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 آباد خرم شهرداری سیاسی، علوم ارشد کارشناسی

 

 چکیده

 -از روش توصیفی گیری بهرهبا  آباد خرمشغلی کارکنان شهرداری  مندی رضایتبر  مؤثرپژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل 

از مدل  ها داده، جهت تحلیل باشد می آباد خرمشده است، جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان شهرداری مرکزی تحلیلی تدوین 

های پژوهش بیانگر این واقعیت است که رضایتمندی دارای ابعاد مختلفی است که در یافتهمعادالت ساختاری بهره گرفته شد، 

عملیاتی سازی متغیرهای  منظور بهشده است  تأکید مندی رضایت ترین مهم عنوان بهپژوهش حاضر بر رضایتمندی شغلی 

طراحی و تبیین شده است که از این تعداد، کلیه گویه ها برای متغیر  شاخص/گویه 6مستقل و وابسته پژوهش تعداد

ننده متغیر شده است. در همین راستا، از بین شاخص /گویه های تبیین ک تائیدو  سنجشمورد  جنسیت شغلی و پذیری آسیب

شاخص/ گویه احساس رضایت از محیط کار و احساس رضایت از رفتار همکاران، بیشترین سهم و اثرگذاری  رضایتمندی شغلی

در  ها نمود عینی و عملیاتی رضایت شغلیبیان داشت که این شاخص توان میرا به خود اختصاص داده است. به عبارتی 

 .باشند میپژوهش 

 

 آباد خرمشغلی، عوامل، شهرداری،  مندی رضایتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 هاسازمان . است بسیار حساس اجتماعی، های رسالت و اهداف به در دستیابی ها سازمان نقش امروز متغیر و پیچیده دنیای در

 به . دانندمی مؤثر خود نقش ایفای در کیفیت مهمی عامل عنوان به را انسان همواره خدماتی، تولیدی یا باشند، که نوع هر از

 .هستند آنها اختیار در عوامل ترین ارزش با عنوان بهانسانها  که انددریافته دراز، سالیان طول در هادیگر، سازمان عبارت

 اعتالی برای تالشی هرگونه جهت این از .انگاشت نادیده تواننمی سازمان را اهداف حصول در ها انسان مهم نقش بنابراین

 به توانمی مدیران را موفقیت از زیادی درصد که جایی باشد. تاغیرممکن می تقریباً انسانها، همراهی و همدلی بدون ها،سازمان

 کشف مستلزم افراد، دیگر، برانگیختن طرف از داد. نسبت افراد بالقوه های از توانمندی بهینه استفاده و نمودن همراه میزان

بطور  که افراد رسیده تنش به های انگیزه به اگرچه دستیابی باشد.می بوده، آنها تحرک سبب و علت که همان آنان، هایانگیزه

 آنها به پرداختن ناچار به مدیران واضح، پر و ها سازمان اما نیست ای کار ساده شود می آنان عملکرد سطح ارتقاء موجب حتم

 یابد.می کاهش ها غیبت شود، سطح می ترشاداب کار محیط کنند،می تالش تر کارکنان سخت طریق، این از هستند.

استراتژیهای  و اهداف شدن عملی برای و شود می احترام واقع مورد کار محیط ضوابط و مقررات یابد.افزایش می مندی رضایت

 (.1881ابزری و همکار، ) .دهندمی نشان خود از چشمگیر تالشی سازمان

اولین  خواهند برای می که کار جویای افراد چه .اند گریبان به دست آن با افراد از که بسیاری است موضوعی شغلی رضایت

برند.  می رنج آن از شکالت و اند مشغول خود حرفه در که است ها سال که کسانی چه و کنند، تجربه را کار محیط مرتبه

 یك وقتی کرد. تعریف دارند؛ خود شغل به نسبت که افراد مثبت نگرشهای و احساسات از حدی توان می را شغلی رضایت

 خوبی احساسات دارد، دوست را شغلش واقعاً او که است مفهوم بدان این است، شغلی باالیی رضایت دارای گوید می شخص

 عمده که افرادی چه بسیار اوست، دوم خانه انسانی هر کار محیط .است قائل زیادی ارزش شغلش برای و دارد درباره کارش

 کننده برآورده باید خانه همچون محیط این که ناگفته پیداست . بگذرانند خود کار محیط در دمجبورن را خود روز شبانه

 و پرداخته خود ای حرفه دانش ارتقای به آمد در کسب ضمن بتوانند آنها تا باشد روانی افراد و روحی نیازهای از حداقلی

 یا کنند کمتر یا سازمان زیاد در را فرد یك شغلی ایترض میزان توانند می متعددی های متغیر دهند، ارائه خدمتی صادقانه

 نداشته سیستم در ماندن برای تمایلی و شود خود رویگردان شغل از شخص که دهد جلوه فرد برای طوری را شرایط حتی

 شغل از خود آگاهی میزان و تبعیض عدم کار، در مدیریت نحوی شغلی، ارتقای اجتماعی، امکان وجهه درآمد، میزان . باشد

 آمد در میزان بیشتر جوامع در . دارد سازمان یك انسانی نیروهای در شغلی رضایت کننده ایجاد های متغیر از مهمترین خود

 به است افراد در شغل انتخاب دالیل مهمترین و از جدیدترین یکی درآمد میزان همچنین و است شغل انتخاب در مهمی عامل

وجود  با که بینیم می را افرادی گاه .باشد دیگر عوامل گرفتن نادیده باعث تواند می یموارد حت از بسیاری در که ای گونه

 ای گونه به کرده نارضایتی خود احساس شغلی آمد در کمی دلیل به تنها اجتماعی پایگاه دارای و کلیدی مهم، مشاغل داشتن

 که اهمیتی به توجه با فرد .کندمی اقدام تر یینپا منزلت با هایی با شغل حتی شغل تغییر به موارد از بسیاری در حتی که

 خواهد دارا شغلی رضایت از معینی میزان دارند او برای ... کار و محیط شرایط اجتماعی جایگاه درآمد :نظیر مختلف عوامل

 گوید می شخصی وقتی .خود دارد شغل به نسبت فرد که است مثبت های نگرش و احساسات از حدی شغلی رضایت . بود

 برای و دارد کارش درباره خوبی احساسات دارد دوست را شغل خود واقعا او که است مفهوم این به دارد باالیی شغلی ضایتر

 (1834قائل است )پورافکاری،  زیادی ارزش شغلش
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 بر آن مؤثررضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل 

ه افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یك بطور اساسی رضایت شغلی عبارت است از حد احساسات و نگرشهای مثبت ک

شخص می گوید دارای رضایت شغلی باالیی است. این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد و احساس خوبی 

درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالتر از 

فیزیك بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی به سر می برند، یا رضایت شغلی، مجموعه ای از احساسات و باورهایی است  نظر

(. 00، ص 1333. جنیفر و جونز. ر. گرس، درک و هدایت رفتار سازمانی، م که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. )جورج.

که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می  یعامل ی است،رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغل

(. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یك شغل، شرایطی که در آن کار انجام می 118گردد. )شفیع آبادی، ص 

 .(143گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود. )بروس ای. شرترز، 

 

 پیامدهای رضایت شغلی:

ها قرار دارد، رضایت شغلی است که بر بیشتر ابعاد نتایج سازمانی به ویژه انگیز سازمانای که در راس هرم مسائل چالش مسئله

( کارکنانی که رضایت شغلی 1334گذارد. به گفته خان )عملکرد سازمانی، وفاداری مشتری، غیبت و ترک خدمت تاثیر می

های ظاهری مثل شوق، ی حالتکنند. رضایت شغلی فقط در بردارندهقف کار میدارند، خود را از هر لحاظ )روحی و جسمی( و

کند. رفتارهایی از جمله اجرای فعاالنه (. بلکه در قالب رفتار نیز نمود پیدا می1416تمرکز، با انرژی بودن نیست )لو و همکاران،

 (.1418کاران، تویعه شغلی، کارکردن فراتر از انتظار، انطباق و سازگاری )رامالهو و هم

عنصری حیاتی در نظر گرفته شده است . و برای سازمانهایی که  عنوان بهلذا رضایت شغلی برای به دست آوردن هر نوع مزیت 

های کنند، بسیار مهم است، زیرا با وجود نداشتن این عامل مهم به طور یقین بر سایر زنجیرهستاد مرکزی فعالیت می عنوان به

 (.1410گذارد )اوسن و همکاران، زی تاثیر میمتصل به ستاد مرک

 

 روش تحقیق

آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه، به صورت طیف لیکرت استفاده شده است، همچنین از در این پژوهش، برای جمع

جش و سواالت مسئله تحقیق تعیین کننده مفاهیم مورد سن ایم.متغیرهای موجود در پژوهش شامل اطالعات هویتی، بهره برده

ای مشخص شده درجه 5نامه محقق ساخته رضایتمندی شغلی در این تحقیق به صورت طیف لیکرت  پرسشنامه است. پرسش

های مورد استفاده در پژوهش اند. این پرسشنامه با الهام از پرسشنامهاست. که عوامل مربوط به صورت چند گویه مشخص شده

تمندی شغلی تدوین شده است. که شامل دو بخش است بخش الف که مربوط به های داخل و خارج کشور در مورد رضای

-مشخصات فردی پاسخگو است و بخش ب که مربوط به رضایتمندی شغلی است که با مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار می

دهد و مالک رضایت می نشان 5تا  1رتبه با ارزش عددی  5گیرد. و میزان رضایت پاسخگویان را از بسیار کم تا بسیار زیاد در 

 است. 5تا  1، یعنی میانگین رتبه های 8های رضایت شغلی عدد درباره هر یك از مولفه
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 مدل ساختاری:

شود. در فرضیات براساس شاخص های این مدل انجام می تائیدسنجد و رد و رابطه بین متغیرهای پنهان باهم )فرضیات( را می

در پژوهش حاضر وجود دارد که از این تعداد پنج متغیر مستقل و یك متغیر وابسته پژوهش متغیر پنهان 6این راستا تعداد 

باشد که هرکدام از فرضیات دارای یك متغیر مستقل و یك متغیر هستند. در همین راستا، پژوهش حاضر دارای پنج فرضیه می

 باشد.وابسته می

 

 یافته های تحقیق

 فرضیه اول:

 «داری وجود دارد، رابطه معنیآباد خرمشهرداری  ت شغلی کارکنان شاغل دربین جنسیت و میزان رضای» 

است که در آن صحت و رابطه  و یك مدل ساختاری "رضایت شغلی"و  "جنسیت"گیری، شامل دو مدل اندازهفرضیه یک

بررسی، تبیین و کند که در همین چارچوب به شرح ذیل را سنجش می "رضایت شغلی"متغیرهای مستقل در متغیر وابسته 

 شوند:تحلیل می

 

 مدل اندازه گیری رضایت شغلی-

گیری متغیر پنهان )مکنون( کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

در پژوهش حاضر نشان « رضایت شغلی»گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« رضایت شغلی»

 ها تاییدکننده مدل است.دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد و دادهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضایت شغلیگیری : بار عاملی مدل اندازه 1شکل 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته
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 رضایت شغلی بر اساس بار عاملیگیری : نتایج مدل اندازه1جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه 

 گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

Jb1 
احساس رضایت از 

 محیط کار

4404باالتر از   

4488 
 رد 0

Jb2  احساس رضایت از رفتار

 همکاران
 تائید 1 4488

Jb3 تائید 1 4480 احساس امنیت شغلی 

Jb20 تائید 8 4481 ثبات شغلی و مدیریتی 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

به ترتیب بیشترین و «. کاراحساس رضایت از محیط»و«احساس رضایت از رفتار همکاران»پذیر های مشاهدهاز بین شاخص

نتیجه گرفت که این شاخص ها  توان میشغلی در پژوهش حاضر را دارند بنابراین  سازه( رضایت) ریمتغکمترین همبستگی با 

 را به خود اختصاص داده است. "رضایت شغلی"عامل( ) ریمتغباالترین و پایین ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری 

 

 مدل اندازه گیری جنسیت و نگاه تبعیضی-

مکنون( پنهان )گیری متغیر کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404ملی بیشتر از متغیرهای آشکاری که دارای بار عا

جنسیت و نگاه » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« جنسیت و نگاه تبعیضی»

 کننده مدل است.ها تاییدداده دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد ودر پژوهش حاضر نشان می«تبعیضی

 
 : بار عاملی مدل اندازه گیری جنسیت و نگاه تبعیضی2شکل 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

سازه( ) ریمتغبیشترین همبستگی با « نگاه تبعیض آمیز به زنان» جنسیت و نگاه تبعیضیاز بین شاخص های مشاهده پذیر 

و نقش  توان نتیجه گرفت که این شاخص باالترین سهمن میدر پژوهش حاضر را دارند بنابرای " جنسیت و نگاه تبعیضی "

 را به خود اختصاص داده است. " جنسیت و نگاه تبعیضی "عامل( ) ریمتغگیری )بار عاملی( را در اندازه
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 گیری جنسیتی و نگاه تبعیضی بر اساس بار عاملی: نتایج مدل اندازه2جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 املیبارع

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه 

 گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

Js2 
نگاه تبعیض آمیز 

 به زنان
4404باالتر از   

 تائید 1 0.95

Js1 
نگاه تبعیض آمیز 

 به زنان
 تائید 1 0.94

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

 

 فرضیه دوم:

  «رابطه  آباد خرمشغلی کارکنان شاغل در شهرداری رسد بین وضعیت استخدامی و میزان رضایت به نظر می

 «داری وجود دارد معنی

است که در آن صحت و  و یك مدل ساختاری "رضایت شغلی"و  "وضعیت استخدامی"گیریشامل دو مدل اندازه فرضیه دوم،

رح ذیل بررسی، را سنجش می کند که در همین چارچوب به ش "رضایت شغلی"رابطه متغیرهای مستقل در متغیر وابسته 

 شوند:تبیین و تحلیل می

 

 الف( مدل های اندازه گیری

 مدل اندازه گیری وضعیت استخدامی

مکنون( پنهان )گیری متغیر کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از  

در «وضعیت استخدامی»گیریهای برازش مدل اندازه، شاخصبرخوردار هستند. با این توصیف« وضعیت استخدامی»

 ها تاییدکننده مدل است.داده دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد وحاضر نشان می پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 بار عاملی مدل اندازه گیری وضعیت استخدامی :3شکل

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته
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به «. ایالزحمهوضعیت استخدامی حق»و «وضعیت استخدامی رسمی»خدامی وضعیت استپذیر های مشاهدهاز بین شاخص

توان نتیجه در پژوهش حاضر را دارند. لذا می "وضعیت استخدامی"ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر )سازه( 

 "وضعیت استخدامی"عامل( ) ریمتغگیری ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در اندازهها باالترین و پایینگرفت که این شاخص

 را به خود اختصاص داده است.

 گیری وضعیت استخدامی: نتایج مدل اندازه3جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در 

 اندازه گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

Js8 وضعیت استخدامی رسمی 

4404باالتر از   

 تائید 1 4431

Js5 تائید 1 4431 وضعیت استخدامی پیمانی 

Js6  وضعیت استخدامی

 قراردادی تمام وقت
 تائید 8 4486

Js0  وضعیت استخدامی پاره

 وقت
 تائید 0 4485

Js0  وضعیت استخدامی حق

 الزحمه ای
 تائید 5 4406

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

ترتیب بیشترین و  به «.احساس رضایت از محیط کار»و «تار همکاراناحساس رضایت از رف»پذیر های مشاهدهاز بین شاخص

توان نتیجه گرفت که این شاخص ها سازه( رضایت شغلی در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می) ریمتغکمترین همبستگی با 

 به خود اختصاص داده است.را  "رضایت شغلی"عامل( ) ریمتغگیری ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در اندازهباالترین و پایین

 

 های ساختاری وضعیت استخدامی و رضایت شغلیب(مدل

 تائیدگویند که باشد مدل ساختاری میبه روابط بین متغیرهای پنهان پژوهش که در برگیرنده متغیرهای مستقل و وابسته می

مدل صحت و معناداری رابطه بین  های برازششود به عبارتی براساس شاخصو رد فرضیات پژوهش در این مدل انجام می

 گیرد.شدت و اثرگذاری متغیرها برهم مورد سنجش قرار می R2متغیرهای پزوهش سنجش و نهایتا براساس شاخص 

داری وجود رابطه معنی آباد خرمرسد بین وضعیت استخدامی و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شهرداری به نظر می

 دارد
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 بطه بین متغیرهای پنهانصحت و معناداری را

های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهش: مقادیر شاخص0جدول   

 1041ای پژوهش،هماخذ: یافته

با توجه به اینکه مقدار  باشد می تائیدشغلی مورد های وضعیت استخدامی و رضایتصحت رابطه بین مولفه Tبا توجه به آماره 

. در همین راستا، صحت رابطه بین این باشد می تائیدصحت رابطه بین مولفه های مذکور مورد  باشد می 1436بیشتر از  T آماره

 .باشد می ئیدتامولفه ها مورد 

 

 
 های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهشمقادیر شاخص: 0شکل 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

 

 فرضیه سوم:

  « رابطه معنی آباد خرمبه نظر می رسد بین سابقه خدمت و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شهرداری-

 «داری وجود دارد

است که در آن صحت و  و یك مدل ساختاری "رضایت شغلی"و  "سابقه خدمت  "گیریشامل دو مدل اندازه فرضیه سوم،

کند که در همین چارچوب به شرح ذیل را سنجش می "رضایت شغلی"متغیر وابسته  رابطه متغیر مستقل سابقه خدمت و

 شوند:بررسی، تبیین و تحلیل می

 مدل های اندازه گیری

 یری سوابق و تجربیات خدمتمدل اندازه گ-

 روابط متغیرها مدل

 صحت رابطه
 نتیجه

 )صحت رابطه(
GOF آماره t 

(t-value) 
 رتیه صحت رابطه

 4485 عدم صحت رابطه 1 4480 رضایت شغلی <---وضعیت استخدامی  مدل ساختاری
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مکنون( پنهان )گیری متغیر کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

سوابق و تجربیات » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص«  سوابق و تجربیات خدمت» 

 ها تاییدکننده مدل است.داده دهد که مدل برازش قابل قبولی دارد وحاضر نشان می در پژوهش« خدمت

 
 : بار عاملی مدل اندازه گیری سوابق و تجربیات خدمت5شکل 

 به «.سال  84تا 14سوابق بین » و«سال 15-5سوابق خدمتی » سوابق و تجربیات خدمتاز بین شاخص های مشاهده پذیر 

در پژوهش حاضر را دارند بنابراین  " سوابق و تجربیات خدمت "سازه( ) ریمتغهمبستگی با  ترتیب بیشترین و کمترین

 "عامل( ) ریمتغگیری و نقش )بار عاملی( را در اندازه ها باالترین و پایین ترین سهمنتیجه گرفت که این شاخص توان می

 را به خود اختصاص داده است. " سوابق و تجربیات خدمت

 بر اساس بار عاملی گیری سوابق و تجربیات خدمتمدل اندازه: نتایج 5جدول

 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه 

 گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

Js11 
تا 5سوابق و تجربیات بین 

 سال 15
4404باالتر از   تائید 1 4431 

js 
 14سوابق و تجربیات بین 

 سال 14 تا

 
 تائید 1 0.91

js 
سوابق و تجربیات کمتر از 

 پنج سال

 
 تائید 8 0.90

Js8 
 14سوابق و تجربیات بین

 سال 84تا 

 
 تائید 4 0.80
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 فرضیه چهارم

 «ری وجود دارد.دارابطه معنی آباد خرمبه نظر می رسد بین حقوق و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شهرداری  »

گیری حقوق و میزان رضایت شغلی و یك مدل ساختاری است که در آن صحت و رابطه شامل دو مدل اندازه فرضیه چهارم،

را سنجش می کند که در همین چارچوب به شرح ذیل بررسی،  "رضایت شغلی"متغیرهای مستقل حقوق و متغیر وابسته 

 شوند:تبیین و تحلیل می

 

 دازه گیری فرضیه چهارمالف( مدل های ان

 مدل اندازه گیری حقوق و دستمزد .1

مکنون( پنهان )گیری متغیر کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

دهد که ن میدر پژوهش حاضر نشا«حقوق » گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص« حقوق»

 ها تاییدکننده مدل است.داده مدل برازش قابل قبولی دارد و

 

 
 : بار عاملی مدل اندازه گیری حقوق و مزایا6شکل

 

 گیری حقوق و مزایا: نتایج مدل اندازه6جدول

 هاگویه نماد
دامنه پذیرش بار 

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه گیری 

 غیرسازه یا مت
 نتیجه

JS14 
 5کمتر از 

 میلیون

4404باالتر از   

0.86 4 
 تائید

JS15 5  تائید 3 0.88 میلیون 14تا 

JS12 
 15تا 14

 میلیون
0.90 2 

 تائید

JS13 
 15باالتر از 

 میلیون
0.90 1 

 تائید

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته
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 5حقوق و دستمزد کمتر از »و«میلیون 15تمزد باالتر از میزان حقوق و دس» حقوق و مزایاپذیر های مشاهدهاز بین شاخص

-در پژوهش حاضر را دارند بنابراین می "حقوق و دستمزد "سازه() ریمتغترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با  به «.میلیون

حقوق و "عامل( ) ریمتغو نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری  توان نتیجه گرفت که این شاخص ها باالترین و پایین ترین سهم

 را به خود اختصاص داده است."دستمزد

 

 دستمزد با رضایت شغلی -مدل های ساختاری سابقه حقوق  ب(

 تائید. مدل ساختاری می گویند که باشد میبه روابط بین متغیرهای پنهان پژوهش که در برگیرنده متغیرهای مستقل و وابسته 

شود به عبارتی براساس شاخص های برازش مدل صحت و معناداری رابطه بین و رد فرضیات پژوهش در این مدل انجام می 

 شدت و اثرگذاری متغیرها برهم مورد سنجش قرار می گیرد. R2متغیرهای پزوهش سنجش و نهایتا براساس شاخص 

 د دارد.داری وجورابطه معنی آباد خرمبه نظر می رسد بین حقوق و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در شهرداری -

 

 صحت و معناداری رابطه بین متغیرهای پنهان

های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهش: مقادیر شاخص7 ل جدو.  

 

با توجه به اینکه مقدار  باشد می تائیدصحت رابطه بین مولفه های حقوق و دستمزد و رضایت شغلی مورد  Tبا توجه به آماره 

. در همین راستا، صحت رابطه بین این باشد می تائیدصحت رابطه بین مولفه های مذکور مورد  باشد می 1436بیشتر از  T آماره

 .باشد می تائیدمولفه ها مورد 

 
 های برازش مدل ساختاری بین متغیرهای پژوهشمقادیر شاخص :7شکل 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

 روابط متغیرها مدل

 صحت رابطه
 نتیجه

 )صحت رابطه(
GOF آماره t 

(t-value) 
 رتیه صحت رابطه

 4485 بطهصححت را 1 4488 رضایت شغلی <---حقوق و دستمزد  مدل ساختاری



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 55-04، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

66 

 

 فرضیه پنجم:

-رابطه معنی آباد خرم شهرداری رسد بین نوع مسئولیت و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل دربه نظر می»فرضیه پنجم 

 «.داری وجود دارد

و میزان رضایت شغلی و یك مدل ساختاری است که در آن صحت و  نوع مسئولیتگیری دل اندازه، شامل دو مفرضیه پنجم

را سنجش می کند که در همین چارچوب به شرح ذیل بررسی،  "رضایت شغلی"و  "مسئولیت"رابطه متغیرهای مستقل نوع 

 شوند:تبیین و تحلیل می

 

 الف( مدل های اندازه گیری فرضیه پنجم

 ری نوع مسئولیتمدل اندازه گی

مکنون( پنهان )گیری متغیر کنندگی برای اندازههستند از قدرت تبیین 4404متغیرهای آشکاری که دارای بار عاملی بیشتر از 

در پژوهش حاضر « نوع مسئولیت» گیریهای برازش مدل اندازهبرخوردار هستند. با این توصیف، شاخص«  نوع مسئولیت »

 ها تاییدکننده مدل است.داده قابل قبولی دارد و دهد که مدل برازشنشان می

 

 
 بار عاملی مدل اندازه گیری نوع مسئولیت :8شکل 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

ترتیب بیشترین و کمترین  به «.رضایت کارشناس »  و «رضایت معاون »  حقوق و مزایااز بین شاخص های مشاهده پذیر 

نتیجه گرفت که این شاخص ها  توان میدر پژوهش حاضر را دارند بنابراین  "مسئولیت نوع  "سازه( ) ریمتغهمبستگی با 

 را به خود اختصاص داده است."مسئولیت  "عامل( ) ریمتغو نقش )بار عاملی( را در اندازه گیری  باالترین و پایین ترین سهم

 رضایت شغلیگیری : نتایج مدل اندازه8جدول

 هاگویه نماد
ار دامنه پذیرش ب

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه 

 گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

Jb1 
احساس رضایت از 

4404باالتر از  محیط کار  

4488 
 رد 0

Jb2  تائید 1 4488احساس رضایت از رفتار 
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 هاگویه نماد
ار دامنه پذیرش ب

 عاملی
 بارعاملی

رتبه بندی میزان نقش و سهم در اندازه 

 گیری سازه یا متغیر
 نتیجه

 همکاران

Jb3 تائید 1 4480 احساس امنیت شغلی 

Jb20 تائید 8 4481 ثبا شغلی و مدیریتی 

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

ترتیب بیشترین و  به «.احساس رضایت از محیط کار» و«احساس رضایت از رفتار همکاران» پذیر از بین شاخص های مشاهده

نتیجه گرفت که این شاخص ها  توان میشغلی در پژوهش حاضر را دارند بنابراین سازه( رضایت) ریمتغکمترین همبستگی با 

 را به خود اختصاص داده است. "رضایت شغلی"عامل( ) ریمتغگیری ترین سهم و نقش )بار عاملی( را در اندازهینباالترین و پای

 

 رضایت شغلی گیری: نتایج مدل اندازه9جدول 

نوع 

 برازش
 نتیجه مقدار شاخص )بازه( قابل قبول دامنه شاخص

مدل اندازه
ی

گیر
 

 پایای شاخص

 )آلفای کرونباخ(
 0.86 نباخالفای کرو≥440

 تائید

 مدل

( CRپایایی ترکیبی )

 RHOیا 
CR≥0.7 0.84 

 تائید

 مدل

 4404باالتر از  المدا≥440 ضرایب بارهای عاملی
 تائید

 مدل

 روایی همگرا

)میانگین واریانس 

 استخراج شده(

AVE≥0.5&0.4 4451 
 تائید

 مدل

روایی واگرا )روش 

 بارهای عاملی متقابل(

سازه بیشتر از همبستگی بین شاخص و 

 های دیگرهمبستگی بی شاخص وسازه

همبستگی باالتر از ساز ه های 

 دیگر

 تائید

 مدل

 روش فورنل و الرکر
بیشتر از سازه های پایین تر از  AVEجذر 

 خود

اعداد مندرج در قطر ماتریس 

 از اعداد زیل خود بیشتر است

 تائید

 مدل

برازش 

 کلی مدل
GOF 

 (،0.25متوسط )(، 0.01برازش ضعیف )

 (0.36) یقو
4458 

 تائید

 مدل

 1041های پژوهش،ماخذ: یافته

 

 پژوهش براساس فرضیات مدل کلی



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 55-04، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

68 

 

 
 : مدل کلی پژوهش9شکل

 نتیجه گیری

جنسیت و نگاه از بین شاخص های مشاهده پذیر های پژوهش در فرضیه اول؛ نشان می دهد؛ گیری از یافتهنتیجه

در پژوهش حاضر را  " جنسیت و نگاه تبعیضی "سازه( ) ریمتغیشترین همبستگی با ب« نگاه تبعیض آمیز به زنان» تبعیضی

 "عامل( ) ریمتغگیری و نقش )بار عاملی( را در اندازه توان نتیجه گرفت که این شاخص باالترین سهمدارند بنابراین می

 را به خود اختصاص داده است. " جنسیت و نگاه تبعیضی
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به نظر می رسد بین وضعیت استخدامی و میزان رضایت شغلی کارکنان  پژوهش در فرضیه دوم:های گیری از یافتهنتیجه

 داری وجود دارد.رابطه معنی آباد خرمشاغل در شهرداری 

وضعیت استخدامی دارای انواع مختلفی است که نقش موثری در میزان  های پژوهش گویای این موضوع است کهیافته

شاخص/گویه در  3عملیاتی سازی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش تعداد منظور بهاین راستا، شغلی دارد در  مندی رضایت

گویه برای متغیر 0متغیر مستقل و تعداد  عنوان بهگویه برای متغیر وضعیت استخدامی 5نظر گرفته شده است که از این تعداد، 

شاخص /گویه های تبیین کننده متغیر وضعیت شغلی در نظر گرفته شده است. در همین راستا، از بین  مندی رضایت

شغلی  مندی رضایتاستخدامی شاخص/ گویه وضعیت استخدامی رسمی و وضعیت استخدامی پیمانی و از بین شاخص ها/گویه 

احساس رضایت از محیط کار و احساس رضایت از رفتار همکاران بیشترین سهم و اثرگذاری را به خود اختصاص داده است. به 

و نقش آن در رضایتمندی شغلی را  ها نمود عینی و عملیاتی وضعیت استخدامیبیان داشت که این شاخص توان میعبارتی 

 برعهده دارد،

به نظر می رسد بین سابقه خدمت و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل  های پژوهش در فرضیه سوم:گیری از یافتهنتیجه

 ود دارد.داری وجرابطه معنی آباد خرمدر شهرداری 

شاخص/گویه 8عملیاتی سازی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش تعداد منظور بهاین واقعیت است که  های پژوهش گویاییافته

گویه برای 0متغیر مستقل و تعداد  عنوان بهگویه برای متغیر سابقه و تجربه خدمت 0در نظر گرفته شده است که از این تعداد، 

 سال 14-14نظر گرفته شده است. از بین شاخص های سابقه و تجربه خدمت، سابقه خدمت بین متغیر رضاینمندی شغلی در 

و گویه ها در رتبه های بعدی قرار  همچنین سایر شاخص باشد میبیشترین سهم و نقش با شاخص متغیر سابقه خدمت را دار 

شغلی شاخص/ گویه رضایت از محیط کار و دارند در همین راستا، از بین شاخص /گویه های تبیین کننده متغیر رضایت 

بیان داشت که  توان میاحساس رضایت از رفتار همکاران بیشترین سهم و اثرگذاری را به خود اختصاص داده است. به عبارتی 

 شغلی را برعهده دارد. مندی رضایتها نمود عینی و عملیاتی این شاخص

به نظر می رسد بین حقوق و میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در  های پژوهش در فرضیه چهارم:گیری از یافتهنتیجه

 داری وجود دارد.رابطه معنی آباد خرمشهرداری 

طیف حقوق و دستمزد دارای انواع مختلفی است که نقش موثری در میزان  های پژوهش گویای این موضوع است کهیافته

شاخص/گویه در  8سازی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش تعداد عملیاتی منظور بهشغلی دارد در این راستا،  مندی رضایت

 مندی رضایتگویه برای متغیر 0متغیر مستقل و تعداد  عنوان بهگویه برای متغیر حقوق 0نظر گرفته شده است که از این تعداد، 

ت استخدامی شاخص/ شغلی در نظر گرفته شده است. در همین راستا، از بین شاخص /گویه های تبیین کننده متغیر وضعی

شغلی احساس  مندی رضایتمیلیون و از بین شاخص ها/گویه  15تا  14میلیون و بین  15گویه حقوق و دستمزد، حقوق باالی 

رضایت از محیط کار و احساس رضایت از رفتار همکاران بیشترین سهم و اثرگذاری را به خود اختصاص داده است. به عبارتی 

ها نمود عینی و عملیاتی وضعیت استخدامی و نقش آن در رضایتمندی شغلی و حقوق و ن شاخصبیان داشت که ای توان می

 .باشد میدستمزد 

به نظر می رسد بین نوع مسئولیت و میزان رضایت شغلی کارکنان  های پژوهش در فرضیه پنجم:گیری از یافتهنتیجه

 داری وجود دارد.رابطه معنی آباد خرمشهرداری  شاغل در
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شاخص/گویه 8عملیاتی سازی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش تعداد منظور بههای پژوهش گویای این واقعیت است که هیافت

گویه برای 0متغیر مستقل و تعداد  عنوان بهگویه برای متغیر نوع مسئولیت خدمت 0در نظر گرفته شده است که از این تعداد، 

بیشترین سهم و نقش  ت. از بین شاخص های نوع مسئوایت، مسئولیت معاونتمتغیر رضاینمندی شغلی در نظر گرفته شده اس

همچنین سایر گویه ها در رتبه های بعدی قرار دارند در همین راستا، از بین  باشد میبا شاخص متغیر نوع مسئولیت را دار 

ت از رفتار همکاران بیشترین های تبیین کننده متغیر رضایت شغلی شاخص/ گویه رضایت از محیط کار و احساس رضایگویه

ها نمود عینی و عملیاتی بیان داشت که این شاخص توان میسهم و اثرگذاری را به خود اختصاص داده است. به عبارتی 

 شغلی را برعهده دارد. مندی رضایت
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