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شهرستان  1تأثیر شفافیت سالمت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه  

 آبادخرم

 1مریم مهدی دخت
 

 چکیده

داری منطقه شهر میزان رضایتمندی کارمندان بر تأثیر شفافیت و سالمت اداریبررسی  مقاله این اصلی هدف

ت سالمت شفافی که شود داده پاسخ سوال این به است شده سعی پژوهش این در. باشدمی آبادشهرستان خرم 1

 جامعه آباد، تاثیر دارد؟شهرستان خرم 1اداری تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 

باشد که در حال حاضر می آبادخرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان اداریی کلیه آماری این پژوهش،

گیری کوکران و روش تصادفی با استفاده از روش نمونهکارمند اداری  101تعداد  نفر بوده که 131تعداد 

رد استاندا پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای پژوهش این در ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

 سال و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در 1991شفافیت سالمت اداری هوی و فیلدمن در سال 

 تحلیل و تجزیه برای. شده است استفاده استنباطی و توصیفی آماری هایتکنیک از آن انجام در و 1000

 ولگیچ ماکزیمم، مینیمم، معیار، انحراف مد، میانه، از جمله: میانگین، توصیفی آماری هایروش از اطالعات

 ضریب چندگانه، گیهمبست ضریب تعیین، ضریب پیرسون، همبستگی ضریب استنباطی از جمله کشیدگی و و

 سالمت شفافیت دهد،می نشان پژوهش نتایج. گرددمی استفاده Spss 26افزار با نرم گام به گام همبستگی

 زانمی بر (یگانه نهادی، نفوذ مدیریت، مالحضه، ساخت دهی، پشتیبانی، روحیه، تاکید علمی) اداری

 آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی

 

 1اداری، رضایتمندی، کارمندان شهرداری منطقه شفافیت اداری، سالمت  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

و  «انعطافپذیری»، «خلق و زایندگی»دی، الها در قرن بیست و یکم میها و دولتموضوع اصلی و مهم سازمان

است. همان طوری که جامعه از سطح کشاورزی به صنعتی و سپس به فراصنعتی و در نهایت  «مدیریت تغییر»

انداز آن نیز متحول شده است. مدیران در عصر حاضر  عاتی حرکت کرده، مدیریت و چشمالطبه جامعه ا

طور کارآمد  زم، بهالقانه و بصیرت الای دارند و باید بتوانند با آگاهی، حرکت خبعدی و پیچیده وظایف چند

صادی، اجتماعی، اقتهای مختلف سیاسی، و اثربخش مدیریت نمایند. در عرصه مدیریت دولتی نیز در زمینه

ند سازی با تغییرات سریع و چ ها بیش از پیش سعی دارند برای هماهنگعاتی، دولتالتکنولوژیکی و اط

های اند؛ ادامه روشخود اقدام نمایند. چرا که آنان به این نتیجه رسیده «تحول نظام اداری»جانبه در جهت 

خیر های اتحول اداری در کشور ایران نیز در دهه ت امروز و فردا نخواهد بود.الگذشته پاسخگوی حل مشک

به صورت پراکنده اما با شتاب بیشتری نسبت به گذشته دنبال شده است؛ ولی هنوز نظام اداری ایران تا رسیدن 

به نتیجه مطلوب و هماهنگ شدن با تغییرات محیطی و جهانی راه زیادی را در پیش دارد و داشتن مدل جامع 

)معمارزاده طهران و  باشدناپذیر برای نظام اداری می ری به عنوان یک ضرورت اجتنابو منسجم تحول ادا

 (.1391نجفی، 

مت اداری یکی از مهمترین مسائل سازمان است که هر سازمانی خواهان الجلوگیری از بروز فساد و تأمین س

 آبادهر خرمشن فساد، شهرداری باشد. با وجود فراگیر بودشناخت ماهیت بروز این مسأله و از بین بردن آن می

ر امان به این مسأله د ابتالءبه عنوان یک سازمان عمومی و سازمانی با گستردگی جغرافیایی و خدماتی، از 

اری از مت ادالبا توجه به مباحث مطرح شده که مبین این مهم است که حفظ و بهبود سطح س. نخواهد بود

شود مگر با شناخت های امروزی است و این همه میسر نمیانهای رهبران و مدیران سازممهمترین دغدغه

مت اداری الش در جهت ارتقاء سالمت اداری و آگاهی از وضعیت فعلی و تالعوامل موثر بر تحول س

 توان با شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتقاء. در این بین مسأله حائز اهمیت این است که، میآبادخرمشهرداری 

ت المهای موثری در جهت تحول سویت این عوامل و برطرف کردن موانع موجود، گاممت اداری، تقالس

 (.2013، 2ت )مایر و همکارانبرداش آبادخرمنظام اداری در شهرداری 

به صورت مستقیم بر زندگی  آنهاشوند، زیرا عملکرد ها نهادهای مهمی در حاکمیت محسوب میشهرداری

ها ناکارآمد باشند، زندگی روزمره مردم دچار اختالل خواهد شد. به همین مردم تأثیر دارد. اگر شهرداری

ها بسیار مهم است. در همین راستا ارائه شفافیت شهرداری دلیل جلوگیری از وقوع ناکارآمدی در شهرداری

ها ت به عنوان یکی از مهمترین عوامل کارآمدی شهرداریهای محلی را به منظور معرفی شفافیو حکومت

. در یک جامعه شفاف دولت موظف به در دسترس قراردادن اطالعات برای همه شهروندان شودنامیده می

                                                           
2 Mayer et al 
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افزار، تواند توسط مردم، مهندسین نرمها میاست. ارائه اطالعات باید توسط دولت صورت گیرد و سایر بخش

اقع و شود. در ءدهد اجراهایی که ناظر به آن اطالعاتی که دولت در پرتال شهری قرار میها یا نهادکارآفرین

وقتی اطالعات در اختیار مردم قرار گیرد، پاسخگویی به وجود خواهد آمد و وقتی پاسخگویی باشد مسئولیت 

 (.1393)کمالی،  آیدپذیری پدید می

با مردم است و در کشور ما بیش از هفتاد درصد از ارکان حاکمیتی در ارتباط  مهمترینشهرداری یکی از 

رده و ها بسیار گستکنند و تعامالت و ارتباطات بین شهروندان و شهرداریمردم در مناطق شهری زندگی می

ه بودجه، توان بای در حوزه شهرداری دارند. از جمله میمصادیق شفافیت، مصادیق بسیار گسترده .زیاد است

 و ها و درآمدهای شهری، عبورشود، هزینه، سفرها و هدایایی که به مسئولین داده میGISی بندجرم، منطقه

کار، اسناد امالک، تلفن  و ساز، تخلفات، لیست کسب و نقل شهری، محورهای ساخت و مرور و حمل

د گیرصورت خاص مورد بررسی قرار میه های دیگر که هر کدام بضروری، افشای دارایی و بسیاری از حوزه

 (.1391)پوراحمد و همکاران، 

اشد. ها بتواند موجب آن شود، رضایت کارمندان شهرداریموضوع دیگری که شفافیت و سالمت اداری می

افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و  :ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیلسازمان

 سازمانی اگر بنابراین .دارند قرار زیادی فشارهای و غیره زیرد خدمات پس از فروش، وجود منابع محدو

 انیانس نیروی از باید نماند، عقب رقابت عرصه در و باشد پیشتاز خود اقتصاد و کاری امور در بخواهد

به هم،  نسبت هاسازمان برتری میزان سنجش هایشاخص از. باشد برخوردار باال باانگیزه و خالق متخصص،

شود وظایف محوله را با ها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث میکارکنان شاغل در آن سازمان

رضایت شغلی،  .وری و اثربخشی سازمان شوندکیفیت باالتری به انجام برسانند و موجب افزایش عملکرد، بهره

از شغل خود راضی هستند و نگرش نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و نشان دهنده حدّی است که افراد 

کی از رضایت شغلی ی. نمایندمثبتی نسبت به آن دارند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می

-عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز خالقیت و احساس رضایت فردی می

 رو این زاشود. شتباهات کاری زیادی در کارکنان میاما نارضایتی شغلی منجر به کاهش عملکرد و ا گردد،

 سرمایه ژهوی به  اداری نظام. هستند خود کارکنان شغلی رضایت افزایش درصدد مختلف هایشیوه به مدیران

 تسریع التعد نظر از را کشور توسعه فرآیند تواندمی و دارد کشور در توسعه مهمی بسیار نقش آن در انسانی

سالم، پاک و چاالک را ارائه دهد. به هر حال سالمت اداری آرمانی در نظام اداری است که  نظام یک و کند

ماد ای برسیم که مردم کامالً نسبت به نظام اداری اعتطلبد. باید به نقطهنقطه مطلوب آن یک نظام ارزشی را می

 (.2012، 3آلبینو و همکاران) داشته باشند و نظام اداری هم در خدمت مردم باشد

                                                           
3 Albino et al 
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در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت 

جهانی شدن اقتصادهای ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار، حاکمیت 

و  دموکراتیک نهادهای وجود  های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ وملی و سیر فرسایشی آن در حوزه

کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم  ها را مجبورمطبوعات در دو قرن اخیر، دولت آزادی

ا به هتخلفات اداری از حساسیت بسیار باالیی برخوردار شده و دولت جوابگو باشند. در نتیجه این تحوالت،

رایم ج جه کنند. جرایمی نظیر اختالس، ارتشاء و جعل،خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله تو

تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه فساد اداری می مقابله با. جدیدی نیستند

های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه

چنین اشاره به این نکته که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل دهد. همرا افزایش می

ها یتوری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفدهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهرهمی

متی و همکاران، )نعهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است، حائز اهمیت است و توانایی

1391.) 

عبارتی فساد به عنوان یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی،  به یا اداری سالمت وجود عدم

 سازد و بر توسعه اقتصادی باالخصمسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می توسعه و پیشرفت،

نسانی به ا علبالف و بالقوه منابع و استعدادها ناصواب هدایت طریق از و دارد نامطلوبی تاثیرات  اقتصادهای باز

م تمام ابعاد را فراه یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود درهای نادرست برای دستسمت فعالیت

نگفتی را بر های ههای اجتماعی و ملی را بسته و هزینهکند. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتمی

ها در سطح کالن، افزایش فاصله ین این هزینهمهمترشور و در نهایت مردم گذاشته است. یکی از دوش ک

ها طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است که پیامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش

 روی بر افراد روانی ترلکن و یابدمی کاهشو اذهان توده مردم است که در نتیجه آن اعتقاد به نظام اجتماعی 

ا هشود. اعتماد عمومی به سازماندر آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد کم می مهمی نقش که خود رفتار

سازد؛ و ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسالمی در اذهان می دهد و دستاوردها را نابودرا کاهش می

، 0ویپور و رض)حسن ینده حکومت شناخته می شوند( ایجاد نمایدمردمی که روزانه به ادارت دولتی )که نما

2011.) 

 آورد. برسی آثار وجود سالمت اداری و مشکالتیرواج فساد زمینه تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم می

ام اداری، اگر نظ :کندبیان می کند اهمیت این تحقیق راکه در صورت نبود آن به عنوان فساد داری بروز می

د با یابد ممکن است در تضاگذاران آنچه در عمل تحقق میهای خیر سیاستسالم و کارا نباشد علیرغم نیت

                                                           
4 Hassan pour & Razavi 
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تی تواند نارضایها میبنابراین عدم وجود شفافیت و سالمت اداری در شهرداریها باشد. آن اهداف و سیاست

با ترس و استرس همراه هستند و از شغل خود نارضایتی شغلی در بین کارکنان ایجاد کند و کارکنان همواره 

د )اسدی و همکاران، شوهای جدی برای آنان میکامل دارند و همین ناراضی بودن از شغل باعث آسیب

 المتس دارد به دنبال پاسخ به این سوال باشد که؛ شفافیت سعی تحقیق این شده بیان مطالب به با توجه(. 1393

 آباد تاثیر دارد؟شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه تا چه اندازه بر  اداری

 اهداف پژوهش. 2

 هدف اصلی پژوهش

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  اداری سالمت شفافیت ریثأتتعیین 

 اهداف فرعی پژوهش

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  یگانه نهادی ریثأتتعیین  (1

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  نفوذ مدیریت ریثأتتعیین  (2

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  مالحضه ریثأتتعیین  (3

 آباد.شهرستان خرم 1رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه میزان بر  ساخت دهی ریثأتتعیین  (0

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  پشتیبانی ریثأتتعیین  (2

 آباد.شهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  روحیه ریثأتتعیین  (1

 آباد.شهرستان خرم 1ی کارمندان شهرداری منطقه میزان رضایتمندبر  تاکید علمی ریثأتتعیین  (1

 . فرضیه های پژوهش 3

 فرضیه اصلی پژوهش
 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  اداری سالمت شفافیت

 های فرعی پژوهشفرضیه
 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  یگانه نهادی

 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  نفوذ مدیریت

 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  مالحضه

 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  ساخت دهی

 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  پشتیبانی

 تأثیر دارد. ،آبادشهرستان خرم 1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  روحیه

 تأثیر دارد. ،آبادخرمشهرستان  1میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بر  تاکید علمی

 پژوهش مبانی نظری. 4
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 تعریف سالمت

است.  (سالمت، در مقابل مفهوم بیماری، به معنی فقدان بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم )موجود زنده

 و سالمت عقل و تفکر و محیط ءو سالمت نفس و نسل، بقا بقاء مانند:مفهوم عام از کلمه سالمت در مواردی 

 تحقق اهداف طبیعی است. مرحله بعد از سالمت، رشد و تکامل یعنی برای طبیعی فعالیت توان و قابلیت وجود

 (.1392امیری و شادالویی، )صالحی استها و رسیدن به اهداف به فعلیت درآوردن قابلیت

 

 سازمانی -سالمت اداری

چهار مشکل اساسی انطباق،  های اجتماعی برای بقا، رشد و توسعه خود به حلهمه نظام 2به عقیده پارسونز

سازمانی عبارت است از: توانایی سازمان  -اداریسالمت  .یابی به هدف، یکپارچگی و نهفتگی نیازمندنددست

ها. برخی سالمت سازمانی را با بهداشت روانی در محیط کار مترادف در حفظ بقا و سازی با بهبود این توانایی

دانند که میزان افسردگی، ناامیدی، نارضایتی، کم تحرکی و فشار روانی دانسته و سازمان سالم را سازمانی می

داند که با سه سالمت سازمانی را یک موضوع کلی می(، 1992) 1کارکنان را به حداقل ممکن برساند. نیوال

نظران علوم برخی از صاحب ها در ارتباط است.مجموعه فشار روانی، بهداشت روانی و اخالق در سازمان

اند. شبیه اندام سالم، ، سالمت سازمانی را معیار عملکرد سازمانی شمرده1ری مدیریت مانند وارن بنیسرفتا

 (.1392امیری و شادالویی، )صالحیاست سازمان سالم، تطبیق پذیر و در حال رشد 

 

 اهکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سالمت اداری ر

خلف عوامل بروز ت ها را به عنوان برخی اززمانسا در پنهان بیکاری و پرسنل اداری، ناآگاهی  عرف ناشایسته

کند و برای رفع این معضل به مسائلی همچون اطالع رسانی شفاف، ارشاد و راهنمایی ها معرفی میدر دستگاه

ررات، عدم آشنایی با مق تفاوت سطح حقوق و دستمزد، و آموزش کارکنان توجه دارد. عدم آشنایی کارکنان،

زم، عدم گرایش به سیستم، نداشتن تخصص ال رسوم غلطی که بصورت عرف درآمده است، نداشتن سیستم و

 کاذب، هایایجاد شغل های گسترده ارتباطی غیر رسمی،ها، شبکهشاغل گرایی، فضای نامناسب در سازمان

 باشند تخلف  عتوانند منابعدم اطالع رسانی به موقع، همه و همه می های سریع اجتماعی،دگرگونی

 که الزم است بشرح زیر آورده می شود: راهکارهایی

 هاسیستم (1

                                                           
5 Parsons 
6 Newal 
7 Warren Bennis 
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ها راه فرار برای گردش کارهاست و در این روش محور های سنتی هنوز در بیشتر اداراتسیستم ها وروش

داری اارائه یک سیستم مطمئن و تعریف شده به شکلی که مدیران موظف باشند تمام اموال  متخلفان باز است.

 اطالعات لیهک به توان لحظه و هر نمایند بایگانی و پرونده اجرا، تشکیل مدون،  قالب سیستم و اجرایی را در

 بر مبنای ایدب سیستم هر پایه که داشت توجه باید اما. است تخلف از جلوگیری هایراه از یکی آورد بدست را

 باشد. استوار شاغل نه و شغل

 

 اطالع رسانی (2

 مالاحت مراجعان، به الزم اطالعات نکردن ارائه وها مقررات موجود سازمان و هانامهآیین از مشترکین ناآگاهی

 و مقررات از مردم کردن آگاه الزم، بروشورهای تهیه آگاهی، دادن و رسانی اطالع و کندمی زیاد را تخلف

گیری از جلو و غیره باعث خدمات ارائه نحوه و هاسازمان به خروج و ورود مسیر کردن نامه، مشخصآیین

 شود.تخلف می

 

 آموزش (3

 است غلط اساساً هاحراست مجموعه و اداری تخلفات به رسیدگی هایهیات به رسیده گزارشات از بسیاری

در  مطلوب اثر تواندمی هامجازات و همچنین و جرایم تخلفات شناساندن و مراجعان و مردم آموزش و

 .باشد داشته تخلف وقوع از جلوگیری

 

 هاگزینش، انتصاب و عزل و نصب (4

 و اهدستگاه سطح در گرفته صورت هاینصب و عزل و هاانتصاب شدن ها، باندیگزینش شدن جناحی

 ذی ردنک دور و کلیدی هایپست در ناالیق افراد انتصاب .دارد عملکرد نحوه در زیادی بسیار اثر هاسازمان

 باشد. تخلف عوامل از خود تواندمی آنان حقه هایپست از حق

 

 واگذاری کار به پیمانکاران کوچک و بزرگ (5

شود بسیاری از مجاری ها از نظر اجرایی باعث میها و شرکتتر کردن محدوده مسئولیتی سازمانکوچک

ای انضباطی، ههای رسیدگی به تخلفات و کمیتهتخلف بسته شود. حفاظت فیزیکی و حراست و وجود هیات

 مت اداری نقش خوبی دارند.در سال

 

 کارکنان های مایه درون به توجه و شناسی  جامعه (6

 دارد. تخلفات کاهش در مهمی معنویت، نقش به توجه و آنان نسبی رفاه و کارکنان به احترام
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 هنمایی را و ارشاد (7

 ست.ام ااحک صدور در مردم راهنمایی و مدارا انصاف، شرایط رعایت نگذاشتن، تخلف حساب به را اشتباه

بی نیازی برخی کارکنان و چند شغلی بودن آنها، بازتاب مسائل  عملکردهای دوگانه، گیری،های تصمیممدل

فاوت ها، تمدیریت، مدرک گرایی محض و عدم توجه به تجربه روانی و جامعه شناختی، عدم ثبات شغلی و

 ذالت اداری نقش فعال داشته باشد. مسال یا و تخلف در تواندمی همه هاشغل  ها وفاحش طبقاتی بین پست

 به توجه .باشدمی تاکید و مورد مهم هاحراست توسط آن کنترل و بررسی و موارد این همه به توجه  لزوم

و  روانی اقتصادی، به علل که هر چیزیست ارزش بنابرین .اداری سالمت در ارتقای اخالقی هایارزش

 (.1392زاده، )پاکدامن و منشیگیرد می قرار شخص توجه مورد اجتماعی

 

 رضایتمندی شغلی

 ود و بیرنگهداری منابع انسانی یک سازمان به شمار می شغلی موضوع مهمی در مبحث حفظ و مندیرضایت

توجهی به آن در بلندمدت، سیستم اجتماعی سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان، کاهش حس 

نظران معتقدند که رضایت شغلی نوعی نگرش صاحب. شودمیپذیری و در نهایت ترک خدمت  مسئولیت

ای هنگرش فرد نسبت به شغلش و جنبه :گویند: رضایت شغلی عبارت است ازاست و در تعریف آن می

ه فیزیکی و اجتماعی محیط کار است ک گوناگون آن رضایت شغلی یک واکنش احساسی به کار، شرایط

رضایت دارد یا ندارد. در واقع نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود را فرد بگوید از شغل خود  ،شودباعث می

گویند. رضایت شغلی عامل مهمی در جهت افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان رضایت شغلی می

گردد. فرد با توجه به اهمیتی که عوامل مختلف مانند درآمد، جایگاه اجتماعی و شرایط محیط محسوب می

 (.1392، همکاراندارند میزان معینی از رضایت شغلی را دارا خواهد بود )محمدی و کار برای او 

باشد که شامل ابعاد درونی و بیرونی است. منابع رضایت درونی به رضایت شغلی، یک مفهوم چندوجهی می

ه آنها ب گردد، مانند توانایی ابتکار عمل و برقراری ارتباط با سرپرستان کهمی های شخصیتی فرد برویژگی

گویند. منابع رضایت بیرونی، اقتضایی و وابسته به شرایط محیطی هستند، مانند های کیفی شغل میجنبه

وجود  توان نشانهپرداخت، ارتقاء و امنیت شغلی. تفاوت واحدهای سازمانی از نظر میزان رضایت شغلی را می

ار فرد با باشد. زمانی که کباره شغلش میزا دانست رضایت شغلی، مبین احساسات فرد درنقاط بالقوه مشکل

ت باشند دسهایی که برایش مهم میها و نیازهایش هماهنگ باشد و زمانی که فرد به اهداف و فعالیتارزش

 (.1391)اسماعیلی و صیدزاده،  یابدکند، رضایت شغلی او افزایش میپیدا می

 که از یک جنبه شغل رضایت دارد ممکن است تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ کارمندیرضایت شغلی می

 ههای رضایت شغلی به یک اندازه اهمیت ندارند. ببرای کارکنان، تمام جنبه. از سایر ابعاد شغل راضی نباشد
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(، 2003) 1باشد. هنگس، اسمیت و سالواگیوهای مختلف، متفاوت میعالوه، رضایت شغلی در افراد و سازمان

شامل رضایت از توانمندسازی، رضایت از انجام شغل، رضایت از پرداخت، رضایت ابعاد رضایت شغلی را 

 دانند در کشورهای پیشرفته، مدیریتاز گروهکاری، رضایت از امنیت شغلی و رضایت از امکانات کاری می

ا هبر نیازهای اساسی کارکنان استوار است و رضایت شغلی کارکنان عالوه بر اینکه احترام به کرامت انسان

ل گیرد. عوامل مختلفی از قبیشود، به عنوان عاملی در افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار میمحسوب می

هماورد بودن شغل، عادالنه بودن حقوق و مزایای شغلی، شرایط مناسب کاری و سرپرستان، مدیران و 

 (.2011، 9باکوتیک) کنندهمکاران خوب، نقش مهمی در کسب رضایت شغلی افراد ایفا می

 پیشینه پژوهش. 4 

 مرکزی ردفت کارکنان شغلی رضایت بر اداری نظام سالمت تاثیر (، به بررسی1393حیدری رامشه و باباییان )

 شغلی رضایت بر اداری نظام سالمت تأثیر بررسیجهاد دانشگاهی پرداختند. هدف اصلی از تحقیق فوق، 

ایتا سالمت نظام اداری بر رض، نشان داد نتایج تحقیق فوق. باشدمی کشاورزی جهاد مرکزی دفتر کارکنان

 .شغلی کارکنان تأثیر معناداری دارد

 و زمانیسا سالمت بر سازمانی اعتماد و شفافیت تاثیرات مطالعه (، به بررسی و1391آبادی و شکری )فیض

تهران( پرداختند. هدف از تحقیق فوق،  شهرداری ستادی مراکز کارکنان: موردی مطالعه)اداری  فساد کاهش

بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با تاثیرات متقابل اعتماد سازمانی است که در مراکز 

رگذار شفافیت بر اعتماد و فساد اداری تاثیدهد، باشد. نتایج تحقیق فوق نشان میمی ستادی شهرداری تهران

 .اداری در مراکز ستادی شهرداری تهران تاثیری ندارد است، اما اعتماد بر کاهش فساد

 و اطالعات فناوری طریق از اداری فساد کاهش الگوی (، به بررسی تبیین1391محمدی و همکاران )

 از اداری فساد شکاه الگوی سازمانی پرداختند. هدف اصلی تحقیق فوق، تبیین سالمت و شفافیت ارتباطات،

هد، دنتایج تحقیق فوق نشان می باشد.سازمانی می سالمت و شفافیت ارتباطات، و اطالعات فناوری طریق

گردد. همچنین شفافیت سازی و سالمت سازمانی فناوری اطالعات و ارتباطات موجب کاهش فساد اداری می

امل وبه عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین فناوری اطالعات و کاهش فساد اداری موثر بودند. لذا وجود این ع

نه فقط به لحاظ بهبود شرایط کار و پویایی سازمان، بلکه از جهت افزایش مسئولیت پذیری و نیز اعتماد اعضای 

 .سازمان به یکدیگر و مدیریت سازمان اهمیت دارد

                                                           
8 Hangs, Smith & Salvagio 
9 Bakotik 
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ارتباط بین ارتباطات فردی و دستمزد و مزایا بر رضایت رابطه بین (، به بررسی 2010) 10امیرزاده و اردستانی

را بر  ارتباطات بین فردی و دستمزد و مزایا، بیشترین تأثیردهد پرداختند. نتایج تحقیق فوق نشان می شغلی

 .تهران داشتند 2رضایت شغلی کارمندان اداری منطقه 

حقیق پرداختند. نتایج ت تاثیر فرسودگی شغلی و سالمت عمومیبررسی (، به 2012) 11شعبانی بهار و کونافی

که  وینح مت عمومی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد بهالفرسودگی شغلی و س بیندهد فوق نشان می

 .مت عمومی کمتری برخوردار بودندالیی بودند از سالافرادی که دارای فرسودگی شغلی با

قیق پرداختند. نتایج تح نیروی کار روزانه، تعهد سازمانی و رضایت شغلی(، به بررسی 2013) 12لوب و فیتو

 وری و ارتقای کارکنانرضایت شغلی کارکنان یک سازمان نقش اساسی در میزان بهرهدهد فوق نشان می

 .دارد

 روش تحقیق .5

است. تحقیق کاربردی، تحقیقی است که به منظور حل  یکاربرد، از نوع ءبه لحاظ هدف اجرا قیتحق نیا

. همچنین پژوهش حاضر ترکیبی از روش پیمایشی گیردمشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می

 از استفاده و شخصی پیمایشی، مصاحبه پژوهش روش در هاداده گردآوری هایشیوه ترینرایج است از

استاندارد شفافیت سالمت  از پرسشنامه هاداده آوریجمع برای محققپژوهش  این در که است پرسشنامه

بصورت  1000 سال و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در 1991اداری هوی و فیلدمن در سال 

در انجام آن از  و باشد،تصادفی ساده استفاده  و توزیع شده است که مرتبط با سواالت و متغیرهای تحقیق می

 یقیتحق ءاز نظر زمان اجرا قیتحق نیا های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنینتکنیک

ی )بدان فی، توصءروش تحقیق از جهت نحوه اجرا نیاست، همچن ییاستقرا ءاست و بلحاظ منطق اجرا یمقطع

و از  یشیامیپ ،شود( شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی میجهت که متغیرها توسط محقق دستکاری نمی

در پژوهش . دباشیم گیرد(ی )بدان جهت که ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار مینوع همبستگ

باشد که در حال می آبادخرم شهرستان 1اداری شهرداری منطقه کارمندان ی کلیهحاضر جامعه آماری شامل 

کارمندان  101تعداد  شود. همچنینرا شامل می 1منطقه اداری شهرداری کارمندان نفر از  131حاضر تعداد 

وجه به با ت گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.با استفاده از روش نمونه اداری شهرداری

 مباحث. ای استفاده شده استمورد نیاز از روش کتابخانه اطالعاتماهیت این تحقیق، جهت گردآوری 

                                                           
10 Amirzadeh & Ardestani 
11 Shabani Bahar & Konafi 
12 Lob & phyto 
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از  ها و استفادهمنابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ،مسیر مطالعه منابع، نشریاتتئوریک پژوهش از 

جام ان ایای مورد نیاز تحقیق کالً از روش کتابخانههآوری شده است. یعنی اطالعات و دادهاینترنت جمع

و استفاده  ها در روش پژوهش پیمایشی، مصاحبه شخصیداده آوریجمعهای ترین شیوهاز رایجگرفته است. 

استاندارد شفافیت سالمت اداری  ها از پرسشنامهآوری دادهاز پرسشنامه است که در این پژوهش برای جمع

شده  ادهستفا 1000 سال و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در 1991در سال  13هوی و فیلدمن

استفاده  یو استنباط یفیآمار توص یهاپژوهش از روش نیاطالعات در ا لیو تحل هیجهت تجز. در پایان است

ی )میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، مینیمم، فیتوص یآمار یهااز روشپژوهش با استفاده  نیگردد. ایم

 مبستگیه پیرسون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی )ضریب ،یاستنباطماکزیمم، چولگی و کشیدگی( و 

 SPSS 26 افزاراز نرم زین یاقتصاد سنج اتیعمل یاجرا یبراو  به گام(چندگانه، ضریب همبستگی گام 

 د.گردیاستفاده م

( و پرسشنامه محقق ساخته 1996) فیلدمن و هوی اداری سالمت استاندارد شفافیت پرسشنامه

 (1411) کارمندان رضایتمندی

خت دهی، مدیریت، مالحضه، سایگانه نهادی، نفوذ ی اداری خود به هفت مولفه سالمت متغیر مستقل شفافیت

-ی نمیاشوند و متغیر وابسته رضایتمندی کارمندان نیز دارای مولفهتقسیم می پشتیبانی، روحیه، تاکید علمی

 اند:های آنها مورد بررسی قرار گرفته( این متغیرها و مولفه1باشد که طبق جدول )
 

 متغیرهای تحقیق -1جدول 

 سواالت هامولفه متغیرها

 شفافیت سالمت اداری

 0و  3، 2، 1 یگانه نهادی

 10و  9، 1، 1، 1، 2 نفوذ مدیریت

 10و  13، 12، 11 مالحظه

 19و  11، 11، 11، 12 ساخت دهی

 23و  22، 21، 20 پشتیبانی

 21و  21، 21، 22، 20 روحیه

 33و  32، 31، 30، 29 تاکید علمی

 22الی  1 ندارد کارمندان رضایتمندی

 

                                                           
13 Hoy & Fieldman 
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 ساخته 1991 سال در فیلدمن و هوی سوالی که 33 گزارشی اداری خود سالمت پرسشنامه استاندارد شفافیت

اداری کارمندان شهرداری  سالمت تفکرشان در باب شفافیت درباره را کارمندان شهرداری باورهای شده،

 لیکرت با کامالً موافقم نمرهطیف  اساس بر هاپاسخ. دهدمی قرار سنجش آباد را موردشهرستان خرم 1منطقه 

هر یک از  گیری واندازه 1و کامالً مخالفم نمره  2، مخالفم نمره 3، نظری ندارم نمره 0، موافقم نمره 2

 ( شفافیت1سوال جدول ) 33ی بنابراین کلیه های انتخاب شده توسط کارمندان شهرداری پاسخ داده شد.سوال

همچنین پرسشنامه  .کنندمی ارزیابی آباد راشهرستان خرم 1اداری کارمندان شهرداری منطقه  سالمت

کارمندان  باورهای شده، ساخته 1000 سال در محقق سوالی که 22 گزارشی رضایتمندی کارمندان خود

 آباد را موردشهرستان خرم 1کارمندان شهرداری منطقه  تفکرشان در باب رضایتمندی درباره را شهرداری

، نظری ندارم نمره 0، راضی نمره 2طیف لیکرت با کامالً راضی نمره  اساس بر هاپاسخ. دهدمی قرار سنجش

های انتخاب شده توسط کارمندان هر یک از سوال گیری واندازه 1و کامالً ناراضی نمره  2، ناراضی نمره 3

ضایتمندی ( ر1سوال جدول ) 22ی بنابراین کلیه آباد پاسخ داده شد.شهرستان خرم 1شهرداری منطقه 

ظرات پرسشنامه با استفاده از ن ییروا نییتع یحاضر برا قیدر تحق .کنندمی ارزیابی کارمندان شهرداری را

راهنما، مشاور و پیشنهادات کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. همچنین جهت میزان پایایی  دیاسات

دارد و  911/0اداری پایایی برابر با  سالمت متغیرها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که متغیر شفافیت

و رضایتمندی  اداری سالمت یتدارد. هر دو متغیر شفاف 113/0کارمندان پایایی برابر با  متغیر رضایتمندی

 اند.کارمندان هر دو پایایی مطلوب و عالی داشته

 های تحقیقآمار توصیفی و استنباطی داده. 6

ها با توجه به دو متغیر شفافیت سالمت اداری و رضایتمندی کارکنان به تفکیک در بخش توصیفی داده

خواهیم  -2و کشیدگی هر یک را طبق جدول های میانگین، میانه، مد، مینیمم، ماکزیمم، چولگی شاخص

 داشت:
 های متغیرهای پژوهشوضعیت پاسخ دهندگان برحسب شاخص -2جدول 

 

 متغیر        

 شاخص
 رضایتمندی کارکنان شفافیت سالمت اداری

01/1 09/1 میانگین  

 19 02/1 میانه

 11 01/1 مد

21/1 13/1 انحراف معیار  

 31 20 کمترین
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و انحراف  09/1برابر با  شفافیت سالمت اداریمیانگین متغیر  شودمی مشاهده 2همانطور که در جدول شماره 

 آن معیار انحراف و 01/1 با برابر کارمندان رضایتمندی متغیر باشد. همچنین میانگینمی 13/1معیار آن برابر با 

 .باشدمی 21/1 با برابر

 . آزمون فرضیه های تحقیق7

 تحقیق آزمون فرضیه اصلی

 1 نطقهم شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر اداری سالمت شفافیت تأثیر تعیین

 .آبادخرم شهرستان

 مورد آزمون قرار گرفته است. 3با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول شماره 

 
 اصلی تحقیق فرضیه به مربوط پیرسون همبستگی ضریب -3 جدول

X Y 
تعداد 

(n) 

ضریب همبستگی 

 (rپیرسون )

-سطح معنی

 (sigداری )

شفافیت 

 سالمت اداری

رضایتمندی 

 کارمندان
101 902/0 000/0 

 

محاسبه شده شفافیت سالمت اداری  پیرسونضریب همبستگی دهد، نشان می (3) که نتایج جدول همانطوری

داری است معنی 01/0( در سطح آلفای 902/0) آبادشهرستان خرم 1و رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 

(P<0/01 لذا ،)H0 گردد و دال بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد می H1داری دال بر وجود رابطه معنی

 بر میزان اداری سالمت شفافیتبین  %99شود که با اطمینان نین استنباط میگیرد. بنابراین چمورد تایید قرار می

 داری وجود دارد.رابطه مستقیم و معنی آبادشهرستان خرم 1شهرداری منطقه  کارمندان رضایتمندی

 تحقیقهای فرعی آزمون فرضیه

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر نهادی ( یگانه1

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر مدیریت ( نفوذ2

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر ( مالحضه3

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر دهی ( ساخت0

 111 101 بیشترین

111/0 101/0 چولگی  

320/0 201/0 کشیدگی  
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 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر ( پشتیبانی2

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر ( روحیه1

 دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر علمی ( تاکید1

مورد آزمون قرار گرفته  0های فرعی تحقیق طبق جدول شماره با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه

 است.
 فرعی تحقیق هایفرضیه به مربوط پیرسون همبستگی ضریب -4 جدول

X 
 

 

Y  تعداد

(n) 

ضریب همبستگی 

 (rپیرسون )

 

(sig) 

یگانه 

 نهادی

رضایتمندی 

 کارمندان
101 122/0 000/0 

نفوذ 

 مدیریت

رضایتمندی 

 کارمندان
101 111/0 000/0 

 مالحظه
رضایتمندی 

 کارمندان
101 112/0 000/0 

ساخت 

 دهی

رضایتمندی 

 کارمندان
101 101/0 000/0 

 پشتیبانی
رضایتمندی 

 کارمندان
101 911/0 000/0 

 روحیه
رضایتمندی 

 کارمندان
101 019/0 000/0 

تاکید 

 علمی

رضایتمندی 

 کارمندان
101 191/0 000/0 

 

فافیت شهای متغیر ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده مولفهدهد، نشان می (0) که نتایج جدول همانطوری

 112/0 111/0 122/0به ترتیب شهرستان خرم آباد  1سالمت اداری و رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 

دال بر عدم وجود  H0لذا  (،P<0/01معنی داری است ) 01/0در سطح الفای  191/0و  019/0 911/0 101/0

گیرد. بنابراین چنین دال بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می H1 گردد ورابطه بین دو متغیر رد می

 1شفافیت سالمت اداری و رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه بین  %99شود که با اطمینان استنباط می
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 رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.  شهرستان خرم آباد

-خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی و اداری سالمت شفافیت چندگانه رگرسیون تحلیل

 .است شده ارائه 1و  2 جداول قالب در آن نتایج که شده استفاده گام به گام رگرسیون تحلیل از آباد

 
 Fهای معنی داری مربوط به ( و آزمون2R(، ضریب تعیین)Rضریب همبستگی چندگانه ) -5 جدول

 (SIGسطح معنی داری ) Fآماره  ضریب تعیین 2R (R)ضریب همبستگی چندگانه  گام

 /000 01/012 130/0 911/0 گام اول

 000/0 12/321 110/0 931/0 گام دوم

 000/0 09/031 931/0 911/0 گام سوم

 000/0 91/220 921/0 911/0 گام چهارم

 000/0 00/021 910/0 910/0 گام بنجم

 000/0 20/012 910/0 912/0 گام ششم

 000/0 21/011 919/0 910/0 گام هفتم

 
 شده انجام گام هفت طی مدل به وارد متغیرها رگرسیونی ضرایب -6جدول 

Coefficientsa 

  (Betaضریب ) خطای معیار (Bضریب ) 

سطح 

معنی 

داری 

(sig) 

گام 

 اول

111/22 مقدار ثابت  120/2   211/1  000/0  

010/2 پشتیبانی  231/0  911/0  921/21  000/0  

گام 

 دوم

201/1 مقدار ثابت  191/3   211/2  011/0  

222/0 پشتیبانی  231/0  121/0  111/11  000/0  

310/1 ساخت دهی  211/0  211/0  310/1  000/0  

گام 

سو

 م

902/21 مقدار ثابت  111/2   910/1  000/0  

012/2 پشتیبانی  191/0  911/0  113/22  000/0  

112/2 ساخت دهی  222/0  222/0  119/12  000/0  

-113/3 مالحظه  020/0  021/0-  223/9-  000/0  
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گام 

چها

 رم

-009/3 مقدار ثابت  012/0   119/0-  000/0  

112/3 پشتیبانی  223/0  110/0  001/12  000/0  

121/2 ساخت دهی  111/0  221/0  200/10  000/0  

-111/3 مالحظه  319/0  311/0-  022/1-  000/0  

019/1 نفوذ مدیریت  212/0  231/0  292/1  000/0  

گام 

پنج

 م

-912/21 مقدار ثابت  930/1   130/3-  002/0  

101/2 پشتیبانی  002/0  203/0  911/1  000/0  

290/2 ساخت دهی  110/0  201/0  000/10  000/0  

-222/2 مالحظه  001/0  212/0-  001/2-  000/0  

929/1 نفوذ مدیریت  213/0  322/0  301/1  000/0  

929/0 روحیه  091/0  109/0  133/3  002/0  

گام 

ش

 شم

-221/32 مقدار ثابت  112/1   112/3-  000/0  

291/1 پشتیبانی  130/0  233/0  021/2  002/0  

310/2 ساخت دهی  111/0  010/0  120/12  000/0  

-132/2 مالحظه  031/0  220/0-  903/0-  000/0  

221/2 نفوذ مدیریت  210/0  311/0  232/1  000/0  

113/0 روحیه  212/0  102/0  013/3  003/0  

020/1 تاکید علمی  331/0  221/0  030/3  003/0  

گام 

ه

 فتم

-133/10 مقدار ثابت  312/11   191/2-  000/0  

-901/1 پشتیبانی  992/0  309/0-  912/1-  022/0  

122/2 ساخت دهی  110/0  011/0  221/11  000/0  

-901/0 مالحظه  092/0  111/0-  909/1-  029/0  

230/3 نفوذ مدیریت  320/0  200/0  229/9  000/0  

212/1 روحیه  211/0  102/0  310/0  000/0  

991/1 تاکید علمی  390/0  200/0  022/2  000/0  

122/1 یگانه نهادی  211/0  111/0  021/0  000/0  

تحلیل رگرسیون اجراء شده در هفت گام صورت گرفته دهد، نشان می (1و  2) که نتایج جدول همانطوری

درصد و در گام سوم  93درصد و در گام دوم پشتیبانی و ساخت دهی به  91است در گام اول پشتیبانی با 

درصد و در گام چهارم پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه و نفوذ  91پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه با 

م پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه و نفوذ مدیریت و روحیه و در گام ششم درصد و در گام پنج 91مدیریت 
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پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه و نفوذ مدیریت و روحیه و تاکید علمی و  گام هفتم پشتیبانی و ساخت 

 کند.وری را تبیین میواریانس نمرات بهره  91دهی و مالحظه و نفوذ مدیریت و روحیه و تاکید علمی  مقدار 

 شده انجام گام هفت طی مدل از شده خارج متغیرها -7جدول 

 گام

1 

 کنار گذاشته شده یگانه نهادی

 کنار گذاشته شده نفوذ مدیریت

 کنار گذاشته شده مالحظه

 کنار گذاشته شده ساخت دهی

 کنار گذاشته شده روحیه

 کنار گذاشته شده تاکید علمی

2 

 کنار گذاشته شده یگانه نهادی

 کنار گذاشته شده نفوذ مدیریت

 کنار گذاشته شده مالحظه

 کنار گذاشته شده روحیه

 کنار گذاشته شده تاکید علمی

3 

 کنار گذاشته شده یگانه نهادی

 کنار گذاشته شده نفوذ مدیریت

 کنار گذاشته شده روحیه

 کنار گذاشته شده تاکید علمی

0 

 کنار گذاشته شده یگانه نهادی

 کنار گذاشته شده روحیه

 کنار گذاشته شده تاکید علمی

2 
 کنار گذاشته شده یگانه نهادی

 کنار گذاشته شده تاکید علمی

 کنار گذاشته شده یگانه نهادی 1

 

ها به جزء پشتیبانی کنار گذاشته ی مولفهدرگام اول همهشود ( مشاهده می1همانطوری که در جدول شماره )

وم ها کنار گذاشته شده درگام سها به جزء پشتیبانی و ساخت دهی بقیه مولفهی مولفههمهشده درگام دوم 

 یها کنار گذاشته شده درگام چهارم همهها به جزء پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه بقیه مولفهی مولفههمه
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درگام پنجم  ار گذاشته شدهها کنها به جزء پشتیبانی و ساخت دهی و مالحظه و نفوذ مدیریت بقیه مولفهمولفه

 ی یگانه نهادی کنار گذاشته شده است.های یگانه نهادی و تاکید علمی و در گام ششم مولفهمولفه

 گیری نتیجهبحث و . 8

( علمی اکیدت روحیه، پشتیبانی، دهی،ساخت مالحضه، مدیریت، نفوذ نهادی، یگانه) اداری شفافیت سالمت»

 «.آباد، تاثیر داردخرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندان رضایتمندی میزان بر

 اداری سالمت شفافیتآباد خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری کارمندانهمانطور که قبالً گفته شد از دیدگاه 

 ایتمندیرض میزان بر( علمی تاکید روحیه، پشتیبانی، دهی،ساخت مالحضه، مدیریت، نفوذ نهادی، یگانه)

آباد خرم شهرستان 1 منطقه شهرداری نفر از کارمندان 101و معناداری دارد. از دیدگاه  تاثیر مثبت کارمندان

های باشد همچنین هریک از مولفهمعنادار می 02/0و سطح معناداری  902/0با ضریب همبستگی پیرسون 

بودند. معنادار  02/0نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همگی آنها در سطح  اداری سالمت شفافیت

 برای موفقیت و بقاء در عرصه رقابت، باید کارکنان ها از جمله شهرداریسازمانامروزه توان گفت بنابراین می

ر نظام سازی موث و تخصص سازمانی را به عنوان یک منبع استراتژیک تحت کنترل خود درآورند و پیاده

لی نیز به شغ رضایتمندیباشد؛ از طرفی هدف میاداری سالم و عادل یکی از بهترین ابزارها برای نیل به این 

ایی دهد. شناسندهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میآیترین عوامل درون سازمانی، فرعنوان یکی از شاخص

هدف اساسی پژوهش  1شهرداری منطقه سالمت اداری در شفافیت و  کارمندان شغلی مندیرابطه رضایت

 وم، سازمانی است که برای ادامه حیات خود قادر است به اهداف سازمان سالهمچنین  حاضر بوده است.

ین شود بشناسد و اش با آن مواجه مییهایابی به هدفخود دست یابد، موانعی را که در دست یمقاصد انسان

ت یابلبوده، قین ش پای خود بردارد. درباره خود و موقعیت که در آن قرار گرفته است واقع بیموانع را از پ

سازمان  هاین منابع خود را به کار گیرد. هدفیاف داشته و قادر است برای مقابله با هر مشکلی بهترانعط

گیرد. بنابراین نتایج تحقیق حاضر با نتایج میدرجهت حصول اهداف انجام  هاکلیه فعالیتروشن است و 

( و همکاران 1391)شکری و محمدی  و آبادی(، فیض1393باباییان ) و رامشه تحقیقات داخلی حیدری

( نیز در یک 2013) لوب و فیتو( و 2012) شعبانی بهار و کونافیباشد و با تحقیق ( در یک راستا می1391)

های مربوط به بهبود سالمت اداری، نسبت به گردد پیش از اجرای طرحدر پایان پیشنهاد میباشد. راستا می

ا های کارشناسی جامعی انجام شود تهای آن، بررسیندآیبررسی سطح رضایتمندی کارکنان از سازمان و فر

ها، ایجاد در صورت وجود نارسایی و عدم رضایت کارکنان، راهکارهایی در راستای برطرف سازی ابهام

 .درک مشترک در سازمان و افزایش رضایتمندی کارکنان اتخاذ گردد
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