عنوان :
بررسی تأثیر اقتضایی متغیرهای پاداش بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان)مورد مطالعه:کارکنان
شهرداری اصفهان(
چکیده مقاله :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقتضایی متغیرهای پاداش بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری
اصفهان ميباشد .پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي ميباشد و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات از نوع
توصیفی _ پیمایشی است .برای جمعآوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانهای _ میدانی و به صورت پرسشنامه
استفاده شده است .با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش ،جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه
کارکنان)کارمندان و سرپرستان( شهرداری اصفهان میباشد که تعداد آنها مشخص است؛ در اين پژوهش به
دليل عدم دسترسي به جامعه مورد مطالعه براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و  312نفر
انتخاب و پرسشنامه به صورت نمونهگیری در دسترس بین آنها توزیع گردید .براي تعيين روايي
پرسشنامهها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است و همچنین براي تعيين پايايي پرسشنامهها از
ضريب آلفاي كرونباخ استفاده و ضرايب نشان داد که ابزار جمعآوری اطلاعات از پايايي بالایی لازم
برخوردار ميباشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که
در آمار توصیفی تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین ،انحراف معیار و واریانس و
متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ،سن ،وضعیت تحصیلات و سابقه کاری پرداخته شد؛ پس از آن در
آمار استنباطی ،به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیات
تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری ) (SEMبا كمك نرم افزار
 SmartPLS 3استفاده گردید؛ از برآورد اطلاعات فصل چهار مشخص شد که متغیرهای پژوهش در جامعة
آماری مورد مطالعه زیاد است .يافتهها بيانگر این است که متغیرهای پاداش بر رضایت شغلی و بر عملکرد
شغلی ،تأثیرگذار هستند و با افزایش تکرار ،بزرگی و سرعت پاداش میزان رضایت شغلی و عملکرد شغلی
افزایش خواهد یافت .همچنین سابقه کار و کانون تمرکز نقشی در کاهش یا افزایش تاثیر سیستم پاداش بر
متغیر رضایت شغلی ندارند ،در حالی که حمایت سرپرست منجر به کاهش تاثیر سیستم پاداش بر عملکرد
شغلی میشود و برعکس حمایت سازمان تاثیر سیستم پاداش بر عملکرد شغلی را افزایش میدهد .بنابر این
رضایت و عملکرد شغلی بر روی سیستم پاداش بیشترین تأثیر را داشته و حمایت سازمان و حمایت سرپرست
کمترین تاثیر را بر سیستم پاداش داشته است و کانون تمرکز و سابقه کار بیتأثیر است.
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