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رضایت  با نقش میانجی  تعادل کار و زندگی بر نشاط کاری کارکنان بررسی تاثیر 

 شغلی کارکنان 

 شهرداری تهران( :مورد مطالعه) 
 

   قدسی مالیی

 ران یتهران، ا  ،یواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم اجتماع یکارشناس

 

 چکیده 

تاثیر  ،  تحقیق حاضر بررسی  زندگیبا هدف  و  کار  کار  تعادل  کاری  نشاط  رضایت شغلی کارکنانبر  میانجی  نقش  با  در    کنان 

داده گردآوری  شیوة  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  روش  است.  گرفته  صورت  تهران  نوع شهرداری  از  توصیفی  ها 

عنوان نفر به    837با استفاده از فرمول کوکران تعداد    که،  پیمایشی است. جامعة آماری شامل کارکنان شهرداری تهران است 

ها از پرسش نامه استفاده شده است. پایایی  ساده بوده است. جهت گردآوری داده  گیری تصادفینمونه انتخاب شد. روش نمونه

از   باالتر  آلفای کرونباخ  از ضریب  استفاده  با  نامه  از    7/0پرسش  پرسشنامه  روایی  برای  روایی صوری ومحتوایی ارزیابی شد و 

تعادل کار  ها نشان داد که  استفاده شد. یافته ون مدل معادالت ساختاریها از آزمه منظور تجزیه و تحلیل دادهاستفاده گردید. ب

 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در شهرداری تهران و زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان

 

 ی شغل تی کارکنان، رضا  ینشاط کار ،ی تعادل کار و زندگهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

جنبه های ان کار ناپذیر دنیای امروز را تشکیل می دهند.اگر چه سازمانها  ،  متخصصان علوم رفتاری بر این باورند که سازمان ها

اما بی تردید همه آنها بر اساس تالش های  ،  میشوندبه شکل های مختلف و بر پایه هدف های کوتاه تأسیس و سازمان دهی  

میآید اداره و هدایت میگردند. بنابراین روشن است که زندگی افراد   و جسمانی نیروی انسانی که رکن اصلی آن به حساب ذهنی 

 .(1394، بریمانی) در عصرحاضر به شدت تحت تأثیر سازمانها قرار دارد

 در کارایی و باال وری هبهر ایجاد سبب که است آن انسانی نیروی سازمانی هر ی یهسرما ترین توجه قابل و ترین مهم از

 زندگی بر تواند می آن جو و کار محیط و گذراند می کار محیط در را خود عمر ساعات بیشترین انسانی هر شود. سازمان می

 (. 1395، مرزآبادی و همکاران) بگذارد تاثیر نیز شخصی فرد

 عوارض علل و  که است مدتها و گرفته قرار توجه مورد بسیار در سازمانها  آن آثار و استرس یا عصبی فشار موضوع اخیر دهه در

 بر  همچنان آن از خسارتهای ناشی و است  شده شناخته  عاملی نیز  کار در دنیای استرس دارد. قرار  پژوهش و بررسی تحت آن

 واحدهای و برای مؤسسات هم و هستند آن به مبتال که افرادی  برای هم استرس  .می کند سنگینی مختلف جوامع دوش

کنند کار آن در افراد که یتولید نیز می  چانگ)  است پرهزینه ملی اقتصاد برای و  نگرش (.  2012،  1شی  میزان  از  آگاهی 

این موضوع موجب آن   اهمیت  نسبت به شغلشان در همه موسسات مهم محسوب میشود.  که صاحب    گردیده استکارکنان 

از زوایای متعدد:روان شناسی بمدیریت و عل،  جامعه شناسی،  نظران  ه تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی و نشاط  وم تربیتی 

برخی محققان معتقدند سازمان هایی که قادر به حفظ شادی طوالنی مدت در محل    .کاری کارکنان در محیط کاری بپردازند

املی بر نشاط کارکنان  ر به حفظ و افزایش بهره وری خواهند بود. بنابراین آنها باید آگاه باشند که چه عوکار هستند. احتماال قاد

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی بر  .دهند  اثرگذار است تا به گونه ای موثر نشاط در محل کار را افزایش 

 کنان در شهرداری تهران می پردازیم.نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کار

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 ی تعادل کار و زندگ

مستلزم کوشش هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت های بیشتری برای ،  نیل به زندگی شغلی با کیفیت

هر سازمانی با بهره وری و کارایی    این ترتیبتاٌثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد. به  

از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار  تادر جستجوی راه هایی است  ،  مطلوب و موثر کارکنان را به درجه ای 

و زندگی    تعادل کار(.امروزه در مدیریت معاصر  1393،  اسدی)  گیردصورت میتعادل کار و زندگی  به وسیلة  ،  گیرند که این امر

در جستجوی نظام های  ل کار و زندگی  ادتعبه موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است. طرفداران نظریه  

برقرار کنند تعادل  بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود  آنها  تا  به کارکنان هستند  برای کمک  ،  2جوفره )  جدیدی 

2012.) 

 
1 Shi-chang 
2 Jofreh 
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و  در یکی کار می کنیم و از خدمات  ،  در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شودامروزه بخش عمده زندگی ما  

مند می شویم. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف های عام یا خاصی    تولیدات سازمان های دیگر بهره 

   (.1394، احمدی و همکاران) را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد

الی کارکنان در سازمان می باشد  شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تع تعادل کار و زندگی  برنامه  

سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد ،  تعادل کار و زندگیلذا نظام ارزشی  

باو براین  و  قرار می دهد  بلند مدت در سازمان منجر توجه  کارایی  و  بهسازی  به  کارکنان  نیازهای  نمودن  برآورده  است که  ر 

 (. 1395، شریفی نیا) خواهد شد

 

 نشاط کاری کارکنان

در محل کار به چگونگی رضایت افراد نسبت به کار و زندگی آنها اشاره دارد. مفهوم نشاط با رفاه ذهنی فرد مرتبط  نشاط کاری 

د هستند در حالی که  محل کار برای بهبود بهره وری در هر سازمانی بسیار حیاتی است.افراد با نشاط افرادی مولاست. نشاط در

(. امروزه با توجه به اینکه افراد 1391، حسینیان) ل نداردافراد ناخوشایند که نشاط را تجربه نمی کنند به وظایف خود توجه کام

اگر محیط کاری با نشاطی داشته باشند میتوانند از مزایای ناشی ازآن بهره  ،  سپری میکنندبیشترین وقت خود را در سازمان ها  

کشورهای مختلف توجه خاصی به این موضوع مبذول داشته اند.  ،  با آشکار شدن فواید واهمیت محیط کاری شاد  .وندمند ش

 المت و بهداشت روانی کارکنان حاصل نمیشودمدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت اثربخش بدون توجه و اعتماد به س

 (.  1398، تبیان)

محروم  ،  ص محیط کار میباشد.وجود تعارض در سازماند که بسیاری از این استرس ها مختدنیای امروز استرسهای مختلفی دار

پاداش از  عدالتی در محیط کار،  دیر رسیدن به سرکار،  شدن  است،  بی  از  رسهای محیط کار  فشار رؤسای سازمان نمونه هایی 

فشار روانی کمتری تجربه میکنند ،  پاسخ میدهند(. افراد با نشاط به وقایع و رویداد ها به نحو مناسبتری  1394،  فروهر)  هستند

وسیستم ایمنی آنها نسبت به افراد ناشاد قویتر است. نشاط از طریق ایجاد احساسات مثبت در کارکنان موجب افزایش موفقیت  

رگیر کارها  اد با احساسات مثبت تمایل بیشتری به حضور در موقعیت و شرایط جدید دارند و به نحو موثرتری دافر،  آنها میشود

لش ها موفق ترند و بیشتر برای سازمان  میشوند. لذا این افراد سالم تر بوده سالهای بیشتری زندگی میکنند و در مدیریت چا

 (.1394، قانع نیا و همکاران) مفید واقع میشوند.

 

 رضایت شغلی

نظران باشد صاحبنسبت به کارش می  رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارایی و ایجاد نگرش مثبت در فرد

دیدگاه از  را  شغلی  تعریف  رضایت  گوناگون  مینمودههای  اشاره  تعاریف  این  از  مورد  چند  به  که  آبادی )   شوداند  ،  مسیح 

مندی کارکنان به سازمان مطبوعشان را ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه وفاداری و عالقه(.رضایت شغلی نتیجه  1393

ن حالت  گردد. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. ایموجب می

کننده  ظر سازمانی سطح باالی رضایت شغلی منعکسکند. ازنسالمت فیزیکی و روانی افراد میکمک زیادی به  احساسی مثبت

های اخیر در بین شده در سالشود.براثر تحقیقات انجامارمند میجوسازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای ک
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از کشورهای آسیایی اروپا وجود دارد که این ر،  اروپایی و آمریکایی ،  بسیاری  ضایت کشور سوئیس بیشترین رضایت شغلی در 

 (. 1397، الیمیر کم)  باشدخود می نفس در محل کارپذیر و اعتمادبهشغلی ناشی از امینت در شغل و قدرت ریسک 

است شغلی  موفقیت  در  مهم  عوامل  از  یکی  شغلی  فردی ،  رضایت  رضایت  احساس  نیز  و  کارایی  افزایش  موجب  که  عاملی 

گیرد و پاداشی که برای شرایطی که در آن کار انجام می،  شغل  رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک گردد.می

 (. 1396، مصطفوی)  شودآن دریافت می

برد و در پی آن به شغل  کند و لذتی که از آن میشغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود مییت  رضا

عاطفی و مثبت که حاصل از رضایت از شغل    شایند,کند. رضایت شغلی حالتی مطبوع و خوخود دل گرمی و وابستگی پیدا می

ابعاد،  است توان به می،  در نظر گرفت. ازجمله این عواملها را  که باید مجموعه آن ها و عوامل گوناگون  جنبه،  مفهومی دارای 

دانند  رضایت شغلی را عاملی درونی می 3فیشر و هاننا .محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود،  نوع کار، صفات کارگر و کارمند

لذت مطلوبی را برای فرد تأمین  ،  ل موردنظریعنی اگر شغ،  انگارندو آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می

ر  در این حال او از کا،  چنانچه شغل موردنظر رضایت و لذت مطلوبی را به فرد ندهد،  کند او از شغلش راضی است. در مقابل

 (. 1396، نودهی و همکاران)  آیدو درصدد تغییر و یا ترک آن بر می خود راضی یا خشنود نبوده

و    های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد( نشان داد که بین مولفه1397)  ی نتایج تحقیقات میرکمال

کار در سازمان    -مایت گروهی با ایجاد یک فرهنگ زندگی( بیانگر این باشد که بین کارمتناسب و ح 1395)  نتایج شریفی نیا

کار در سازمان   -برنامه های عملی برای ایجاد مقوله زندگی رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین سازمان ها در صورت داشتن

اده که بین کیفیت ( نشان د1393)  از تحقیق سلمانی،  بدست آمدهمی توانند سبب ایجاد بهره وری در سازمان گردند و نتایج  

ارتباط معنا دار و مثبت وجود دارد و تحقیق اقتصاد نوین تهران  بانک  ( نشان  2017)  4الئو    زندگی کاری و عملکرد کارکنان 

کاریمی زندگی  کیفیت  که  عملکرد شرکت،  دهد  میزان  تعیین  مهم  عامل  بررسییک  تحت  جوفره   های  تحقیق  (  2012)  5و 

اولویت    فریدمن نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین اجزای کیفیت زندگی کاری وجود دارد ونتایج حاصل از آزمون  

توسعه قابلیتهای  ، فراهم شدن فرصت رشد، قانون گرایی ، پرداخت منصفانه گی کاری را به ترتیبتاثیر گذاری اجزای کیفیت زند

 انسانی و محیط کاری ایمن و بهداشتی نشان داد. 

حامی رشد  نشاط کاری کارکنان ، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرانشاط کاری کارکنان ردن به عوامل مؤثر و مرتبط با  بامروزه پی

سازما تعالی  میو  ارزشی  همچنینباشد.  ن  مهم  رضایت ،  نظام  عنوان  به  را  کارکنان  مدیریت  شغلی  مطالعه  در  متغیر  ترین 

رآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجر  به این معنا که ب،  دهدراهبردی مورد توجه قرار می

ارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان  و زندگی بر نشاط کاری کبررسی تاثیر تعادل کار  در تحقیق حاضر به   خواهد شد 

 .شهرداری تهران میپردازیم در

 

 روش تحقیق

شهرداری   در  تعادل کار و زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنانبه بررسی تاثیر  ،  تحقیق حاضر

که به صورت   کاربردی،  از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف  داده ها توصیفی از نظر جمع آوری، تهران پرداخته است. روش پژوهش
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کارک شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.  اجرا شده  تعداد  میدانی  به  تهران  شهرداری  است  24600نان  از ،  نفر  استفاده  با  که 

نامه با استفاده از   پرسشنامه بود و پایایی پرسش،  عنوان نمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهشنفر به    378فرمول کوکران تعداد  

به منظور تجزیه و    استفاده گردید.   ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی  840/0ضریب آلفای کرونباخ  

 استفاده شد.  Plsو نرم افزار  ها از آزمون مدل معادالت ساختاریتحلیل داده

 

 فرضیه تحقیق: 

در شههرداری تههران تهاثیر مثبهت و معنهی زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان  تعادل کار و  

 .داری دارد

 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق تجزیه تحلیل داده

 شوند. با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون می تحقیق فرضیه درراین تحقیق

 
 تحقیق   فرضیه  T-VALUESی در حالت  مدل معادالت ساختار  -1نمودار  

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه تحقیق  -2نمودار  
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 بررسی فرضیه تحقیق 

 فرضیه تحقیق: 

نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان   با  نشاط کاری کارکنان  بر  تاثیر مثبت و معنی  تعادل کار و زندگی  تهران  در شهرداری 

 .داری دارد

 

 کارکنان رضایت شغلی  میانجی متغیر  بررسی نقش    -

یک آزمون ،  میانجیسنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر  کارکنان  رضایت شغلی  در این بخش نقش میانجی متغیر  

-وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می  6پر کاربرد به نام آزمون سوبل 

 شود:و از فرمول زیر محاسبه می رود

 
 که در آن

 a   مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b   مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ 

aS   خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

bS باشد.  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 کارکنانرضایت شغلی    ر نتایج حاصل از آزمون سوبل متغی-1جدول  

z-value bS aS b a 

3.45 0.064 0.051 0.243 0.419 

 

می  کارکنان  رضایت شغلی  می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر    1.96باالتر از  z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 . باشد

 

 کارکنان رضایت شغلی  متغیر  تعیین شدت تأثیر میانجی   -

شود که  استفاده میVAF 7ای به نام برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره،  سوبلعالوه بر آزمون  

ع  نشان از قوی بودن تأثیر متغیر میانجی دارد. در واق،  تر باشد نزدیک  1کند و هرچه این مقدار به  را اختیار می  1و    0مقدار بین  

 گردد: و از فرمول زیر محاسبه می،  سنجداثر کل را میاین مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر 

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ : 

 
6 Sobel Test   
7 Variance Accounted For   
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b: مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ و 

:C باشد. مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته می 

 کارکنان رضایت شغلی  تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی  ه حاصل از آزمون  نتیج-2جدول  

VAF c b a 

0.239 0.324 0.243 0.419 

 

از طریق متغیر میانجی   اثر غیر مستقیم  می    0.239برابر با  کارکنان  رضایت شغلی  بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار شدت 

تعادل کار و زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی  مبنی بر اینکه    تحقیق  فرضیه  باشد. لذا در مجموع

 .در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنی داری داردکارکنان 

 

 :و پیشنهادها  نتیجه گیری 

در   کارکنان  رضایت شغلیتعادل کار و زندگی بر نشاط کاری کارکنان با نقش میانجی  دست آمده از تحقیق نشان داد  نتایج به

های  با توجه به اهمیت پاداشپیشنهاد می شود در شهرداری تهران  ،  بنابراین،  شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد

عالوه بر  ،  منظور تشویق و ترغیب کارکنانها بر افراد آگاهی داشته باشند و بهمدیران باید از اثرات این پاداش،  مادی و غیرمادی

دانی کامل جهت انجام  قدر،  مانند ایجاد شرایط مناسب برای کار کردن،  های غیر از حقوق و دستمزددی از انگیزههای ماداشپا

کنند.همچنین استفاده  امور  اجرای  در  تعلق  و  مشارکت  احساس  و  تهرانمیپیشنهاد  ،  کار  شهرداری  در  ،  طور خاصبه،  شود 

به احساس تعلق و امنیت بیشتری دست  ،  ارکنان استفاده کنند تا ضمن رشدهای کها و مهارتتجربه،  هااز توانایی،  ازپیشبیش

از توانایی و خالقیت های خود درراه اعتالی سازمان استفاده کنند در این راستا بهتر است مدیران و مسئوالن  یابند و همواره 

ریزی های طراحی و برنامهزمینه،  طالعاتامکان دسترسی به ا  واقعشهرداری تهران به کارکنان استقالل و آزادی عمل بدهند در  

تصمیم اختیار  حوزهو  در  آن گیری  برای  را  کارکنان  به  مربوط  عملیاتی  آنی  تا  سازند  فراهم  قابلیتها  بتوانند  را ها  خود  های 

 . توسعه دهند
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