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 چکیده

ضایت شغلی در شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق از هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کار تیمی و آموزش کارکنان بر ر

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری شامل کارکنان شهرداری تهران نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده

ساده بوده است.  فیگیری تصادعنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونهنفر به  323است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

 2/1ها از پرسش نامه استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از جهت گردآوری داده

ها از آزمون مدل محتوایی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و

کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران تاثیر ها نشان داد که استفاده شد. یافته ساختاریمعادالت 

 مثبت و معنی داری دارد.

 

 آموزش کارکنان، رضایت شغلی کار تیمی،هاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

بع رقابتی سازمان هستند. سرمایه انسانی یک محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر این باورند که کارکنان مهمترین من

سازمان، موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسانی یک کشور می تواند همه نیازمندیهای استراتژیک را برآورده 

کند.اولین و مهمترین مولفه توسعه در هر کشور انسان است. نیروی انسانی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

در  . (0333دارد. انسان به عنوان محور توسعه نقش اساسی را در تمام عرصه ها بازی می کند )رمضانیان،  …گی و غیره فرهن

واقع نیروی انسانی مهمترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است، چون اساس حرکت به سوی توسعه وتعالی 

ژه ای برخوردار است زیرا این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد به نفس است.توجه به دیدگاه کارکنان در سازمان از اهمیت وی

اعضای سازمان و نشانه احترام و حفظ حرمت انسانی آنان است، بلکه مشارکت آگاهانه افراد را در فرایند بهبود سازمانی منجر 

 (.0331بی، میشود.منظور از مشارکت، دخالت و شرکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان است )رج

امروزه سازمان های مختلف اعم از صنعتی، بازرگانی، غیر انتفاعی و دولتی برای بقاء و دوام حیات نیازمند تجدید نظر در تحول 

سازماندهی کارها و تقسیم وظایف میان اعضاء و کارکنان خود هستند. برای برخورد مؤثر با اوضاع و احوال متغیر محیطی، لزوم 

، مهارت و تخصص تمامی کارکنان بیش از پیش احساس می شود. از این رو ساختارهای تیمی و سازمانهایی بسیج توان، دانش

که محور اصلی فعالیت خود را بر مبنای کارهای تیمی قرار داده اند ظهور کرده اند. سازماندهی کارها به شکل تیمی، مستلزم 

(. امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در 0331شناخت و آگاهی از اصول و مبانی کار تیمی است )ریاضی، 

های کاری کارامد و تعریف  های کاری سوق یافته است. تشکیل تیم ها، به سمت تیم راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیت

های  ترل فرایندها و فعالیتها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت و کن های مختلف برای تیم پروژه

عنوان  و نهادها به دالیل فراوان به ها در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در سازمان (.0333)پریوش،  کاری است

ها و  شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی نظریات، تکنیک ضرورتی انکارناپذیر پذیرفته

های  ها و سیستم ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش جدیدی وارد عرصه زندگی شود لذا برای ادامه حیات به های روش

های دیگری چون توسعه  (.. اساس بهسازی سازمانی که بهنام7104، 0و همکاران  قدیمی را که کار آیی ندارند، کنار نهاد )کنگر

ها انجام  های ضمن خدمت در سازمان صورت آموزش زی نیروی انسانی است که بهشده، بهسا و بالندگی سازمانی نیز خوانده

عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی،  هدف نظام آموزش به سازی سازمان به (.0334شود )کاظم زاده،  می

استعدادهای آنان شکوفا گردد. این هدف های بالقوه افراد به فعل درآمده و  ای است که بر اساس آن توانایی فراهم آوردن زمینه

یابد. آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری  های آموزشی جهت کارکنان تحقق می از طریق ایجاد فرصت

 (.0331آورد )قهرمانی،  کارکنان را با محیط متحول سازمانی و درنهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می

نسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها میباشد، عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او نیروی ا

آوری  های علمی و تغییرات فن های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت هر چه دانش و مهارت (.0330است )صادقیان، 

در تحقیق حاضر به بررسی رود  ان از موفقیت فرد و سازمان باالتر میهماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمین

 تاثیر کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 

                                                           
1 Conger et al 
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 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 کار تیمی

مسرالل کراری میران فرردی تریم      به همه فعالیتهایی که برای بهبود توان حل مسئله توسط اعضای گرروه و رفرع    کار تیمیواژه 

سبد گونه ای از فنون را به منظور بهبود کارکرد داخلی گروههای کراری   صورت می پذیرد، گفته می شودکه همچنین مجموعه

 (.7104، 7در بر می گیرد )علی و عمر

ر به اشتراک میگذارند. همه مجموعه قابل شناسایی از رفتارها، ادراکات، نگرشها است که افراد تیم در حین انجام کا کار تیمی 

گروهها در سازمان تیم نیستند ولی همه تیمها یک گروه هستند. تفاوت یک تیم با گروه در ماهیت مستقل عملکردی آن است. 

توان تیم در نظر گرفت که تمرکز اعضای آن در کمک به یکدیگر برای دستیابی به اهداف سازمان باشد.  یک گروه را زمانی می

پیدا بکنند. بهترین  ها در موفقیت کسب و کار حیاتی هستند و باید بطور مداوم تالش کرد تا گروهها تفکر تیمیامروزه تیم

و  "التون مایو"( که 03310-0371در واقع از همان زمان )(. 0333کنند )پرویش،  ها تالش می مدیران، برای سازماندهی تیم

ین روش های تکنولوژی جهت افزایش بازده کاری، نفع مدیریت در آن است همکارانش استدالل کردند که عالوه بر یافتن بهتر

که به امور انسانی نیز توجه نماید و ادعا کردند که روابط واقعی در سازمانها مناسباتی است که در میان افراد در درون واحدهای 

 (.7104، 3هادند )بریآید، اولین نقطه عطف ارتباط مدیریت با علوم رفتاری را بنیاد ن کاری بوجود می

به یک گروه دو یا چند نفر که به طور مستقیم با یکدیگر تعامل کرده و دارای مهارتهای مکمل هستند گفته مری شرود کره     تیم

 (.0333)عباسی نژاد، دارند، به اهداف عملکردی مشترک متعهدند، رهیافت واحدی نسبت به مسالل دارند  مقصد واحدی

 

 آموزش کارکنان 

ای،  های فنی حرفه هایی است که در سازمان در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت ارکنان اشاره به کوششآموزش ک

های  آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می شغلی و همچنین

هایی را برای  کنند فرصت ها با توجه به اهمیت آموزش تالش می مانهر یک از ساز .(7101، 4)نن مادلنانماید  شغلی خود می

رشد و بالندگی اعضای خود به وجود آورند. پیشرفت و تحوالت سریع علم و تکنولوژی همراه با تحوالت وسیع فرهنگی، 

منظور  عه یک سازمان، بهترین عامل توس عنوان مهم ها به کند که نیروی انسانی شاغل در سازمان اجتماعی و اقتصادی ایجاب می

ها و  های قبل و بدو خدمت خود ننمایند و با استفاده از فرصت همگامی و همراهی با تحوالت مذکور، اکتفای چندانی به آموزش

عنوان عنصری فعال و مؤثر در جهت تحقق اهداف خود و سازمان، نقش  های آموزشی ضمن خدمت بتوانند به شرکت در دوره

هایی است که در سازمان  (. فراهم کردن امکانات آموزش و بروز شایستگی شامل کوشش0330یند )حیدری نژاد، ایفا نما الزم را

ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به  ای، شغلی و همچنین های فنی حرفه در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت

 (. 7101، 1نماید )مارین ای شغلی خود میه آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیت عمل می

وسیله  موجب تغییر در رفتار شود. تغییر رفتار بر پایه شناخت و انگیزه صورت گیرد. آموزش به طورکلی آموزش هر نوع اقدامی به

 (. 0331این تعامل حاصلش یادگیری است )سیف،  گیرد.  این تعامل بین شاگرد و معلم صورت می تعامل صورت گیرد و

                                                           
2 Ali & Omar 
3 Berry 
4 Nen Madlena 
5 Marin 
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 رضایت شغلی 

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی کره موجرب افرزایش کرارایی و نیرز احسراس رضرایت فرردی         

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

شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجرام   رضایت (.0331شود )رجبی،  آن دریافت می

هرا برا شرغل و     آماده کردن کارآموزان از طریق آشنا کرردن آن  .(0334شود )مرادی،  گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می می

افرزایش انگیرزش ومعنری دار برودن مرواد       باشد. این مرحله موجرب  می دادن اطالعات مرتبط با شغل و از بین بردن موارد ابهام

داننرد و آن را نروعی    رضایت شرغلی را عراملی درونری مری     1(. فیشر و هاننا0331آموزشی در تلقی کارآموز خواهد بود )ریاضی، 

انگارند، یعنی اگر شغل مروردنظر، لرذت مطلروبی را بررای فررد ترنمین کنرد او از         سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می

لش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظر رضایت و لذت مطلوبی را به فرد ندهد، در این حال او از کار خود راضی یا شغ

توان گفت: رضایت شرغلی   با توجه به مطالب مزبور، می (.0330)صادقیان، آید  و درصدد تغییر و یا ترک آن بر می خشنود نبوده

برد و در پی آن به شغل خرود دل گرمری و    کند و لذتی که از آن می از کار خود می یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد

عاطفی و مثبت که حاصل از رضرایت از شرغل اسرت، مفهرومی      کند. رضایت شغلی حالتی مطبوع و خوشایند, وابستگی پیدا می

تروان بره صرفات کرارگر و      له این عوامل، میها را در نظر گرفت. ازجم ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن دارای ابعاد، جنبه

 (.0334)مرادی،  کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود

( حاکی از آن بود که آموزش ضمن خدمت بر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی افرراد تراثیر   0331نتایج تحقیقات ریاضی )

( نشان داد که کارتیمی کارکنان بر بهبود سازمانی تاثیر معنیداری دارد. 0334کاظم زاده و سلیمی )داشته است و نتایج تحقیق 

همچنین ابعاد کارتیمی از جمله اعتماد، توجه به نتیجه کار، عدم ترس از برخرورد، تعهرد و مسرئولیت پرذیری کارکنران سربب       

شان داد که آموزش و پرورش کارکنان رابطه مثبرت و قروی برا    ( ن7102) 2افزایش بهبود سازمانی می شوندو نتایج تحقیق آدلر 

دهد که بهره وری سازمانی تحت آموزش و توسعه کارکنان قرار دارد و نترایج   این تحقیق نشان می های کارایی سازمانی دارد.یافته

مثبت کارکنران بره کرار و    نشان داد توانمندی کارکنان، کار گروهی و آموزش کارکنان موجبات نگرش  (7101) 3تحقیق هانایشا

وری اهرداف سرازمانی، هردف    کارآیی، توسعه و اثربخشی و بهرهدهد که  نتایج تحقیقات نشان می تعهد سازمانی را فراهم میاورد.

هرایی چرون رضرایت شرغلی، وابسرتگی شرغلی و تعهرد        هاست که تا حدود زیادی به کاربرد صحیح مولفههمه مدیران و سازمان

-های مدیریت است و این اندیشه ارزش اساسی در سازمان مری دارد. رضایت شغلی موضوع اصلی در نوشته سازمانی در سازمان

شرود، مگرر   هاست و هیچ سازمانی موفق نمری باشد. در واقع رضایت شغلی عامل موثر در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان

نسبی نمایند.در تحقیق حاضرر بره بررسری تراثیر کرار تیمری و        اینکه اعضای سازمان در آن رضایت شغلی داشته باشند و تالش

 آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران می پردازیم.
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 روش تحقیق

تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر تیم کاری و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران پرداخته است. روش پژوهش از 

که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری  نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی

عنوان نفر به  323نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  74111نان شهرداری تهران به تعداد پژوهش شامل کارک

ارزیابی شد و  331/1نمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

ها از آزمون مدل معادالت استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی

 استفاده شد.  Plsو نرم افزار  ساختاری

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود  گیری به های اندازه مدل پس از تعیین

های پژوهش با استفاده  های مشاهده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب دادهرابطه 

 شوند. از مدل یابی معادالت ساختاری نیز آزمون می

 
 فرضیه هاي تحقیق T-VALUESمدل معادالت ساختاري در حالت  -1نمودار 

 
 تاندارد فرضیه هاي تحقیقمدل معادالت ساختاري در حالت اس -2نمودار 
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 نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق:

پردازیم و  های پژوهش می هامطمئن شدیم به روابط علی حاکم بر فرضیه دار گویه ها برروی عامل از اینکه از تنثیرگذار معنی پس

 کنیم های خود را تحت مدل معادالت ساختاری آزمون می فرضیه

 فرضیه اول تحقیق نتایج حاصل از آزمون -1جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داري

نتیجه 

 فرضیات

فرعی 

 اول

کار تیمی بر رضایت شغلی در شهرداری تهران تاثیر مثبت و 

 معنی داری دارد
 تالید 33٪ 1,400 1,333

 0,31که بیشتر از  1,400داری و ضریب معنی1,333براساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه اول تحقیق با ضریب مسیر

 گیرد. باشد مورد تالید قرار می می

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق -2جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 معنی داري

نتیجه 

 فرضیات

فرعی 

 دوم

آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران مثبت و 

.معنی داری دارد  
تالید 33٪ 1,333 1,431  

 

 0,31کره بیشرتر از    1,333داری و ضرریب معنری   1,431دوم تحقیق با ضریب مسیر  براساس نتایج بدست آمده ازمدل، فرضیه

 گیرد باشد مورد تالید قرار می می

 

 بحث و نتیجه گیري:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی در شهرداری تهران تاثیر مثبرت و معنری   

با افرزایش قابلیرت هرا و    د اثرگذاری کار تیمی بر رضایت شغلی پیشنهاد می شود در شهرداری تهران تنیی با توجه به داری دارد.

توانرایی های کارتیمی کارکنان، منجر به هم افزایی در سازمان می شود. عالوه بر این، کراهش ترنش و تعرارض، کرسب نتررایج  

همچنین باتوجره  یای توجه به این مهارت کارتیمی در سازمان می باشد. بهترر و سریعتر، برقراری ارتباطات مؤثر و ... از دیگر مزا

با استفاده از برگزاری دوره هرای   به تنیید تنثیر آموزش کارکنان بر رضایت شغلی به مدیران در شهرداری تهران پیشنهاد میشود

ش دهند مدیران می تواننرد برا توسرعه    آموزشی هدفمند در سازمان، دانش و مهارت کارکنان را در راستای اهداف سازمانی افزای

های شغلی موردنیراز   های فردی از طریق ارزش قالل شدن برای یادگیری و توجه جدی به تقویت دانش و پرورش مهارت قابلیت

 آورند .افراد فراهم  نظرات اظهار برای باز سازمانی در سازمان، محیط تغییرات و ها چالش از استقبال فرهنگکارکنان با هدف 
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