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کارشناسی فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،اصفهان ،ایران

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی سپاهان شهر ،اصفهان

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان شهرداری بهارستان میباشد .روش پژوهش
حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری اصفهان است که 211
نفر میباشند .به صورت نمونه تصادفی تعداد  030نفر با استفاده از فرمول کوکراین به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
سپس پرسشنامه محقق ساخته  33سوالی با آلفای کرونباح  44/1در اختیار آنان قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمون کولموگروفاسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی ساده و چندگانه از نوع گام به گام در محیط نرم افزار
 spssاستفاده شد .نتایج نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی شامل (پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و
معنیداری دارند.
واژههای کلیدی :ساختار سازمانی ،رضایت شغلی ،رسمیت ،تمرکز
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مقدمه
سازمان سی ستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیلدهندهی آن
است .نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان
در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است (هات.)0348،0
ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم و تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب میشود .استفاده از ساختار سازمانی صحیح
بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب میشود .استقرار نظام اداری مناسب و دست یابی به ستانده مورد انتظار در
شرایط وجود دادهها و منابع مطلوب ،محتاج حضوراین عامل میباشد (فرنچ و اچ بل.)0341 ،2
رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازهگیری قرار گرفته است.
اهمیت رضایت شغلی به دلیل راب طه آن با دیگر پیامدهای سازمانی ،شامل :غیبت ،تعهد سازمانی ،جابجایی شغلی و عملکرد
است .با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکلگیری تغییرات سازمانیاین الزامایجاد شده است که
چگونگی حفظ کارکنان ،تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم .رضایت شغلی برای مدت طوالنی یک موضوع مهم در
تحقیقات سازمان بوده است به طوری که بررسیها دراین زمینه نشان میدهد که از سال  0471به بعد دراین مورد بیش از
 3111مطالعه انجام شده است .رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبههای مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل
ما نند رضایت از طریق ارتباطات ،همکاران ،قدرشناسی و ...تأکید میکند (جکسون 3و کوور2112 8؛ لئو  4و دیگران .)2114
بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشتهای شغلی افراد است و نمیتوان بطور مطلق و
مستقل دربارهی آن اظهارنظر کرد .اصوالً عبا رت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر
می گذارند مانند همکاران ،شرایط اقتصادی ،ساختارسازمانی ،فقدان تالش وتنوع در شغل ،عدم توازن بین شرایط احراز شغل و
خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل ،فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی (فقهی فرهمند .)0340 ،بنابراین یکی از عوامل مهم
تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است .در این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آنبا ساختار
سازمان (رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنوناین متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی
مورد توجه قرار نگرفتهاند .لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری بهارستان
پرداخته می شود؟.
پیشینه تحقیق
 شبابی و قاسمی ( )0344طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاثیر ساختار سازمانی و سبک رهبری بر توانمندسازی کارکنانبا توجه به نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی شهرداری تهران)» بیان کردند هدف از نگارش پژوهش حاضر ،تعیین
تاثیر ساختار سازمانی و سبک رهبری بر توانمندسازی با توجه به نقش میانجی به رضایت شغلی در شهرداری منطقه  3تهران
می باشد .تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ،توصیفی -پیمایشی محسوب می شود .ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن ،از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .جامعه آماری تحقیق
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حاضر ،کارکنان شهرداری منطقه  3تهران به تعداد  804نفر می باشند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه کوکران 210 ،نفر
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای بود .در این تحقیق ،ساختار سازمانی و سبک
رهبری به عنوان متغیرهای مستقل ،رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته و توانمندسازی نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر
گرفته شدند .پرسشنامه مورد نظر نیز از نوع استاندارد بوده که پس از تائید روایی (محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) میان افراد
جامعه آماری توزیع شد .نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرمافزار لیزرل ،بیانگر آن بود
که ساختار سازمانی و سبک رهبری هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم (از طریق نقش میانجی رضایت شغلی)
بر توانمندسازی تاثیرگذار است.
 کردانی زاده و همکاران ( )0344طی پژوهشی تحت عنوان «تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی» بیانکردند هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار سازمانی بانک ملت بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آن بود .بدین
منظور نظرات  71نفر از کارکن ان این بانک جمع آوری و با آزمون های همبستگی وتجزیه و تحلیل رگرسیون توسط پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت بررسی ابعاد ساختار سازمانی از دو بعد تمرکزگرایی و رسمیت گرایی استفاده شد
و تمرکزگرایی نیز دارای دو بخش عدم مشارکت در تصمیم گیری و عدم وجود اختیار سازمانی بود .نتایج نشان دادند که عدم
مشارکت در تصمیم گیری همبستگی منفی معناداری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشت ولی عدم وجود اختیار سازمانی و
رسمیت گرایی همبستگی مثبت معناداری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشتند .عالوه بر این میان رضایت
شغلی همبستگی مثبت معناداری با تعهد سازمانی موجود بود .نتایج نشان دادند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی در طبقات
مختلف سن ،جنسیت و وضعیت تاهل تفاوت معناداری نداشت و این متغیرها تعیین کننده رضایت شغلی و تعهدسازمانی
نیستند .همچنین سابقه کار نقشی در رضایت شغلی نداشت ولی تعهد سازمانی در کارکنانی که سابقه آن ها باالتر از  20سال
بود از کسانی که زیر  20سابقه داشتند ،کمتر بود.
 حریری و جعفری ( )0340در مطالعه خود با عنوان « رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانهملی جمهوری اسالمیایران» بهاین نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و تمایل
به مکانیکی بودن ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی وجود دارد.
 آمپل چایومچای ( )2121طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی رهبری و ساختار سازمانی مؤثر بر رفتار کارمندان ،رضایتشغلی ،مشارکت کاری ،و رفتار شهروندی سازمانی» بیان کردند نتایج نشان داد که ( )0دو عامل کلیدی شامل حمایت رهبر و
امنیت شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی داشتند )2( ،رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر درگیری
کاری داشتند و ( )3رضایت شغلی به طور قابل توجهی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد .این تحقیق نشان می دهد
که سطح مدیریت تایلند باید بر دو عامل مهم از جمله حمایت رهبر و امنیت شغلی برای به حداکثر رساندن رضایت شغلی
کارکنان تمرکز کند .این تمرکز می تواند انگیزه و بهره وری کارکنان آنها را بهبود بخشد .همچنین ،آنها باید بر رضایت شغلی
کارکنان خود تمرکز کنند .این امر منجر به مشارکت کاری بهتر و رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار برای افزایش فرصت
برای داشتن عملکرد شغلی بهتر و دستاوردهای شرکتی خواهد شد.
 اوانجلیا و همکاران ( )2103طی پژوهشی تحت عنوان «تأثیر ساختار سازمانی و ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی مدیران فروش صادراتی» بیان کردند نتایج نشان میدهد که رسمیسازی و تمرکز بر بازخورد شغلی تأثیر مثبت دارد.
عالوه بر این ،تمرکز رابطه منفی با استقالل شغلی و تنوع شغلی دارد .سطوح باالتر استقالل شغلی ،تنوع شغلی و بازخورد شغلی
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رضا یت شغلی مدیران فروش صادراتی را افزایش می دهد .به نوبه خود ،رضایت شغلی مدیران فروش صادراتی به طور مثبت با
تعهد سازمانی ارتباط دارد .مفاهیم مدیریتی ارائه شده و راه های تحقیقاتی آتی شناسایی می شوند.
مدل مفهومی تحقیق
پیچیدگی

رضایت شغلی

ساختار سازمانی

رسمیت

تمرکز

روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد ،ابزارها و راههای معتبر برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهولها و دستیابی به راه حل
مشکالت است (خاکی  .)0342این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و نتایج آن میتواند شهرداری بهارستان و دیگر شهرداری
ها مورد استفاده قرار گیرد .و از نظر گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی میباشد که با طراحی ،توزیع و تحلیل پرسشنامه
انجام میگردد .تحقیق حاضر به این دلیل توصیفی است که مطالعه وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری و درگیری شغلی مد
نظر است .جامعه آماریاین تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری بهارستان میباشد که تعداد آنها  211نفر میباشد .که با
استفاده از فرمول کوکراین تعداد  030نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .مرحله گردآوری اطالعات آغاز فرایندی است
که طی آن محقق یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق
طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت حکم
صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها مییابد (حافظنیا  .)012 ،0340لذا در این پژوهش از پرسشنامه محقق
ساخته  33سوالی جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن  1/44برآورد شده است .در این پژوهش به
منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار  spssدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد.
یافته ها
فرضیه :ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان کارکنان شهرداری تاثیر معناداری دارد.
به منظور بررسی فرضیه اصلی این تحقیق از تحلیل رگرسیون چندگانه و روش گام به گام (پیش رو) استفاده شده است .در
جدول زیر نتایج مدل رگرسیونی چندگانه مربوط به فرضیه اصلی آمده است .دراین جدول بر اساس گامهای طی شده رابطه
بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر گا م توسط ضریب همبستگی چند گانه نشان داده شده است .همچنین ضریب تعیین
(مجذور ضریب همبستگی چند گانه) که نشان دهنده توان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و ضریب
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تعیین تعدیل شده آمده است .به دلیل این که ضریب تعیین تعدیل شده به درجه آزادی وابسته است ،نسبت به ضریب تعیین
دقیقتر است.
جدول ( )1خالصه و متغیرهای وارد شده به مدل در هر گام از رگرسیون
مدل ضریب همبستگی چند گانه ضریب تعیین ( )R Squareضریب تعیین تعدیل شده
0

11188

11824

11814

2

11140

11803

11814

همان گونه که نتایج مدل رگرسیونی مربوط به فرض اصلی در جدول باال نشان میدهد ساختار سازمانی بر رضایت شغلی
جامعه مورد بحث با ضریب تعیین  14/0درصد تاثیر گذار بوده است.
در جدول زیر نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه اصلی ،ساختار سازمانی بر رضایت شغلی
کارکنان آمده است.
جدول ( )2نتایج آزمون همزمان ضرایب تحلیل رگرسیونی خطی ساده مؤلفه ساختار سازمانی بر رضایت شغلی
مؤلفه رضایت شغلی (وابسته)
مدل

منبع

مجموع مجذورات

درجه

میانگین مجموع

(گام)

تغییرات

()SS

آزادی

مجذورات ()MS

رگرسیون

831001

3

081123

باقیمانده

441147

014

11472

کل

0121013

002

رگرسیون

831082

3

201877

باقیمانده

111104

014

11481

کل

0131073

002

0

2

آماره F

211022

341480

سطح
معناداری
11111

11111

جدول باال نشان میدهد که برآورد همزمان کلیهی ضرایب رگرسیونی ساختار سازمانی نمیتواند صفر باشد زیرا مقدار معناداری
در کلیهی مدل ها از سطح خطای ( 11124دو طرفه) کمتر می باشد .همچنین در جدول زیر آخرین مرحله از اجرای رگرسیون
گام به گام متغیرها ،ضرایب استاندارد و غیر استاندارد ،انحراف معیار ،تی استیودنت و معنی داری آنها آمده است .از طرفی با
توجه به مثبت بودن برآورد ضریب ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان نتیجه گرفته میشود که مؤلفه ساختار سازمانی
بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت داشته است.
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جدول ( )3نتایج آزمون ضرایب از تحلیل رگرسیون گام به گام
مدل (گام)

0

2

ضرایب

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

برآورد ( )Bانحراف معیار

()Beta

ثابت (عرض از مبدا)

11441

11304

t

.Sig

11114 21442

پیچیدگی

11028

11011

11000

11017 01323

رسمیت

11324

11011

11324

11112 31041

تمرکز

11321

11018

11304

11110 31242

ثابت (عرض از مبدا)

01001

11214

11111 81028

رسمیت

11342

11144

11313

11111 31770

تمرکز

11334

11023

11388

11110 31840

جدول باال نشان میدهد که تحلیل رگرسیونی مؤلفههای ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در مدل به متغیرهای موثر
و مهم رسمیت (  ،) X 1تمرکز (  ) X 2بر رضایت شغلی کارکنان (  ) Yخالصه میشود .این مدل رگرسیونی چندگانه به صورت
زیر میباشد:
Y  1.110 0.382X 1 0.355 X 2

این مدل طبق جدول ( 14/0 )0درصد تغییرات متغیر وابسته رضایت شغلی کارکنان را توضیح میدهد .به عبارتی  14/0درصد
اطالعات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفههای رسمیت و تمرکز بیان میشود.
نتیجه گیری
به منظور بررسی فرضیه این پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه و روش گام به گام (پیش رو) استفاده شده است .دراین روش
ضعیفترین متغیرها از لحاظ مقدار معنی داری یک به یک از معادله حذف میشوند تا هنگامی که خطای آزمون معنی داری به
کمتر از  4درصد برسد .نتایج مدل رگرسیونی مربوط به فرض اصلی نشان میدهد ساختار سازمانی بر رضایت شغلی جامعه
مورد بحث با ضریب تعیین  14/0درصد تاثیر گذار بوده است .نتایج نشان میدهد که تحلیل رگرسیونی مؤلفههای ساختار
سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در مدل به متغیرهای موثر و مهم ،رسمیت (  ،) X 1تمرکز (  ) X 2بر رضایت شغلی کارکنان
(  ) Yخالصه میشود.این مدل رگرسیونی چندگانه به صورت زیر میباشد:

Y  1.110 0.382X 1 0.355 X 2
بر طبقاین مدل  14/0درصد تغییرات متغیر وابسته رضایت شغلی کارکنان را توضیح میدهد .به عبارتی  14/0درصد اطالعات
رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفههای رسمیت و تمرکز بیان میشود .نتایج این پژوهش با تحقیقات شبابی و قاسمی
(،)0344کردانی زاده و همکاران ( ،)0344حریری و جعفری ( ،)0340آمپل چایومچای ( )2121و اوانجلیا و همکاران ()2103
همسو می باشد.
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