
درصد نرونه داراي وضعيت استخدامي رسري هستند

 جنسيتتوزيع جنسي افراد نرونه به منظور بررسي ترکيب
جنسيتي افراد نرونه انجام شده است 77 .نفر معادل
59درصد از کل پاسخگويا را مردا و  53نفر معادل
 41درصد پاسخگويا را زنا تشکيل ميدهند.
 ميزان تحصيالتنتايج نشا ميدهند که بيشترين فراواني در
گروههاي تحصي ي مربوط به کارکنا داراي مدرک
ديپ م است که  34درصد کل نرونه را تشکيل ميدهند و
کرترين فراواني مربوط به مدرک زيرديپ م است که 7
نفر معادل 4 .5درصد از کل کارکنا شهرداري منطقه 4
تبريز را به تود اتتصاص داده اند.

جدول  )5-4توزيع فراواني وضعيت استخدامي
پاسخگويا
درصد

درصد فراواني

متغير

فراواني

فراواني

پاسخگويان

دائم

62

47. 7

47. 7

مدت معين

38

29. 2

29. 2

پيرانکاري

3

2. 3

2. 3

قراردادي

27

20. 8

20. 8

کل

130

100. 0

100. 0

 سابقه شغلينتايج نشا ميدهد ،ميانگين سابقه شل ي در
کارکنا شهرداري تبريز 3 .11 ،سال ميباشد .نتيجه
مذکور نشا ميدهد که بيشتر کارکنا واحد مالي
شهرداري از کارمندا رسري و با سابقه شهرداري
ميباشند که تود اين امر ميتواند ،امري مثبت و
مولفهاي داراي تا ير قابل توجه در بهرهوري نيروي کار
در حوزه مالي و اداري شهرداري تبريز باشد.
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 پست سازمانيافراد مورد مطالعه در اين تحقيق از نظر پست
سازماني نيز توصيف شده اند .با توجه به تعدد وظايف و
مسئوليتها در شهرداري ،کارکنا در  3گروه کارگر،
کارمند و کارشناسا ارشد و مديرا قرار داده شده اند
هدف از اين تقسيم بندي اين بوده است که در صورت
لزوم بتوا ميزا رضايت شل ي و نيز ميزا رضايت در
زمينه مولفههاي مربوط به دريافتيهاي غير مسترر را
بين اين افراد مطالعه نرود .بر مبناي نتايج بدست آمده
مشخص شده است که  6درصد نرونه را کارگرا 70 ،
درصد نرونه کارمندا و  24درصد نرونه را مديرا و
کارشناسا ارشد تشکيل ميدهند.
 متغير وابسته :رضايت شغليدر اين مطالعه درصد امتياز کامل افراد نرونه در
متلير رضايت شل ي از قسرت کرد نرره ميانگين افراد
در اين متلير ( )4 .66به ( 100حالت مط وب و رضايت
کامل) و ضرب مجدد عدد بدست آمده در عدد 100
محاسبه ميشود .بر اين مبنا درصد امتياز کامل رضايت
شل ي در اين مطالعه  66درصد محاسبه شده است که
فاص ه قابل توجهي از عدد  100دارد و نشا ميدهد که
سطح رضايت شل ي کارکنا شهرداري چندا مط وب
نيست.
مولفههاي مربوط به متغير دريافتي غيرمستمر:
شامل رضايت از بن و ساير پرداتتيهاي غيرنقدي-
رضايت از حق ماموريت -رضايت از اضافه کاري –
رضايت از بيره -رضايت از تدمات تفريحي -رفاهي
ميباشد که هره اين متليرها به عنوا بخشي از مولفه
اص ي رضايت از دريافتيهاي غير مسترر در نظر گرفته
شده اند.
هرانطور که در بخش قبل اشاره شد ،درصد امتياز
کامل به عنوا معياري جهت ارزيابي فاص ه وضعيت
موجود از وضعيت مط وب مورد استفاده قرار ميگرد .در

اين مطالعه درصد امتياز کامل محاسبه شده براي
مولفههاي مربوط به دريافتيهاي غير مسترر زير 60
ميباشد .اين امر نشا ميدهد که کارکنا شهرداري
رضايتي در حد متوسط از دريافتيهاي غيرمسترر در
شهرداري دارند و سطح پايين رضايت شل ي نيز اين امر
را تاييد ميکند که در نبود مولفهها و عوامل تشويقي و
انگيزشي مادي ،سطح رضايت شل ي کارکنا نيز پايين
تواهد بود .عدم رضايت در مولفههاي دريافتيهاي
غيرمسترر به تصوص در زمينه تدمات رفاهي و
تفريحي و نيز پرداتت حق ماموريت بيشتر از بقيه
ميباشد که به نظر ميرسد شهرداري به عنوا يک
سازما فرهنگي حداقل بايد در زمينه تامين تدمات
تفريحي و رفاهي براي کارکنانش مشکل نداشته باشد،
که اين بررسي نشا ميدهد بيشترين مشکل نيز در
هرين زمينه است.
 -3-4بررسي فرضيات تحقيق
براي مطالعه اين امر با توجه به قرار داشتن هر دو
متلير در مقياس فاص هاي از آزمو هربستگي گشتاوري
پيرسو استفاده گرديد .شاتصي که در اين آزمو براي
بررسي روابط بين متليرها مورد استفاده قرار ميگيرد،
ضريب هربستگي گشتاوري پيرسو يا  rناميده ميشود
که مقدار آ بين  +1تا  -1متلير ميباشد .هر چه  rبه
يک نزديک تر شود ،نشا دهنده هربستگي بيشتر بين
دو متلير مورد بررسي است .مقدار مثبت در ضريب
هربستگي تلييرات هم جهت و مقدار منفي تلييرات غير
هم جهت متليرها را نشا ميدهد لذا اگر در رابطه بين
دو متلير ضريب  rمنفي باشد اين بدين مفهوم است که
با افزايش يکي از متليرها آ ديگري کاهش مييابد
فرضياتي که در اين تحقيق مورد آزمو قرار ميگيرند در
ادامه آورده شده و بعد از آ نيز آزمو هره فرضيهها به
ترتيب در يک جدول آورده شده و توضيحات مربوط به
هر فرضيه در ادامه جدول شرح داده شده است.

 )9-4توصيف وضعيت پاسخگويا در تصوص مولفههاي متلير دريافتي غيرمسترر
دامنه

حداقل

حداکثر

تغييرات

نمره

نمره

رضايت از بيره

130

8

2

10

5.98

رضايت از پرداتت اضافه کاري

127

12

4

16

10.80

رضايت از پرداتت حق ماموريت

130

11

3

14

7.97

رضايت از وام و تسهيالت مالي

130

8

2

10

5.65

رضايت از تدمات تفريحي  -رفاهي

128

10

3

13

7.82

2.425

رضايت از بن و ساير پرداتتيهاي غيرنقدي

130

10

3

13

8.23

2.052

متغير
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تعداد

ميانگين

انحراف

درصد امتياز

استاندارد

کامل

1.647

59

2.464

54

2.530

53

1.786

56
52
55

بررسي نقش دريافتي هاي غير مستمر در رضايت شغلي کارکنان شهرداري تبريز

جدول  )10 -4آزمو هربستگي پيرسو جهت بررسي روابط بين رضايت شل ي با متليرهاي تحقيق
ضريب همبستگي با رضايت شغلي

سطح معني داري**

رضايت از پرداتت اضافه کاري

.129

.148

متغيرها
رضايت از پرداتت حق ماموريت

0.07

.426

رضايت از ارائه تسهيالت مالي

.168

.047

رضايت از ارائه بن مواد غذايي

.070

.426

رضايت از ارائه تدمات بيره اي

264.

.002

رضايت از ارائه تدمات رفاهي – تفريحي

253.

.004

تعداد

130

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

فرضيه - )1بين رضايت از پرداخت اضافه کاري
بارضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري رابطه معني
داري وجود دارد.
با توجه به اينکه در اين مطالعه ضريب هربستگي
()rبين دو متلير  0/13محاسبه گرديده است لذا ميتوا
ادعا کرد که بين رضايت از پرداتت اضافه کاري
بارضايترندي شل ي کارکنا شهرداري هربستگي مثبت
وجود دارد به عبارتي اينکه افزايش رضايت از پرداتت
اضافه کار ي در کارکنا ميتواند منجر به افزايش
رضايت شل ي آنها شود و اين امر به نوبه تود بر بهرهوري
و عر کرد کارکنا تا ير مثبت ميگذارد .هر چند که اين
رابطه با توجه به اينکه  r=0.13ميباشد ،قابل توجه
نيست و بر مبناي اينکه  sig≥0.05ميباشد ميتوا
گفت که رابطه مشاهده شده بين دو متلير به لحاظ
آماري معني دار نري باشد .بنابراين نري توا آ را به
کل کارکنا شهرداري يا کل کارمندا تعريم داد ،چرا
که نتيجه بررسي ارتباط اماري بين دو متلير معني دار
نيست .به اين ترتيب بر مبناي مقادير  rو  sigمحاسبه
شده ،فرضيه تحقيق که بر ارتباط دو متلير با هم تاکيد
داشت ،رد ميشود و فرضيه صفر که وجود رابطه اماري
معني دار بين دو متلر را رد ميکرد ،تاييد ميشود.
فرضيه )2بين رضايت از پرداخت حق ماموريت
بارضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري رابطه معني
داري وجود دارد.
هرانطور که در سوال قبل بحث شد هر دو متليري
که به بررسي رابطه آنها با هرديگر پرداتته ميشود در
مقياس فاص هاي قرار دارند ،ف ذا از آزمو هربستگي
پيرسو جهت بررسي رابطه استفاده ميشود .نتايج
آزمو که به شرح جدول زير ميباشد ،نشا ميدهد که
بين دو متلير هربستگي مثبت وجود دارد .بدين مفهوم
که هر چقدر ميزا رضايت از حق ماموريت دريافتي

توسط کارکنا بيشتر باشد يعني اينکه هر چقدر
کارکنا حق ماموريتهاي دريافتي تود را عادالنه
تشخيص دهند و آ را متناسب با کار و فعاليت تود
ارزيابي کنند ،به هرا ميزا رضايت شل ي آنها آنها نيز
افزايش تواهد يافت ..هر چند که اين رابطه با توجه به
اينکه  r=0.07ميباشد ،قابل توجه نيست و بر مبناي
اينکه  sig≥0.05ميباشد ميتوا گفت که رابطه
مشاهده شده بين دو متلير به لحاظ آماري معني دار
نري باشد .بنابراين نري توا آ را به کل کارکنا
شهرداري يا کل کارمندا تعريم داد ،چرا که نتيجه
بررسي ارتباط آماري بين دو متلير معني دار نيست .به
اين ترتيب بر مبناي مقادير  rو  sigمحاسبه شده ،فرضيه
تحقيق که بر ارتباط دو متلير با هم تاکيد داشت ،رد
ميشود و فرضيه صفر که وجود رابطه آماري معني دار
بين دو متلر را رد ميکرد ،تاييد ميشود.
فرضيه)3بين رضايت از ارائه تسهيالت مالي با
رضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري رابطه وجود
دارد.
بررسي اين فرضيه نيز مانند دو فرضيه قب ي با
استفاده از آزمو هربستگي پيرسو انجام ميشود و
مقادير  rبه عنوا مولفه هربستگي بين دو متلير
محاسبه ميشود .بر اين مبنا طبق جدول و نرودار زير
بررسي رابطه مذکور انجام شده است و نتايج نشا
ميدهد که بين رضايت از وام و تسهيالت مالي در
شهرداري تبريز با رضايت شل ي کارکنا رابطه مستقيم،
قوي و معنا داري وجود دارد .نتيجه مذکور نشا ميدهد
که هر چقدر در يک سازما وامها و تسهيالت مالي
کافي و مناسبي به کارکنا اعطا شود به هرا ميزا ،
رضايت شل ي انها افزايش تواهد يافت .با توجه به اين
امر ميتوا يکي از مولفههاي قابل توجه و کاربردي
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جهت افزايش رضايت شل ي کارکنا را اعطاي وام و
تسهيالت مالي مناسب به کارکنا در نظر گرفت.
فرضيه)4بين رضايت از ارائه بن مواد غذايي
بارضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري رابطه وجود
دارد
در اين مطالعه بر مبناي اطالعاتي که از طريق
پرسشنامه جرع آوري شده است ،ارتباط رضايت شل ي با
رضايت از کرکهاي غير نقدي بررسي شده است .نتايج
نشا ميدهد ميزا هربستگي بين دو متلير 07 .0
ميباشد که رقري بسيار ناچيز ميباشد و لي ع يرغم اين
امر تا ير مثبت اين مولفه بر رضايت شل ي را نشا
ميدهد .ولي اين ارتباط و تا ير با توجه به اينکه sig≥ 0.
 05ميباشد به لحاظ اماري معني دار نري باشد .بر اين
مبنا فرضيه  4تحقيق مبني بر هربستگي بين رضايت از
بن موادغذايي با رضايت شل ي رد ميشود.
فرضيه)5بين رضايت از ارائه خدمات بيمهاي
بارضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري رابطه وجود
دارد.
جهت بررسي اين فرضيه از آزمو هربستگي
پيرسو استفاده شده است و محاسبه مقدار  rبه عنوا
معيار و آماره هربستگي بين دو متلير حاکي از اين است
که بين دو متلير رضايت از تدمات بيرهاي و رضايت
شل ي کارکنا هربستگي مثبت ،قوي و معني داري
وجود دارد.
فرضيه - )6بين رضايت از ارائه خدمات رفاهي –
تفريحي بارضايتمندي شغلي کارکنان شهرداري
رابطه وجود دارد.
 .نتايج نشا ميدهد که بين دو متلير رضايت شل ي
و رضايت از تدمات تفريحي و رفاهي هربستگي قوي و
معني داري وجود دارد .به نحوي که ضريب هربستگي
پيرسو براي ارتباط بين دو متلير  0.25محاسبه شده
است که با توجه به اينکه  sig≤ 0.05ميباشد لذا فرضيه
تحقيق مبني بر ارتباط هربستگي بين رضايت از تدمات
تفريحي رفاهي با رضايت شل ي تاييد ميشود.
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 -4-4رتبه بندي مولفههاي رضايت از
دريافتيهاي غيرمستمر با استفاده از آزمون
فريدمن
جدول )16-4رتبه بندي زيرسازههاي دريافتيهاي
غيرمسترر
مولفههاي دريافتيهاي غير مستمر

ميانگين رتبه

رضايت از بيره

2. 17

رضايت از پرداتت اضافه کاري

5. 53

رضايت از پرداتت حق ماموريت

3. 63

رضايت از وام و تسهيالت مالي

1. 82

رضايت از تدمات تفريحي  -رفاهي

3. 69

رضايت از بن و ساير پرداتتيهاي غيرنقدي

4. 16

رتبه بندي عوامل مذکور که با استفاده از آزمو
فريدمن در اين مطالعه انجام ميشود با هدف شناسايي و
ارزيابي وضعيت شهرداري تبريز در زمينه متليرهايي
چو بيره ،اضافه کاري ،حق ماموريت ،تدمات تفريحي
رفاهي و ...به عنوا مولفهها و زيرسازههاي دريافتيهاي
غيرمسترر ميباشد .بالطبع هر چه متليري در اين آزمو
نرره بيشتري آورده و در رتبه باالتري قرار گيرد ،نشا
ميدهد که وضعيت سازما در آ متلير بهتر از ديگر
متليرها ميباشد و کارکنا وضعيت مولفه مذکور را در
سازما بهتر از ديگر مولفهها ارزيابي ميکنند.
هرانطور که در جدول باال آمده است ،متليرهاي
رضايت از پرداتت اضافه کاري و رضايت از بن
موادغذايي باالترين رتبه را اتذ کرده اند و بعد از آنها به
ترتيب متليرهايي مانند رضايت از پرداتت حق ماموريت
و رضايت از تدمات تفريحي – رفاهي قرار ميگرد.
هرچنين اين نتايج نشا ميدهند که ميزا رضايت
کارکنا شهرداري تبريز از بيره و تسهيالت مالي در حد
تي ي پايين ميباشد .در کل مطالعه اتير نشا ميدهد
که در ترامي مولفههاي مربوط به رضايت از دريافتيهاي
غيرمسترر شهرداري تبريز از وضعيت چندا مناسبي
برتوردار نيست و الزم است تا ترهيدات الزم در تصوص
بهبود شرايط دريافتيهاي غيرمسترر در سازما صورت
گيرد.
 -2-5نتيجه گيري و پيشنهادات
نظريه پردازا ع وم شناتتي رفتار را تابعي از باورها،
انتظارات و ارزشها و ساير ادراكات ذهني انسا ميدانند.
به بيا ديگر رفتار ناشي از انتخاب آگاهانه و منطقي
انسا است .نظريه برابري يكي از نظريههاي شناتتي
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انگيزش كاري به شرار ميآيد و بر اين پيش فرض استوار
است كه شناتتهاي كاركنا رمز درك انگيزش آنا
است .در نظريه برابري ،فرد ارزيابي تود را از آنكه آيا
پاداش سازما براي جبرا آورده هايش كافي است يا
تير ،با مقايسه كارفرماي تود با ساير كارفرماها صورت
ميدهد و هر گاه به اين نکته رسيد که کارفرما يا سازما
او بهتر از ديگر سازمانها و يا کارفرمايا است در اين
صورت ميزا تع ق سازماني فرد و در نتيجه تالش او
براي تحقق اهداف سازما افزايش مييابد و اين امر به
مفهوم افزايش کارآيي و بهرهوري سازما ميباشد .از
طرفي رضايت سنجي از کارکنا باعث القاي اين تفکر در
نزد آنها ميشود که مديريت براي آنا ارزش و اهريت
قائل است و اين تود به عنوا عامل روانشناتتي قوي
اعتراد و هرکاري بيشتر کارکنا را باعث شده و موجب
ميشود که آنها به راحتي در جهت اهداف و سياستهاي
سازما عرل نرايند.
تحقيق حاضر با توجه به يافته هايش از لحاظ نظري
در انطباق با ديدگاه نظري مطرح شامل نظريه برابري،
نظريه انتظارات و نظريه ارشها ميباشد هرچنين با
گزارههاي نظريه مبادله هرخواني دارد .با توجه به تاييد
ديدگاه نظري مذکور در اين مطالعه که به شکل
هبستگي مثبت مولفههاي رضايت از دريافتيها
غيرمسترر با رضايت شل ي نرود يافته است ،ضرورت
توجه به اعطاي اين پاداشها بيش از پيش ميشود .از
طرفي نگاهي به عر کرد شهرداري در زمينه اعطاي
پاداشهاي نقدي و غير نقدي به کارکنا در قالب
دريافنتيهاي غيرمسترر نشا ميدهد که وضعيت
چندا مط وبي در اين زمينه در شهرداري حاکم نيست
در اين مطالعه درصد امتياز کامل محاسبه شده براي
مولفههاي مربوط به دريافتيهاي غير مسترر زير 60
ميباشد .اين امر نشا ميدهد که کارکنا شهرداري
رضايتي در حد متوسط از دريافتيهاي غيرمسترر در
شهرداري دارند و سطح پايين رضايت شل ي نيز اين امر
را تاييد ميکند که در نبود مولفهها و عوامل تشويقي و
انگيزشي مادي ،سطح رضايت شل ي کارکنا نيز پايين
تواهد بود .عدم رضايت در مولفههاي دريافتيهاي
غيرمسترر به تصوص در زمينه تدمات رفاهي و
تفريحي و نيز پرداتت حق ماموريت بيشتر از بقيه
ميباشد که به نظر ميرسد شهرداري به عنوا يک
سازما فرهنگي حداقل بايد در زمينه تامين تدمات
تفريحي و رفاهي براي کارکنانش مشکل نداشته باشد،
که اين بررسي نشا ميدهد بيشترين مشکل نيز در

هرين زمينه است .با توجه به اينکه نتايج بررسي
فرضيات تحقيق به طور غالب بر نقش مثبت و معني دار
رضايت از دريافتيهاي غيرمسترر بر رضايت شل ي
کارکنا تاکيد دارند لذا توجه به دريافتيهاي غيرمسترر
به عنوا يک عامل انگيزشي مثبت حائز اهريت زيادي
است ..نتايج بررسي  6فرضيه اين تحقيق نشا ميدهد
که بين ترامي مولفههاي رضايت از دريافتيهاي
غيرمسترر با رضايت شل ي رابطه وجود دارد و اين رابطه
مثبت ميباشد يعني با افزايش رضايت از دريافتيهاي
غيرمسترر سطح رضايت شل ي کارکنا نيز افزايش يافته
است .اما اين رابطه در هره فرضيات معني دار نيست و با
توجه به مقادير ضريب هربستگي محاسبه شده براي
ارتباط بين متليرها هربستگي بين رضايت از تدمات
بيره اي ،رضايت از تسهيالت مالي و رضايت از تدمات
تفريحي – رفاهي با رضايت شل ي معني دار گزارش شده
است و با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق
پيشنهاداتي جهت کاربردي سازي نتايج تحقيق ارائه
ميشود.
 -1نظر به وضعيت نه چندا مط وب رضايت شل ي
کارکنا شهرداري الزم است تا با شناسايي عوام ي که
موجب پايين آمد رضايت شل ي شده است در راستاي
بهبود آ در بين کارکنا اقدام نرود.
 -2با توجه به ضعف موجود در زمينه ارائه
مشوقهاي الزم به کارکنا در قالب دريافتيهاي
غيرمسترر که منجر به سطح پايين رضايترندي کارکنا
از مولفههاي مربوط به دريافتيهاي غير مسترر شده
است الزم است تا با برنامه ريزيهاي مدو در راستاي
رفع نقيصه مذکور اقدام شود.
 -3بررسي سطح رضايترندي کارکنا از مولفههاي
رضايت از دريافتيهاي غيرمسترر نشا ميدهد که در
دو مولفه بيره و ارائه تدمات رفاهي و تفريحي وضعيت
شهرداري در مقايسه با مولفههاي ديگر اصال مط وب
نيست لذا الزم است تا با برمامه رزيهاي الزم در راستاي
تامين شرايط و تدمات رفاهي و تفريحي مناسب براي
کارکنا و تانوادههاي آنها اقدام شود.
 -4نظر به ارتباط مثبت و قوي مولفههاي بيره،
تدمات رفاهي – تفريحي ،تسهيالت مالي و وامهاي
اعطايي و اضافه کاري با رضايت شل ي کارکنا الزم
است تا با انجام مطالعات دقيق تر در راستاي ارتقاي
موارد مطروحه به منظور نيل به رضايت شل ي بيشتر در
کارکنا اقدام شود.
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