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 چکیده :

مشتریان در بانک مسکن استان کردستتتان ، این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت  

روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استتتر روش تحقیتتق   نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی واز  

نفری کارکنتتان، بتتر استتا    2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  

صتتورت تصتتادفی  هدر چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و بنفر که   322ان و نمونه آماری تحقیق شامل  جدول کوکر

ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتتان و پایتتایی آن نیتتز بتتا 

های تحریک احساسات، گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه مورد تایید قرار    %821ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار  

 SPSSتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و بتتا نتترم افتتزار عتداعی خاطرات و جلب ا

بازاریتتابی عصتتبی در مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسکن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی 

تحقیق نشان داد، مولفه تحریتتک احساستتات بازاریتتابی   جیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایمندی مشتریان تاثرضایت

عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مطلوب به مشتتتریان 

 بی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدربا تمرکز بر بازاریا
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Review   
      Abstract : 

     The purpose of the research is to identify, prioritize and 

present a conceptual model of the dimensions and components 

of employees' occupational values. The research method is 

mixed. The qualitative statistical population includes 20 

experts and quantitatively 522 official personnel of Mashhad 

Municipality headquarters. The sampling method is qualitative, 

targeted, non-probable and available and quantitatively 

stratified and relative. The size of the statistical sample was 

determined based on Morgan's formula of 221 people, and in 

the qualitative section, the dimensions and components of 

occupational values were identified using the Delphi technique 

in 4 stages. Quantitative data analysis was done at two 

descriptive and inferential levels. In descriptive statistics, 

frequency tables, mean, standard deviation, and in inference, 

Kolomogrove Smirnov test was used to determine the 

normality of variables and one-sample tests to answer research 

questions with Spss software. The results showed that 10 

dimensions and 24 components of job values were identified 

and a conceptual model was presented that can be used as a 

basis for other public, private, non-service, financial, 

economic, etc. organizations and Mashhad Municipality to fix 

job values. Facilitate between employees and promote things 

that are considered valuable for employees to plan and take 

necessary actions. 

 
Keywords: value, job, job values, headquarters personnel, 
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 محمود قربانی 
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 :  چکیده

بندی    ،پژوهش شناسایی    هدف      مفهومی  اولویت  ارائه مدل  او  مولفه های  است ابعاد و  کارکنان    .   رزش های شغلی 

رسنل رسمی ستاد شهرداری  پنفر    522  کمی  نفر خبره و  20  شامل  جامعه آماری کیفی.    باشدمی  تحقیق آمیخته  انجامروش  

. حجم   طبقه ای نسبتی میباشد  کمی  ترس وغیراحتمالی و در دس  ، هدفمند ،  کیفی  ید . شیوه نمونه گیرنمی باشمشهد  

مرحله ابعاد و مولفه   4در بخش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی در نفر تعیین و    221نمونه آماری بر اساس فرمول مورگان  

. در  توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت    های کمی در دو سطحتحلیل دادهو  جزیه  تد .  ش   شناسایی  ی ارزشهای شغلیها

از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین    استنباطی  ، انحراف معیار و در   میانگین،    فراوانی  آمار توصیفی از جداول

نشان داد که   . نتایج  شد  استفاده   Spssنرم افزار  واالت تحقیق با  های یک نمونه برای پاسخ س   نرمال بودن متغیرها و آزمون

  ی سازمانها  ریسا  یتواند به عنوان مبنا برا  یم  کهارائه گردید    فهومیمدل م  شناسایی و  ارزشهای شغلی  مولفه  24بعد و    10

و شهرداری مشهد برای رفع ارزشهای شغلی کمرنگ  و ... به کار رود  ، اقتصادی    ی، مال  یخدمات  ری، غ  ی، خصوص  یدولت

 انجام دهد . بین کارکنان و ارتقا مواردی که برای کارکنان ارزش تلقی می شود برنامه ریزی و اقدامات الزم را 

 

 ، پرسنل ستاد ، شهرداری مشهد   ارزش ، شغل ، ارزشهای شغلی  :  لید واژگانک
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 : مقدمه 

  دی. ارزشها با  از این مسائل ارزشهای شغلی استیکی    که  وروبر  یا  دهیچیرو به توسعه امروز با مسائل پ  یایدن         

یکی از مسائل مهم در فرآیند .    هستند   مای  کنند و مرجع قضاوتها  ی م   تیهستند که اعمال ما را هدا  ی ی دهایها و نبا

که اگر به درستی به آن پرداخته نشود به مهیا شدن محیط    است  ی و اولویت بندی ارزش های شغلی توسعه ، شناسای 

نا امید و ناراضی  مناسب رشد و ارتقا امیدی نخواهد بود و افراد از وضعیت موجود زندگی کاری خود سرگردان    ،

 ارزشهای شغلی امری مهم تلقی می شود .  د .خواهند ش 

 بیان مساله :

نیاز        سازمانها برای انجام امور خود عالوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای ارزشی 

دارند که آنها را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه 

 و ارزشی تنوع با مدیران کهنین در عصر کنونی  همچ( .    2،ص  1389مطلوب جمعی و عمومی میسر کند  ) نجفی ،  

 ارزش و اخالق .است برخوردار واال اهمیتی  و جایگاه از مدیریت اخالق هستند، رو روبه کار محیط در فرهنگی 

 از محیطی باید  اجبار به ها  سازمان . است گرفته قرار پژوهشگران مورد توجه گذشته دهه چند  در شغلی  های

 که باشد؛ می  سازمانی  فضای در مهم عاملی  مناسب و قبول  قابل رفتار نوع درك.    ایجاد کنند  را ها ارزش و اخالق

را بخش همه دیان  می  قرار تأثیر  تحت گیری تصمیم فرایند  در ها   ( که  ی.   (12،    2002،    1دهد  مسائلی  از  کی 

ست چرا که  به ارزش های حاکم ا  بندیسازمانهای امروزی به طور جدی با آن مواجهند ارزشهای شغلی و عدم پای  

در قرن حاضر یکی از تاکیداتی که بسیاری از اندیشمندان عرصه مدیریت دارند نیروی انسانی و مسأله معنویت در 

های شغلی او زشست که ارر هنگام استخدام نیروی جدید این اترین ام( . مهم15،ص1392سازمان است. )جوادی ،  

های آنها بسیار دشوار است و تا  با آموزش می توان کمبود مهارت افراد را جبران کرد ، اما تغییر ارزش  شناخته شود .

  ه موارد مذکور هدف تحقیق با توجه بدانی دردسر ساز خواهند بود .  های خود را تغییر ندهند کارمن زمانی که ارزش

ابعاد و مولفه های ارزشهای شغ مدل مفهومی آن    مند و اولویت بندی وکدا  رکنانلی کاپاسخ به این سوال است که 

 چگونه است ؟ 

 

 

 

 

 

 
1 Diane 
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 : نظری ادبیات  

 ارزش :

 (  238ص: 1997،  1آنتونی گیدنز) .  ، میباشد  ، خوب یا بد  ، مناسب مطلوب درباره  عقاید افراد     

 : 2شغل

 (  145 ص، 2010،  3) جی . استور .   شودانجام می  پول که در ازای دریافت  فعالیتی منظم     

   :4ارزش های شغلی 

 ( . 320 ص:2008،  6می داند . )لین چو را تحت تاثیر فرهنگ بومی  ارزش های شغلی  5هافستد     

 تحقیق :  پیشینه 

 :   پیشینه خارجی 

 می باشد :   1جدول به شرح  مرتبطخالصه مهمترین تحقیقات خارجی 

 پیشینه خارجیخالصه  1- جدول 

 نتیجه  عنوان سال نویسندگان

جستوزن و 

 همکاران 

ارزشهای شغلی بیرونی و داخلی :  2019

 همسان سازی تفاوت های فرهنگی

  هنگ هر کشور در دركفر

نی و  ارزشهای شغلی بیرو

نقش   درونی توسط افراد

سزایی دارد ب  

کینگ موریلو  

 و لی

اثرات ارزشهای شغلی نسل ها بر رفتار   2017

 نگرش برند کارکنان 

بین تعهد مدیریت به 

بازاریابی داخلی و رضایت  

شغلی کارکنان رابطه مثبت  

 
1 Antoni gidz 
2 Work, job 
3 J.stor 
4 Work values 
5 Hofsted 
6 Leen Cho 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
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 وجود دارد 

وارشوس ،  

 کی ، بامویب 

ای و نسلی در  تفاوت سنی ، حرفه  2017

ی شغلی پزشکان ادراك ارزشها  

  اختیار بیشترین ارزش برای

 پزشکان و پرستارن است 

 ی داخل ی اب یبه بازار تیریتعهد مد  ریتاث 2015 دبلوتو . ام 

 کارکنان  یبر نگرش کار

  در ی شغل  یسطح ارزشها

و   ی دولت  یدانشگاهها

و   متوسط ی رانتفاعیغ

  ی معن  ریتاث ی شغل   یارزشها

  ی شغل   تیبر رضا یدار

 .دارد   ی علم اتیه یاعضا

 :پیشینه داخلی 

 باشد : ی م  2جدول به شرح  داخلی  قاتیتحق نیخالصه مهمتر     

 پیشینه داخلیخالصه  – 2جدول 

 نتیجه  عنوان سال نویسندگان

صیف و 

 همکاران 

گی روابط بین عدالت سازمانی و دلبست 1398

اعتماد سازمانی و  واسطه شغلی با تاکید بر

 ارزشهای شغلی 

شهای شغلی  بر ارزالت سازمانی عد

و اعتماد سازمانی اثر مثبت و معنا  

از طریق واسطه  عدالت و  دار دارد

ری ارزشهای شغلی بر دلبستگی اثر گ

 می گذارد 

خیراندیش و 

 همکاران 

های تفاوت ارزشهای فرا تحلیل پژوهش  1396

های مختلف لشغلی در نس  

های مختلف  غلی در نسل ارزشهای ش

 متفاوت است 

حیدری و  

 همکاران 

فرسودگی شغلی در  بررسی نقش واسطه 1395

ارتباط بین ارزشهای شغلی و رفتار 

 شهروندی سازمانی 

بین ارزشهای شغلی و رفتار  

قادر به  رابطه و  شهروندی سازمانی

بینی رفتار شهروندی سازمانی پیش 

 است

 یارزشها انیم ینسل یتفاوت ها سهی مقا 1395 نژاد یقل

 در بانک یمنابع انسان یشغل

از   یدرون یارزشها کارمندان نیب

  برخوردار است  یشتر یب تیاهم
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 پیشنهادی :  ابعاد و مولفه های 

 :  می باشد  3 طبق جدول  پیشنهادی ندان ابعاد و مولفه هایدانشم اس مطالعه مدلهای مختلفبر اس

 مفهو  بعد مولفه
  چالش آفرینی حل مساله ایده جدید هوشیاری  

 مهی  بودن

 

لی
شغ

ی 
شها

رز
 ا

عدم  امور مختلف   

یکنواختی  

 تغییر شغلی

  کمک به بقیه دوستی مناعت طبع رضایت مشاهده نتیجه زیباشناسی

 

 درونی
تحریک  جذابیت توانایی موفقیت پاسخگویی

 فکری

 خالقیت

 خود مختاری عالقمندی اخالق تمرکز مفرح بودن مدیریت

  ارتقا مزایا بیمه امنیت پرستیژ عدم فشار

 بیرونی
 اجتماعی رضایت آزادی عمل شرایط خوب تنوع 

 قدرت آزادی عمل اقتدار طرح ریزی دسترسی شهرت 

یرگذاریتا     کیفیت فضای خوب کار تالش تسهیالت 

 زی ا شناسی محصول جذاب خلق زیبایی عضویت احترام عالقمندی 

  آزادی عمل پرستیژ موفقیت اقتصادی  

 ان ی ش
توجه به   

 اطراف

تیامن  خلوص نیت کارگرایی 

 ارت ا  نوع دوستی تنوع مشارکت تکریم  

  رهن ی پاداش کیفیت رضایت   

 استح ا  دقت شناخت نظم عدم تضییع  

 همت تداوم سختکوشی موفقیت صبر  

مس ولیت  امانت داری خود کنترلی  

 پذیری

 تعهد شایستگی

 به ود خالقیت مشورت رشد فردی   

 عدالت جبران خدمت قوانین ارتباط   

تعادل بین کار   

 و زندگی

درآمد 

 مناسب

ر ا  و  امنیت محیط مناسب

   سای 

 ارزشهای شغلیپبشنهادی ابعاد و مولفه های  - 3جدول 



 1401 پائیز، 3، شماره 2دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        
ISSN : 2783-3984 

 ... کارکنان یشغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها یو ارائه مدل مفهوم یبند تیاولو  ،ییشناسا

   HRC-2209-1069دمقاله: ک 

 

 : روش تحقیق 

در    تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر متناسب با نوع پژوهش و در طی سه مرحله به شرح زیر انجام شد:     

.  باشد  بخش کمی به لحاظ روش اجرا پیمایشی می و    از تکنیک دلفی استفاده شد   رحله اول مربوط به بخش کیفی م

  و ارائه مدل مفهومی  کارکنان   ی شغل   یارزش ها  یبندی ابعاد و مولفه ها  تیپژوهش شناسایی و اولو  موضوعی   قلمرو

 ت . سا 1401 تیرتا  1400 آبان ی زمان قلمروو  مشهد  یستاد شهردار کانی م قلمرو، 

 نمونه و روش نمونه گیری :  

نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند برای خبرگان و غیراحتمالی و در دسترس و برای بخش کمی تصادفی        شیوه 

 % تعیین گردید. 05/0ساده در نظر گرفته شد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران خطای 

 باشد. بر اساس فرمول جدول مورگان، تعداد حجم نمونه در بین جامعه آماری به شرح فرمول زیر می 
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nحجم نمونه =  ،N =آماری ، جامعه کل تعداد 

t2 مقدار =t  کمتر باشد.  05/0داری از استیودنت، موقعی که سطح معنی 

d2 05/0 2= تقریب در برآورد پارامتر جامعه، که برابر با 

Pو  = احتمال وجود صفت(1-P =) صفت است .عدم احتمال 

 حجم نمونه عبارت خواهد بود از:     ، باشد می نفر  522با احتساب آنکه حجم جامعه آماری  
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 اب ار گرد وری اطالعات :

ای خواهد بود که از نوع ابزار بررسی مدارك سازمانی و اسناد  ابزار گرد آوری اطالعات، استفاده از مطالعات کتابخانه

 .  روش کتابخانه ای  انتخاب شد آوری اطالعات جمع جهتانویه است . ث

 روایی : 

 روایی بخ  کیفی : 

از شاخص   بر اساس فرمول زیر، نسبت روایی محتوایی محاسبه    CVRبرای تعیین روایی پرسشنامه  استفاده گردید. 

 شود: می 
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Ne پاسخ داده اند و "ضروری"تعداد متخصصانی است که به گزینه یNتعداد کل متخصصان است. 

مقدار   درمورد  CVRحداقل  گیری  تصمیم  اساس جدول  بر  باید  قبول  مقدار     CVR قابل  که  سؤاالتی    CVRباشد. 

 ، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند.   محاسبه شده برای آن ها کمتر از میزان مورد نظر باشد 

 :  روایی بخش کمی - 2-3-4

 بخش کمی جهت تعیین روایی ابزار تحقیق، سؤاالت پرسشنامه براساس روایی صوری استفاده شده در - 2-3-4

 پایایی : 

 :عبارتست از ضریب آلفا فرمول ریاضی      

)1(
1 2

2

S

jS

j

j
ra


−

−
 : که در آن =

raضریب اعتبار =  ، jتعداد زیر مجموعه سواالت پرسشنامه =    ،s2j  واریانس زیر آزمون =j  و    امs2  واریانس کل =

 .   ارائه شده است 4آلفای کرونباخ محاسبه و در جدول  SPSSافزار با استفاده از نرم آزمون

 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق   -4جدول 

 ضریب آلفا متغیر

 89/0 ابعاد ارزش های شغلی کارکنان 

 91/0 کارکنان مولفه های ارزش های شغلی 

جدول   در  پرسشنامه  کل  برای  شده  ارائه  کرونبـاخ  متــقابل    4آلفای  همبستگی  دارای  پرسشـها  که  دهد  می  نشان 

شاخص مطلوبیت از  متغیرها در این تحقیق برقرار است.  بنابراین پایایی کل و پایایی به تفکیک  .  باشند  منـاسبی می 

از اینرو  ،    اتفاق نظر دارند   70/0و    65/0آنها بین    تفاوتی عنوان شده که اکثریق اعداد منظران روش تحقاحبجانب ص

   .مناسب مشخص شد  70/0شاخص مطلوبیت پایایی ابزار در این تحقیق 
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 ها : روش های  ماری تج یه و تحلیل داد 

های کمی در دو سطح توصیفی  داده تجزیه تحلیل  .    باشد گذاری نظری می   ها در بخش کیفی کد روش تحلیل داده     

آمار توصیفی از جداول  گرددو استنباطی تحلیل می  از    ، انحراف معیار و در سطح استنباطی    میانگین  ،  فراوانی. در 

یک نمونه برای پاسخ سواالت تحقیق استفاده   و آزمونآزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها  

 شد .بهره گرفته  Spssو با استفاده از نرم افزار 

 داد  ها : حلیلت

 :  کیفیبخ   تحلیل 

و از آنان    ه موثر تقلیل یافت که برای خبرگان ارسال مولف 146بعد و    34ادبیات تحقیق فهرست نخست ،  مطالعه       

مشخص در ذیل برگه  ر یک از ابعاد و مولفه ها  یا نظر پیشنهادی خود را در مورد ه  مخالفت  ت ،خواسته شد تا موافق

 آمده است . 5ول مراحل تکنیک دلفی در جد تکرار نتایج حاصل از   .نمایند 

 ارزشهای شغلی کارکنان ابعاد و مولفه های دلفی  حله چهارمر خبرگان توزیع فراوانی دیدگاه -5 جدول 

 مخالف  موافق  بعد ردیف  مخالف  موافق  بعد ردیف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 15/0 3 0/85 17 انگیزه 6 05/0 2 0/9 18 بیرونی 1

 15/0 3 0/85 17 بهبود   7 05/0 2 0/9 18 درونی 2

خدمت  8 15/0 3 0/85 17 استحکام  3

 مداری 

20 1 0 0 

 05/0 1 0/95 19 عدالت  9 05/0 2 0/9 18 همت 4

 1/0 2 0/9 18 رفاه  10 05/0 1 0/95 19 تعهد  5

 

 مخالف  موافق  مولفه  ردیف  مخالف  موافق  مولفه ردیف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

درآمد   1

 اقتصادی 

 0 0 1 20 شایستگسی 13 0/05 1 0/95 19

آزادی  2

 عمل

مس ولیت   14 0/1 2 0/9 18

 پذیری 

20 1 0 0 



                                         
1140 پائیز، 3، شماره2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

 ... کارکنان یشغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها یو ارائه مدل مفهوم یبند تیاولو  ،ییشناسا

   HRC-2209-1069کدمقاله: 

 
 

امنیت  3

 شغلی

 0 0 1 20 امانت داری 15 0 0 1 20

 0 0 1 20 خود کنترلی 16 0 0 1 20 پرستیژ 4

روابط  5

 اجتماعی 

خلوص   17 0 0 1 20

 نیت 

18 0/9 2 0/1 

 0/05 1 0/95 19 کارگرایی 18 0 0 1 20 خالقیت 6

نوع   7

 دوستی

 0/9 2 0/9 18 رشد فردی  19 0/85 3 0/85 17

تکریم   20 0 0 1 20 مدیریت  8

ارباب  

 رجوع 

20 1 0 0 

عدالت   21 0 0 1 20 موفقیت  9

جبران  

 خدمت

17 1 3 0/85 

در  عدالت   22 0/85 3 0/85 17 نظم  10

 قوانین 

20 1 0 0 

عدم   11

 تضییع 

در   23 0 0 1 20 عدات 

 روابط

20 1 0 0 

و   12 صبر 

 تحمل 

تعادل کار و   24 0/85 3 0/85 17

 زندگی

20 1 0 0 

اجرای چهار مرحله از  ،    پس  ماند    24بعد و  10دلفی  باقی  اساس  که  مولفه  ،    آنبر  تدوین  تحقیق  نهایی  پرسشنامه 

 . طراحی و در اختیار اعضای جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت

 :  بخ  کمی توصیفی  تحلیل

خبرگان  آمار  در   جنسیت  و    %65)    توصیفی  خبرگان  ،   (  زن  %35مرد  و    %30)  تحصیالت  ارشد   % 70کارشناسی 

کمی   ،  (  دکتری جامعه  و    %60.6)  جنسیت  ،  زن  %39.4مرد  کمی   (  جامعه  ،    %8.1)  تحصیالت   % 38.5کاردانی 

  29تا    20ن  بی  %8.6سال ،    20کمتر از    %3.2)  ، سن جامعه کمی   (  دکتری  %3.6  کارشناسی ارشد و  % 49.8  ،  کارشناسی 
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  )   سابقه کار جامعه کمی   ،  سال (  59تا    50بین    %13.6ال و  س  49تا    40% بین    36.7،   سال   39تا    30بین    %38  ،  سال

سال و    25تا    21%    29.4،  سال   20تا    16%    15.4،  سال   15تا    11%    26.2،  سال   10تا    6%    8.1،  سال   5کمتر از    3.2%

رئیس    %18.1مس ول امور ،    %27.1کارشناس ،    %48.4کارمند ،    %1.8و پست سازمانی )    (  سال   30تا    26بین    17.6%

 گرفت . ( مورد بررسی قرار  مدیر %0.9معاون و  %0اداره ، 

 :   مار استن اطی

 :  (CVRروایی محتوا )شاخص 

بعد    10از تحلیل محتوا استفاده شد که تمام    شدند. برای تعیین روایی   قابل قبول   شناسه  180ر خبرگان تمام  از نظ      

 مولفه مورد قبول واقع شدند . 24و 

 یدرون ، ی رون یب ) بعد 10 سوال اول : شناسایی ابعاد ارزشهای شغلی کارکنان چگونه است ؟

 .شناسایی شد  ( شیو آسا رفاه ، عدالت،  یمدار خدمت ، مداوم بهبود ، زهیانگ ، تعهد  ، همت ، استحکام

 یآزاد  ،  مطلوب  یدرآمد اقتصاد  )  مولفه  24سوال دوم : شناسایی مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان چگونه است ؟

 ،  نظم  ،  یطلب  تیموفق  ،  تیریمد   ،  ی دوست   نوع  ،  تی خالق  ،  مطلوب  ی اجتماع  روابط  ،  ژیپرست  ،  ی شغل   تیامن  ،  عمل

 ،  تین   خلوص  ،  ی کنترل  خود  ،  یدار  امانت  ،  یریپذ  تیمس ول  ،  ی ستگیشا  ،  ی ریو تحمل پذ  صبر  ،  کار  عییتض  عدم

و    در ارتباط  عدالت  ،   نیدر قوان  عدالت  ،  در جبران خدمات  عدالت  ،  ارباب رجوع  م یتکر  ،  یفرد  رشد   ،  یی کارگرا

 .  شناسایی شد  ( ی تعادل کار و زندگ

 اولویت بندی ابعاد ارزشهای شغلی کارکنان چگونه است ؟ سوال سوم : 

به ترتیب تعهد حرفه ای ، بهبود مداوم ، انگیزه ، همت و پشتکار ، استحکام ، عدالت ،    استفاده از آزمون فریدمنبا  

 رفاه و آسایش ، جهتگیری نسبت به مردم ، بیرونی و درونی دارای بیشترین اولویت هستند .

 سوال چهارم: اولویت بندی مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان چگونه است ؟ 

تکریم    ،  نظم  ،  پرستیژ  ،  رشد فردی   ،  مس ولیت پذیری  ،  شایستگی  ،  به ترتیب آزادی عملبا استفاده از آزمون فریدمن  

  موفقیت طلبی  ،  مدیریت  ،  خالقیت  ،  کارگرایی   ،  عدم تضییع کار  ، صبر و تحمل پذیری  ،  خلوص نیت  ،  ارباب رجوع

کنترلی   ، اقتصادی مطلوب  ،  خود  کار  ،  امنیت شغلی   ،  درآمد  بین زندگی و  داریا ام  ،  تعادل  اجتماعی    ،  نت  روابط 

دوستی   ،  مطلوب جبران خدمت   ،   نوع  در  ارتباط   ،  عدالت  در  بیشترین    عدالت  دارای  قوانین  رعایت  در  عدالت  و 

 اولویت هستند . 
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 ابعاد و مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان چگونه است ؟  وضعیت شهرداری مشهد درسوال پنجم:

مولفه های شایستگی ،    ابعاد در وضعیت خوب و به این نتیجه رسیدیم که تمام  یک نمونه ای    tاز آزمون پارامتری  

مس ولیت پذیری ، تکریم ارباب رجوع ، عدالت در جبران خدمت ، عدالت در اجرای قوانین و عدالت در برقراری 

 ارتباط در وضعیت بدی قرار دارند . 

 پرسنل ستاد شهرداری مشهد چگونه است ؟ سوال ششم:اولویت ابعاد ارزش شغلی از دید 

اقدام شد و به ترتیب تعهد ، بهبود   دیدگاه کارکنان  ارزشهای شغلی از  اولویت بندی ابعادبه  آزمون فریدمن  کمک    با

مداوم ، انگیزه ، استحکام ، رفاه ، عدالت ، همت ، جهتگیری نسبت به مردم ، برونی و درونی دارای بیشترین اولویت 

 هستند . 

 شغلی از دیدگاه پرسنل ستاد شهرداری مشهد چگونه است ؟   سوال هفتم:اولویت مولفه ارزش

دید  از  ارزشهای شغلی  مولفه های  بندی  اولویت  به  فریدمن  آزمون  از  استفاده  ترتیب با  به  و  اقدام شد  کارکنان  گاه 

درآمد اقتصادی مطلوب ، امنیت شغلی ،  آزادی عمل ، شایستگی ، رشد فردی ، عدالت در جبران خدمت ، پرستیژ ،  

  ، قوانین  اجرای  در  عدالت   ، ارتباط  در  عدالت   ، زندگی  و  کار  بین  تعادل   ، دوستی  نوع   ، مطلوب  اجتماعی  روابط 

موفقیت طلبی ، خالقیت ، مدیریت ، کارگرایی ، خود کنترلی ، نظم ، تکریم ارباب رجوع ، مس ولیت پذیری ، امانت 

.  یری ، خلوص نیت و عدم تضییع کار دپذداری ، صبر و تحمل   ابعاد و مولفه های    ارای بیشترین اولویت هستند 

که در شکل   طراحی اولویت بندی و نهایتا مدل مفهومی    ،شناسایی    در ستاد شهرداری مشهد ارزشهای شغلی کارکنان  

 نمایش داده شده است : 2

 

 

 



 1401 پائیز، 3، شماره 2دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        
ISSN : 2783-3984 

 ... کارکنان یشغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها یو ارائه مدل مفهوم یبند تیاولو  ،ییشناسا

   HRC-2209-1069دمقاله: ک 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

لی 
شغ

ی 
شها

رز
 ا

 بیرونی

 بهبود

 تعهد

 درونی

 انگیزش

 رفاه

 استحکام

 خدمت

 عدالت

 آزادی امنیت پرستیژ روابط درآمد

 مدیریت موفقیت نوع دوستی خالقیت

 نظم

 صبر

 شایستگی مس ولیت امانتداری خودکنترلی

 خلوص کارگرایی

 جبران

 تکریم

 رشد

 قوانین ارتباط

 تعادل

 عدم تضییع

 همت

 

 مدل مفهومی تحقیق  – 2شکل 
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 نتیجه گیری :

که        داد  نشان  تحقیق  و    10نتایج  در خصوص    24بعد  کارکنانمولفه  شغلی  مشهد   ارزشهای  شهرداری  بر  ستاد 

  %   60باالی    دارای روایی محتواعاد و مولفه ها  خبرگان وجود دارد و این اب گروه دیدگاه و  محققان قبل نظرات مبنای

  و استحکام   ود مداوم ، انگیزه ، همتبهب   ،تعهد حرفه ای    از :   عاد ارزشهای شغلی کارکنان عبارتندابمهمترین  .    هستند 

آزادی عمل ، شایستگی ، مس ولیت پذیری ، رشد فردی    مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان عبارتست از :مهمترین  و  

  ،ارائه گردید که این مدل می تواند به عنوان مبنا برای سایر سازمانهای دولتی    ادامه مدل مفهومی تحقیقدر  .    و پرستیژ

نتایج بخش کمی هم نشان داد که وضعیت شهرداری مشهد در  .    باشد و ...    ، اقتصادی  ، غیر خدماتی ، مالی خصوصی  

ابعا نظرتمام  از  و شهرداری  است  برخوردار  از وضعیت خوبی  تکریم    د   ، پذیری  مس ولیت   ، مولفه های شایستگی 

دارد و از ن قرار    ن و عدالت در ارتباط در وضعیت مطلوبی ارباب رجوع ، عدالت در جبران خدمت ، عدالت در قوانی

مهمترین ابعاد ارزشهای شغلی از نظر پرسنل رسمی ستاد شهرداری    ولفه ها در وضعیت خوبی می باشد ، یر مانظر س

آزادی عمل ،    مهمترین مولفه ها    فه ای ، بهبود مداوم ، انگیزه ، استحکام و رفاه و آسایش است و مشهد تعهد حر

 . ر جبران خدمات و پرستیژ می باشد شایستگی ، رشد فردی ، عدالت د

 ارائه پیشنهاد :

مدیران شهری بایستی در زمینه ارتقا شایسته ساالری ، ارتقا مس ولیت پذیری کارکنان ، با توجه به نتایج به دست آمده  

افزایش تکریم ارباب رجوع از سوی کارکنان و ایجاد عدالت  در مباحث جبران خدمات ، اجرای قوانین و برقراری 

وری و نیل به اهداف سازمانی میسر  روابط تمهیداتی بیندیشند تا از دلسردی کارکنان کاسته تا در نهایت  افزایش بهره  

در خصوص تقویت مسائلی که برای کارکنان دارای اهمیت است باید برنامه ریزی های الزم  و مدیران شهری  گردد .  

 :  مفید خواهد بود در آینده توجه به موارد زیر  را داشته باشند .

 یخدمات  ریغ یکارکنان در سازمانها ی شغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها یبند  تیو اولو یی شناسا-1

 یاقتصاد یکارکنان در سازمانها ی شغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها یبند  تیو اولو یی شناسا-2

 مشهد یشهردار کارکنان یشغل  یارزشها یابعاد و مولفه ها بی آس یبند  تیو اولو یی شناسا-3

 مشهد یکارکنان در شهردار یشغل  یارزشها یارائه مدل ساختار-4

 ارائه مدل ارزشهای شغلی اسالمی کارکنان شهرداری مشهد و یا سایر سازمانها -5
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