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 چکیده

گذرایش بذه تحذوا سذایمانی بذر       تأثیرگذذاری ارکنان در بررسی نقش میانجی نگرش شغلی ک به که است این پژوهش این هدف

. در این تحقیق برای باشد میجامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران سایگاری شغلی در شهرداری تهران بپرداید. 

نفر تعیین  653 که حجم نمونه با استفاده ای جدوا مورگان به تعداد نمونه شود میتعیین حجم نمونه ای جدوا مورگان استفاده 

 پیمایشی اسذت. ابذرار  -پژوهش حاضر ای نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و ای نظر ماهیت و روش توصیفی .شود می

محاسذبه   3/4، پایایی پرسشنامه با استفاده ای ضریب آلفای کرونبذا  بذارتر ای   باشد میپرسشنامه  اطالعات این تحقیق گردآوری

آیمون مدا معادرت برای تجریه و تحلیل داده ها ای  .ین ابرارها ای روایی صوری و محتوایی استفاده شدشد. برای تعیین روایی ا

گذرایش بذه تحذوا     تأثیرگذذاری ساختاری استفاده شده است. نتایج تجریه و تحلیل داده ها نشان داد نگرش شغلی کارکنان در 

 ارد.سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران نقش میانجی د

 

 نگرش شغلی کارکنان، تحوا سایمانی، سایگاری شغلیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

باتوجه به تغییر و تحورت گسترده در یمینه های مختلف کسب و کار، نیای سایمانها به افرایش سطح کیفی محصورت و 

انمندی های سایمانی در جهت ارائه محصورت خدماتشان افرایش یافته است. بنابراین در این راستا سایمان ها نیایمند توسعه تو

و خدمات با کیفیت بار هستند. کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سایمان نقش اساسی را برعهده دارند. بنابراین جذب توسعه، 

کار به عنوان  انگیرش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها اریش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و باربردن سطح کیفیت

یک محصوا و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سایمان را در جهت ارائه سطح باری کیفیت خدمات رهنمون 

ساید در واقع اگر سایمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امرویداشته باشند تنها راه، توجه به نیروی انسانی خود  می

 (1631. )نصیری، باشد میی اصلی سایمان و تالش مداوم برای تامین نیای های آن ها به عنوان سرمایه 

های  ها و بنگاه تحرك و پویایی نیروی کار، اریش آفرینی و فعالیت و حضور در عرصه رقابت جهانی ای مواردی هستند که شرکت

ها،  باشند، ییرا نقش کارکنان برجسته در سایمان نمایند که به نیروی انسانی توجه خاصی داشته اقتصادی را موظف و ترغیب می

آشکار و با اهمیت است. چنانچه به فرآیند مدیریت منابع انسانی توجه نماییم، خواهیم یافت که نگهداری و بهسایی نیروی 

ای فرآیند صورت  انسانی ای اهمیت قابل توجهی در مقایسه با دیگر اجرای این فرآیند برخوردار است و اگر نقصانی در این مرحله

های شرکت خصوصاً در  پذیرد، اتالف منابع ییادی را به همراه دارد. بنابراین برای درك برداشت کارکنان ای عملکردها و فعالیت

 (.1633ای صورت پذیرد )موذن،  حویه منابع انسانی، ضرورت دارد به کارکنان توجه ویژه

 هستند، کمی مواجه آن با ما مدیران که بحرانی آورترینما، چالش روییام های سایمان مشکل بررگترین گفت بتوان به جرات

 موثرترین ساختارها و ترین بخش ها، اثر برنامه بهترین انگیره بی . کارکنانباشد می کارکنان پذیری مسئولیت افت و انگیره

 تأثیرگذاریی نگرش شغلی کارکنان در در این پژوهش سعی بر این است تا به بررسی نقش میانج برند. لذا می بین ای را منابع

 گرایش به تحوا سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران بپرداییم .

 

 بیان مساله

در دنیای پویای امرویی و شرایط رقابت جهانی منابع انسانی به عنوان یکی ای مهمترین دارایی های نامشهود در سایمان به 

ها بخواهند حیات مداومی داشته باشند تنها راه، توجه به نیروی انسانی خود به عنوان حساب می آید. در واقع اگر سایما ن 

های شان را  . در نتیجه سایمان ها باید تالشباشد میسرمایه ی اصلی سایمان و تالش مداوم برای تامین نیای های آن ها 

(. 1630کارکنان اریش قائل شوند )جعفری،  متمرکر بر توسعه و تقویت یک فرهنگ سایمانی کنند که برای انگیرش و رضایت

 آن عملکرد، اهمیت بهبود در نقش کارکنان بر مدیریت تأکید و است محیط در آن بقای وضعیت سایمان، گویای یک عملکرد

 .پذیرد صورت انسانی و فرهنگ سایمان منابع بخش در های ییربنایی گذاری سرمایه شکل به تواند می که ساخته آشکار را

 انتظار توان شرایطی، می چنین آوری فراهم با .گیرد می انجام کار قلمرو حیطه و در نفوذ طریق ای که هایی گذاری یهسرما

 که ناگریر هستند رقابتی دنیای در پیشرفت و بقا برای ها سایمان باشد، ییرا داشته مطلوبی و بار سایمان عملکرد که داشت

 نقش آنان عملکرد بهبود و موفقیت که در نمایند معطوف کارکردهایی و آیندهافر به را خود های تالش ای ای عمده بخش

 (.1633نماید )آقاجانی،  می ایفا اساسی

امروی، مهارتها، نگرشها و رفتارکار کنان حائر اهمیت است چرا که درنهایت کارکنان هستند که  کار و کسب رقابتی محیط در

ظار مشتری باشد، نقش ایفا میکنند.موفقیت در هر سایمانی بستگی به تخصیص و برای ارائه خدمات با کیفیتی که مورد انت



سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات  

63-00، صفحات 1041 بهار، 1، شماره 8دوره   

68 

 

-های آن دارد و این امر در صورتی امکان بکارگیری مناسب ابرار، تجهیرات، پوا، مواد خام و منابع انسانی آن سایمان در برنامه

ت فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف ها و خصوصیا ها، توانایی ها بتوانند مهارت پذیر خواهد بود که این سایمان

ها،  سایمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. دانشگاه شود میسایمان بکارگیرند. ای این رو گفته 

بودن  های مشترکی ای قبیل دارا ی آنها دارای مشخصههای علمی و ادب، نهادهای دولتی، و... سایمان هستند و همه انجمن

که شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در سایگاری شغلی و  (. با توجه به این1631باشند )خرایی و همکاران، منابع انسانی می

کننده باشد در این تحقیق به  وری سایمانی کمک تواند در افرایش بهره هایی است که می نگرش شغلی کارکنان ای ضرورت

گرایش به تحوا سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران می  تأثیرگذاریدر  بررسی نقش میانجی نگرش شغلی کارکنان

 پرداییم.

 

 پیشینه تحقات انجام شده:

( تحقیقی با عنوان تاثیر رهبری تحوا آفرین بر رضایت کارکنان و مشتریان )مطالعه موردی: کمیته امداد امام 1633موذن )-

ش حاضر با این هدف که رهبری تحوا آفرین می تواند موجب توانمند شدن سایمان پژوهخمینی استان البری( انجام داده است.

و درنتیجه رضایت کارکنان و ارباب رجوع گردد، صورت گرفته است. با اثبات تمامی فرضیات پژوهش، مشخص شده است که 

ا آفرین همبستگی بیشتری با بین متغیرهای مورد بررسی، رضایت کارکنان و رضایت ارباب رجوع بر اساس الگوی رهبری تحو

یکدیگر داشته اند. تعامل صمیمانه کارکنان با ارباب رجوع، ارائه خدمات طبق استاندارد، حمایت کارکنان توسط کارفرمایان و 

 .اختصاص حقوق و مرایای عادرنه به آنها می تواند باعث افرایش میران این رضایتمندی گردد

 و بهداشت شبکه کارکنان در شغلی رضایت و آفرین تحوا رهبری رابطه با عنوان بررسی( مقاله ای را 1630حسینی ) موسوی-

 شغلی رضایت با آن ابعاد و آفرین تحوا رهبری سبک رابطه تعیین رابطه بررسی تحقیق این هشترود انجام هدف درمان

 الهام انگیرش، ذهنی ترغیب ی ؤلفهم، آرمانی تاثیر ی مؤلفه بیننشان داد پژوهش  های فرضیه بررسی نتایج.است  کارکنان

 طبق همچنین و داشت وجود معناداری رابطه کارکنان شغلی رضایت آفرین و تحوا رهبری سبک و فردی مالحظات، بخش

( فردی ذهنی مالحظات ترغیب ویژگی شد شغلی، مشخص تبیین رضایت جهت در شده انجام چندگانة رگرسیون معادلة

 شغلی رضایت متغیر بینی پیش در متغیرها سایر با مقایسه در بیشتری سهم ترتیب به یآرمان بخش نفوذ آلهام انگیرش

 .داشتند را مطالعه مورد نمونه کارکنان

آفرین و عملکرد سایمانی کارکنان: مطالعه موردی شرکت  ( مقاله ای را با عنوان بررسی رابطه بین رهبری تحوا1631شریفی )-

افرارهای اس.پی.اس.اس و  گیران انجام داده است . نتایج حاصل ای این تحقیق که ای نرمپاریش گای شهید هاشمی نژاد خان

آفرین به صورت مستقیم بر عملکرد سایمانی کارکنان این سایمان  دهد که اگرچه رهبری تحوا لیررا استخراج شده نشان می

رکنان پر رنگ گشته و ضرورت توجه به این متغیر تأثیر مثبت نداشته، لیکن این رابطه با ایفای نقش میانجی توانمندسایی کا

مورد مطالعه   عالوه، فرض اثر میانجیگری تعهد سایمانی بر عملکرد در سایمان گردد. به تبیین می  در ارتقای عملکرد سایمان

 .باشد میگر  دلیل وجود متغیرهای مداخله اثبات نگردیده که این امر به

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و عملکرد سایمانی کارکنان انجام داده است. هدف  ( پژوهشی را با عنوان1631حراقی )-

اصلی ای این پژوهش، بررسی رابطة بین سبک رهبری مدیران و عملکرد سایمانی کارکنان است. نتایج پژوهش نشان داد که بین 

جود دارد. عالوه بر این، رابطة بین مولفه سبک های رهبری مدیریت و عملکرد کلی کارکنان سایمان ارتباط مثبت و مستقیم و
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های عملکرد سایمانی و سبک رهبری مدیران نیر مورد سنجش قرار گرفت و نتایج نشان دادند که بین تمام مولفه های عملکرد 

سایمانی و سبک رهبری ارتباط وجود دارد. اما ارتباط بین شش مولفه عملکردی با سبک رهبری مثبت و مستقیم و تنها 

که مدیران سبک رهبری را  شود می. بنابراین پیشنهاد باشد میدارای رابطه منفی با سبک رهبری  "اعتبار عملکردی "لفهمو

 انتخاب نمایند که منجر به بهبود عملکرد کارکنان، دستیابی به عملکرد بهینه و در نهایت رضایت ذی نفعان گردد.

آفرین بر رفتار شهروندی  طه رضایت شغلی در رابطه بین رهبری تحوابررسی نقش واستحقیقی با عنوان  (1415) 1کارتونو-

این مطالعه به بررسی نقش واسطه رضایت شغلی در رابطه بین رهبری تحوا گرا بر رفتار شهروندی  انجام داده است. سایمانی

نفر ای کارکنان بانک روستایی در حداقل  118سایمانی در بانک های روستایی در سربون مورد بررسی قرارگرفت .در مجموع 

با استفاده ای روش نمونه گیری تصادفی متناسب و مدت پنج ساا بررسی قرار گرفتند.در این تحقیق ای روش نمونه گیری 

( نقش واسطه رضایت شغلی کارکنان در SEMتکنیک های تحلیلی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج مدا معادرت ساختاری )

 رابطه بین رفتار رهبری تحوا گرا و رفتار شهروندی سایمانی مورد تایید قرار گرفت. 

بررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان با متغییرهای میانجی فرهنگ سایمانی و ن پژوهشی با عنوا (1415) 1سیافی-

بررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان با متغییرهای در اندونری انجام داده است .هدف این مقاله انگیرش کارکنان 

ک رهبری بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد و نتایج تحقیق نشان داد سب باشد میمیانجی فرهنگ سایمانی و انگیرش کارکنان 

همچنین در این تحقیق تاثیر نقش میانجی فرهنگ سایمانی و انگیرش کارکنان در رابطه بین سبک رهبری بر عملکرد کارکنان 

 مورد تایید قرار گرفت. 

بین رهبری تحوا  تأثیرگذاری( در OCBبررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سایمانی )( تحقیقی با عنوان 1416) 6ماهارانی-

رهبری تحوا بر روی رفتار شهروندی سایمانی  انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد گرا و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

تاثیری ندارد، رفتار شهروندی سایمانی به طور مستقیم بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد، رهبری تحوا به طور مستقیم عملکرد 

ا تحت تاثیر قرار میدهد، رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان به طور مستقیم تحت تاثیر دارد و رفتار شهروندی کارکنان ر

سایمانی در اثرگذاری رهبری تحوا گرا بر عملکرد کارکنان نقش میانجی ندارد، رفتار شهروندی سایمانی در اثر رضایت شغلی 

 بر عملکرد کارکنان نقش میانجی دارد.

 

 هدف تحقیق:

 گرایش به تحوا سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران تأثیرگذاریبررسی نقش میانجی نگرش شغلی کارکنان در 

 

 فرضیه تحقیق:

 دارد نقش میانجی گرایش به تحوا سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران تأثیرگذارینگرش شغلی کارکنان در 
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 روش تحقیق

بندی تحقیقات را برحسب هدف را در نظر قرار دهیم تحقیق حاضر در یمره  یق چنانچه طبقهدر تحقیق موردنظر روش تحق

بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار دهیم تحقیق حاضر  تحقیقات کاربردی قرار دارد و چنانچه طبقه

ی تعیین حجم نمونه ای جدوا مورگان استفاده در این تحقیق براگردد.  ایلحاظ ماهیت در یمره تحقیقات توصیفی محسوب می

برای تجریه و تحلیل داده های  .شود مینفر تعیین  638که حجم نمونه با استفاده ای جدوا مورگان به تعداد نمونه  شود می

 استفاده شد. Plsگردآوری شده ای آیمون مدا معادرت ساختاری و نرم افرار

 

 قیق :ها و آزمون فرضیه تح تجزیه تحلیل داده

 بررسی فرضیه تحقیق: -

 گرایش به تحوا سایمانی بر سایگاری شغلی در شهرداری تهران نقش میانجی دارد یتأثیرگذارنگرش شغلی کارکنان در 

 

 بررسی نقش میانجی نگرش شغلی کارکنان -

انجی، یذک آیمذون پذر    .برای آیمون تاثیر یک متغیر میشود میدر این بخش نقش میانجی متغیر نگرش شغلی کارکنان سنجیده 

رود و وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می 0کاربرد به نام آیمون سوبل

 :شود میای فرموا ییر محاسبه 

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b ی و وابسته؛ مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانج 

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

Sb  باشد میخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته  . 

 

                                                           
4 Sobel Test  
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 مدل اندازه گیری در حالت تخمین ضرائب استاندارد -1نمودار 

 

 
  

 رائبمدل اندازه گیری در حالت تخمین معنی داری ض -2نمودار 

  

 
 

 نگرش شغلی کارکنان نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر-2جدول 

z-value Sb Sa b a 
57333 47451 47436 47353 47044 
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کذه بیذانگر نقذش میذانجی متغیذر نگذرش شذغلی کارکنذان          باشد می 1733بارتر ای z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

گذرایش بذه تحذوا سذایمانی بذر       تأثیرگذذاری بنی بر اینکه نگذرش شذغلی کارکنذان در    لذا در مجموع فرضیه تحقیق م باشد می

 .باشد میمورد تایید  سایگاری شغلی در شهرداری تهران نقش میانجی دارد

 

  

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

ر سذایگاری شذغلی   گرایش به تحوا سایمانی ب تأثیرگذارینتایج بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه نگرش شغلی کارکنان در 

کذه بیذانگر نقذش     باشذد  مذی  1733بارتر ای z-value ، بر اساس نتیجه بدست آمده مقداردارد در شهرداری تهران نقش میانجی

گذرایش   تأثیرگذاریلذا در مجموع فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه نگرش شغلی کارکنان در  باشد میمیانجی متغیر نگرش شغلی 

 ، مورد تائید قرار می گیرد دارد ی شغلی در شهرداری تهران نقش میانجیبه تحوا سایمانی بر سایگار

هذای جدیذد را بذرای چگذونگی      ها و راه ، دیدگاهشهرداری تهرانکه مدیران  شود میبا توجه به تایید فرضیه تحقیق، لذا پیشنهاد 

جذاد فضذایی آرام، سذالم، پویذا و ایمذن      انجام امور پیشنهاد کنند و با اسذتفاده ای ابرارهذای انگیرشذی مناسذب بذرای تحذوا و ای      

طور دقیق مورد بررسی قرار دهند تا در صورت مناسب بودن دربهبذود امذور سذایمان ای آنهذا      پیشنهادهای اساسی کارکنان را به

 استفاده کنند و چشم اندای و اهداف کالن تحوا را به تفصیل بیان کنند و در طوا اجرای برنامه تحوا، حضوری فعاا و مشهود

مدیران شهرداری تهران، با کارکنان در محیط کار ارتباط کالمی و عاطفی برقرار کذرده   شود میپیشنهاد داشته باشند همچنین 

تا به آنها به درك بهتر شرایط کار کمک کرده وهمچنین ای این طریق ای انتظارات و خواسته های کارکنذان خذود یودتذر مطلذع     

تظارات و خواسته های معقوا کارکنان موجبات نگرش شذغلی مثبذت در سذایمان فذراهم     میشوند که باجامه عمل پوشاندن به ان

 .شود می
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