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     چکیده
عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای  تعهد   ریتاث  یبررسپژوهش حاضر با هدف  

 یگردآورنظر نحوه    ازو    یپژوهش از نظر هدف کاربردانجام گرفته است. این    سازمانی در شهرداری اردبیل
شهرداری  قراردادی  نفر از کارکنان    600تحقیق را    یاست. جامعه آمار  یاز نوع همبستگ  یفیها توصداده

نفر می باشد که در این تحقیق با    185بر اساس روش هومن    حجم نمونهتشکیل می دهند که    اردبیل
روش نمونه    نفر در نظر گرفته شد   200توجه به احتمال ریزش و عدم عودت پرسشنامه ها تعداد نمونه  

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های    ز هر منطقه( بود. ا  یمی)تسه   یساده نسب  یتصادف  زین  یریگ
  ،یدگیچیکمبود وقت، پمولفه؛    3با    (2010)  کول کویت  بر اساس نظریهعوامل استرس زای چالشی  استاندارد  
نظام  ؛  بعد  با شش(  1381هومن )  براساسسوتا     نهیم  یشغل  تیرضا  ی می باشد. متغیرریپذ  تیو مسئول

ی و همچنین متغیر  کیزیف  طیشرا   و،یسبک رهبر  ،یجو سازمان  شرفت،یپ  یشغل، فرصتهاپرداخت ، نوع  
)بر اساس نظر    تعهد سازمانی ؛    (1996بالفور و کسلر  بعد  و تعهد   یوستگیتعهد پ  ،یاتعهد مبادلهبا سه 

از مدل معادالت ساختاری با   برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیقاستفاده گردیده است.  ی همانندساز
استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر تعهد سازمانی در    آموس افزار  استفاده از نرم

 تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه ای دارد. 
 

 شهرداری  ، یشغل تیرضا ، یچالش یعوامل استرس زا  ،  یتعهد سازمان واژه های کلیدی:
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 مقدمه  -1
توجه به منابع شهر، حفظ و نگهداری منابع موجود جهت بهره وری باال و ودیعه گذاشتن این منابع برای  
نسل آینده از ارکان مهم تحقق توسعه پایدار شهری است و شهرداری به عنوان نهادی که نقش اجرایی  

  ماندگارترین  و  ترین  اصلی  عنوان  به  شهرداری  هر  پرسنل   .تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنددارد می
  برنامه  اجرای  جهت  در  آنان  نیازهای  میزان   از آگاهی  آیند. بنابراین می  حساب  به سازمان  آن  های سرمایه

 یافت  خواهیم  در  راحتی   به  انسانی  منابع   مدیریت  تحوالت  سیر  در  دقت  کمی  با  .است  ضروری  سازمان  های
است )ابطحی،    بوده  مدیریت  صاحبنظران  نظر  مورد  دیرباز  از  سازمان  و   مدیریت  در دنیای  انسان  به  توجه  که

نیروی    که  آنجا  از .  است   آن   اهداف  به   رسیدن  اجتماعی  نهاد  و  سازمان  هر  وظایف  مهمترین  از  (. یکی1383
به    توجه  با  و  دارد  مهمی  بسیار  نقش   سازمانی   اهداف   تحقق   در  برجسته  و   بارز  عامل  یک   عنوان  به  انسانی

چندی    گذارد،   تأثیر  سازمان  اهداف  از   گرفتن  فاصله  یا   دستیابی  در  تواند  می  نیز   آنان  های  نگرش   که  این
از   که را کارکنان سازمانی تعهد و  شغلی رضایت میزان  تا  اند  شده آن  بر  سازمانی  رفتار نظران   صاحب است
  مورد مطالعه   را  هستند  مطرح  نها  سازما  در  انسانی  عامل  اصلی  ضرورت  عنوان  به  که  هستند  نگرشهایی  جمله

 ( 1390دهند )عزیزی،  قرار بررسی  و
متأثر    تواند  می  سازمان  در  کارکنان  رفتار.  کنند  نمی  بازگو  کسی  هر  برای  را  خود  های  نگرش  و  عقاید  افراد،

وجود    با رسد،  می  نظر  به ضروری ها سازمان مدیران  برای  آنها از آگاهی دلیل، بهمین باشد،  آنها نگرش از
  نداشته   چندانی  اهمیت  سازمان  مدیران  برای  کارکنان  نگرشهای  همه  از  آگاهی  کرد  اذعان  بایستی  این،

آن    دانستن  به  عالقمند  بیشتر  مدیران   واقع   در  ندارند؛   نگرشها  این  همه  دانستن  به  ای  عالقه  نیز   مدیران
سه    مورد  این   در  گرفته   انجام  تحقیقات  طبق   است،   مرتبط   سازمان   و  کار  با   که   هستند  نگرشهایی  از   دسته

عبارتند    نگرش   سه  این  هاند،  کرد  جلب  خود  به   محققان  سوی  از  را  تحقیق   و  توجه   بیشترین  عمده  نگرش 
 از:

 شغلی رضایت -1
 شغلی  وابستگی -2
 (1390سازمانی )عزیزی،  تعهد -3

  یشغل تیرضا شیو افزا یتعهد سازمان تیتقو یبرا ییها وهیها و ش استیس جادیبه ا ازیسازمان ها ن
 .(2022، 1)ال بلوشی و همکاران  کارکنان دارند

استرس شغلى و عواقب ناشى از آن به نوعى به یکى از شایع ترین معضالت عصر مدرن تبدیل شده است  
فشارهاى عصبى مى پردازند. ها و شرکت ها هزینه هاى فراوانى را بابت بیمارى هاى ناشى از  و سازمان

بنابراین مدیران و مسئولین سازمانى باید در راستاى کاهش هزینه هاى ناشى از استرس در محیط کار چاره  
ایجادکننده استرس در   اى اساسى بیندیشند. با اطالع و شناسایى عوامل  نیاز دارند که  مدیران سازمانى 

ده و زمینه را براى رشد و بهبود کارایى و اثربخشى سازمانى  محیط کار، نقش آن ها را در محیط کار تقلیل دا
آماده کنند؛ چرا که عدم پرداختن به استرسى که کارکنان در حین انجام وظایف متحمل مى شوند، مى 
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تواند خسارت هاى جبران ناپذیرى به بار آورد. به عنوان نمونه تعهد کارکنان نسبت به مسئولیت هایشان  
ئله غیبت از کار به وجود مى آید؛ غیبت از کار نه صرفاً یک غیبت فیزیکى بلکه کاهش مى یابد و مس

تواند غیر فیزیکى باشد مثالً اگر کارکنان وظایف خود را به درستى انجام ندهند مثل این است که غیبت  مى
و این    از کار صورت گرفته است؛ بنابراین با گذشت زمان کارکنان انگیزه کارى خود را از دست مى دهند

با توجه به موضوع در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این   دهد.امر بهره ورى نیروى کار را کاهش مى
عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی    ریتاثسوال هستیم که میزان  

 به چه صورت هست؟ شهرداری اردبیلدر 
 

 پیشینه پژوهشی -2
 شغلیرضایت -1-2

رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد که زائیده عواملی نظیر شرایط محیط  
روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است. لذا میتوان نتیجه گرفت    کار، نظام سازمان شغل،

نتایج .  (1388بادی،  رضایت شغلی احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد. )شفیع آ
  ی که مؤلفه منف  یدارد، در حال  یدیمف  ریتأث  ی شغل  تیمؤلفه مثبت سالمت روان بر رضا  نشان می دهد که

 . (2022و همکاران،  1)کاو دارد تیبر رضا ینامطلوب  ریاضطراب( سالمت روان تأث یعنی)
ارزشمند    را که براى کارمندرضایت شغلى نتیجه ادراك کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزى  

ارزیابى شغلى یا    است، فراهم مى کند. رضایت شغلى یک حالت احساسى مثبت یا مطبوع است که پیامد
روانى افراد مى کند. از نظر    تجربه فرد است. این حالت احساسى مثبت، کمک زیادى به سالمت فیزیکى و

مطلوب است که منجر به جذب و    نى بسیارسازمانى، سطح باالى رضایت شغلى منعکس کننده جو سازما
 (. 1396و همکاران،   انیسهراب) شود بقا کارکنان مى

شناخت،   ت، یمانند موفق یعوامل  بیان می دارد؛  یشغل تیبهداشت هرزبرگ در مورد رضا -ه انگیزشیینظر
  هستند و (  یدرون  یشغل  تی)رضا  ی زشیو خود شغل به عنوان عوامل انگ  تیمسئول  ار،یپاداش، اخت  شرفت،یپ

  ی اجتماع  تیموقع  ،یشغل  تیبا همکاران، امن  طسازمان، نظارت، ارتبا  یها و عملکردها  استیکه س  یدر حال
شرا انگ   یکار  ط ی و  عوامل  عنوان  بهداشتو    یزشیبه  و    (یرونی ب  تی)رضا  ی عوامل  تاپی  )ان  باشند  می 

 (. 2020، 2همکاران
چهار عامل درصحنه رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می کننند. کارهایی که به اصطالح هماورد طلب باشند، 

؛  1384  نز،یراب)  یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی ، شرایط مناسب کاری و دوستان و همکاران مساعد
دهد   ی است که نشان م کارکنانرفاه  ه یشاخص اول یشغل تیرضا (.254: 1391رحیمی و وظیفه دمیرچی، 

مثبت، عملکرد   یکار  اتیبا تجرب  یکیو ارتباط نزد  ر،یخ  ایکنند    یدر محل کار خوب عمل م  کارکنان  ایآ
 .(2022، 3)سها و همکاران دارد یشغل  تیو موفق یشغل
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سازمان متعهد شود ، سالمت  فرد نسبت به    رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد ،
روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد ومهارت های جدید شغلی    فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود،

نتایج مثبت   از شغل  به اختصار رضایت  ببیند وبا سوانح شغلی کمتری روبرو شود.  به سرعت آموزش  را 
س فرد درباره سازمان وعالیق وی به مشارکت گوناگون ازجهت فردی وسازمانی به همراه دارد وبر احسا

در حفظ همبستگی کمک می کند. همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت  
 یدر حال  (1395ی،  و مظفری  به مشاغلشان و تعهدات و مشارکت آنان در اثر بخشی سازمان دارد. )محمد

منجر    تواندیم  یشغل  یتیبر عملکرد و رفاه فرد دارد، نارضا  یمثبت  ریتأث  یشغل  تیکه مشخص است که رضا
 .(2022،  1)سها و همکاران به همراه داشته باشد  یترفیضع  جینتا  جهیو تعهد شود و در نت  زهیبه کاهش انگ

 عوامل استرس زای شغلی 
باشد. و کنترل این پدیده مخرب برخوردار می  یادیز  تیمدیریت فشارهاى روحى و روانى از اهم  امروزه

ها یکى از چالش سهمى اساسى و تأثیرگذاردر روند موفقیت هر سازمان دارد؛ زیرا فشارهاى روانى در سازمان 
زیادى کاهش داده   د ها را تا حهاى جدى مدیران در عصر صنعتى شدن جوامع است و بازدهى سازمان 

ها معضالت رفتارى و تعارض به وجود آمده است.  انجام امور سازمان است و به طبع این موضوع در روند  
ها از سوى دیگر دامنه فشارهاى عصبى تا جایى گسترده شده است که به صورت پدیده اى فراگیر در سازمان

اند با توسل به راهکارهاى مناسب از آثار زیانبار آن در  ها توانستهدرآمده است و تنها معدودى از سازمان
بماننام روان  .(66:  1389شریعتی،  )د  ان  عالئم  حسب  بر  را  خود  زا  استرس  ف  یعوامل  و    یکیولوژیزیو 
 (2019، 2)وو و همکاران  دهند ینشان م یرفتار یامدها یپ

  مرتبط  های  وضعیت  آنگونه  و  استرس زا  شدن عاملهای  جمع  هم  روی  می توان   را (  تنیدگی)  شغلی  استرس
  شغل  از   ناشی   استرس  دیگر   بیان  به . دارند  نظر   اتفاق   آن  بودن  فشارزا  در   افراد  بیشتر  که  شغل دانست   با

 (.1386شود )آزاد مرزآبادی، می  آن دستخوش معینی شغل سر  بر فرد معین که است   استرسی

شود. منظور از کمبود وقت یا فشار زمان زای چالشی شغلی محسوب مییکی از عوامل استرس   3کمبود وقت 
شود. از نظر بسیاری از کارکنان موضوع فشار  به ناکافی بودن زمان مورد نیاز برای انجام یک کار مربوط می 

مجبور است برای انجام    برانگیز است تا بازدارنده. به عبارت دیگر فردزا بودن، چالش زمان عالوه بر استرس 
وظایف خود در محدوده زمانی مشخص تالش و کوشش بیشتری از خود بروز دهد. برای فرد پیامد کارهایی  

باشد و از دیدن نتیجه کارش احساس  بخش می زا بودن بسیار رضایتشود با وجود استرس که انجام می 
   (.108 :1390و همکاران یضیو همکاران به نقل از ف  تی)کول کوکند لذت و خشنودی می

شود که فراتر از  های مورد نیاز یک شغل اطالق می ها و تواناییای از دانش، مهارتبه درجه   4پیچیدگی کار
ها برای تربیت  هایی که سازمان عنوان مثال، ماهیت آموزش باشد. به ظرفیت افراد برای انجام آن کار می

باشد. در نمایند، به خوبی گویای مفهوم پیچیدگی کار میه میمدیران آینده و رهبران سازمان خود استفاد
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های الزم و ها اطالعات و مهارتها درگیر کردن افراد در کارهایی است که آن اغلب موارد، این آموزش 
های  تجربه کافی برای انجام آن را ندارند. مثالً یک مدیر بازاریابی موفق که برای بر عهده گرفتن مسئولیت

ای در آنسوی جهان که فاقد تجهیزات پیشرفته شود، برای اداره کارخانهدر سطح عالی تربیت می  مدیریتی
تواند  هایی برای کسب تجربه می شود. اگرچه چنین شیوه باشد، فرستاده میو روابط کارگری مطلوب می 

از دیدگاه مدیران، کسب مهارتاسترس  اما  باشد،  ارزش تحمل استرس و اضطرزا  را دارد  های جدید  اب 
از فیضی و همکاران نقل  به  زا در مح  (.109:  1390)کول کویت و همکاران  کار که    طیعوامل استرس 

  سمیگذارد، مکان  یم  ریبر رشد کار تأثو همچنین    دارند  ییبسزا  ریهستند و بر کارکنان تأث  یتیعوامل موقع
 (.2021، 1)یانگ و لی  مانند  یم ینامشخص باق یاساس یها

باشند که فرد در مقابل دیگران بر عهده دارد. به طور کلی  هایی می، تعهدات و مسئولیت2مسئولیت شغلی
نیز افزایش    هر چقدر تعداد، قلمرو و اهمیت تعهدات در کاری باالتر باشد، به همان میزان سطح مسئولیت

کارگر پاکت   مقایسه با مسئولیتمدیر یک فروشگاه خواروبار فروشی در    عنوان مثال مسئولیتیابد. به می
باشد. هر چند وظیفه کارگر پاکت پرکن نیز به نوبه خود دارای اهمیت و ارزش  تر می پرکن بسیار سنگین 

باید اجناس را در جعبه طوری با دقت بچیند که آسیبی به آن می ها وارد نشود(، اما مدیر  باشد )این فرد 
و توجه به سودده بودن فروشگاه، رضایت مشتریان، ایمنی و  تری از جمله نظارت  فروشگاه وظایف بزرگ 

سالمت کارکنان را بر عهده دارد. در این جا نیز درست مانند واکنش افراد در مقابل موضوعات مطرح شده  
زا بوده و هم دارای شغلی نیز به نوبه خود هم استرس  قبلی یعنی فشار زمان و پیچیدگی کار، مسئولیت

ناامنی شغلی   (. 109:  1390باشد)کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاراننی می اثرات مثبت فراوا
زای  گیری کرونا هستند، این عوامل استرسزای کلیدی در طول همهو خطر عفونی هر دو عوامل استرس 

 (.2022و همکاران، 3دوگانه بر استرس شغلی و اهداف ترك شغل اثر دارد )چن 
 
 سازمانی تعهد -2-2

 قبال   در  فرد  که   است  نشانگر تعهدی  گیرد،  می  صورت  دیگری  قبال  در  خاص  موقعیتی  در  که  رفتاری  هر
  از   یکی   تعهد  بنابراین.  دهندمی  دست  از  را   خود  و مفهوم  معنی  انسانی  رفتارهای  تعهد  بدون.  دارد  دیگران
  ای  حرفه تعهد. نیستند پایبند آن به اندازه یک به همه اما دارد وجود  همه که در است انسانی های ویژگی
  شرط   این با  تعریف کرد،  انسان برای  شده تعیین  وظایف  به  نسبت  عملی التزام  و  قلبی  رضایت  توان  را می

 ،4صبور )  رساند  انجام  به  ممکن  نحو  به بهترین  را  خود  وظایف  شخص  نظارتی،  سیستم  هرگونه  بدون  که
2008 .) 

 
1 Yang 
2 Work Responsibility 
3 Chen 
4 Sabour 
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شود.    یم ف یسازمان خاص تعر  ک یفرد در  کیو مشارکت  ییشناسا  یبه عنوان قدرت نسب  یتعهد سازمان
  ن یکردند. بر ا  یی( شناسایمستمر و هنجار  ، یرا در سه مؤلفه مختلف )عاطف  یتعهد سازمان  1ریآلن و ما

ر کار دارد، د  وو مشارکت در سازمان سر    ییبه سازمان، شناسا  یعاطف  یبا دلبستگ  یاساس، تعهد عاطف 
نشان   یدرك شده مرتبط با ترك سازمان است و تعهد هنجار  نهیکه تعهد مستمر تماماً در مورد هز  یحال

 .(2022، 2)درسا و همکاران  ماندن در سازمان است یباق یدهنده تعهد درك شده برا

ی گذشاته مورد عالقه بسایاری هاساالتعهد ساازمانی یک نگرش مهم شاغلی و ساازمانی اسات که در طول 
ی رفتار ساازمانی و روانشاناسای خصاوصااً روانشاناسای اجتماعی بوده اسات. )مرهد و هارشاتهاز محققان  

 اندیشامندان هساتند و ساازمانی تعهد بودن  بعدی چند  دهندة نشاان زیادی  بسایار  تحقیقات(. 1374کریفین، 
(، 1996) 4و و کسالر 3بالفور  توساط  شاده  ارائه  گانة  ساه ابعاد.  اند پرداخته  تعهد ساازمانی ابعاد ذکر  به مختلفی
 تعهد ،  با عنوان وکسالر و  بالفور تأکید مورد مؤلفة  ساه  اسااس،  این بر.  هساتند شاده  ارائه ابعاد ترین از مهم

  می  پدید  را  ای )که مجموع آنها تعهد ساازمانی را کلی مبادله تعهد و  پیوساتگی تعهد شاده، همانندساازی
ساازمان  در  عضاویت  مبنای  بر  آمده پدید را تعهد شاده همانندساازی تعهد وکسالر،  و بالفور.  باشاند  آورند( می

 آورد( معرفی می وجود به  غرور احساااس  سااازمان کارکنان در و ارزش بوده و  احترام مورد عموم  برای که
خانواده  یک قالب در پیوسااته گروه یک مانند را خود سااازمان یک اعضااای  تعهد پیوسااتگی، در.  اند  کرده
 می پدید به کارکنان سااازمان تشااویق و  حمایت  توجه،  به واکنش قالب در ای  مبادله تعهد. کنند می  تلقی

، 1385عریضای ساامانی،  اسات )گل پرور و  ساازمان  به  آنان  عاطفی  دلبساتگی  و هیجانی  پیوند  نوعی و آید
 او با آنمشارکت و درگیری و ساازمان خاص  کیفرد با ساازمانی درجه نسابی تعیین هویت د تعه  (.43ص  

 (. 1997، 5)مایر و آلن تسازمان اس
بنابراین یکی از دالیل اینکه چرا یک ساازمان بایساتی ساطح تعهد ساازمانی اعضاایش را افزایش دهد، این 

زمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابساتگی و رضاایت شاغلی تفاوت اسات که؛ اوالً تعهد ساا
دارد. ثانیاً تحقیقات نشاان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، عملکرد 

تمایل ، رابطه مثبت و با رودیمشاغلی و رفتار ساازمانی فرا اجتماعی که از ضاروریات یک ساازمان به شامار 
 (.1391و همکاران،  معمارزادهبه ترك شغل رابطه منفی دارد )

  ت آنها و سازمانشان اس  ن یبه احترام متقابل ب  یابیدست  یکارکنان برا  یبرا  یمحرکه ا  یروین  یتعهد سازمان
افراد    شرفتیدهند که تعهد سازمان خود را نسبت به پ  ی را از خود نشان م  ی تعهد سازمان  یکارکنان زمان  .

 . (2022)ال بلوشی و همکاران،  کند یم جادیبه اهداف آن درك کنند که اثر مورد انتظار را ا یابیستو د
 

 مدل مفهومی -3

 
1 Allen and Meyer 
2 Deressa 
3 Balfour 
4 Wechsler 
5 Mayer & Allen 
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   ت یکول کو  بر اساس نظریهعوامل استرس زای چالشی  در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای تحقیق در  
  ی شغل  تیرضا  ی می باشد. متغیرریپذ  تیو مسئول  ،یدگیچیکمبود وقت، پمولفه؛    3با    (2010و همکاران )

  ،یجو سازمان  شرفت،ی پ  ینظام پرداخت ، نوع شغل، فرصتها؛  بعد  با شش(  1381هومن )  براساسسوتا     نهیم
با سه   (1996بالفور و کسلر )بر اساس نظر    تعهد سازمانیی و همچنین متغیر  کیزیف  طیشرا  و،یسبک رهبر

ی مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار شماره و تعهد همانندساز  ی وستگیتعهد پ  ،یاتعهد مبادلهبعد ؛  
 یک بر اساس ارتباط متغیرها مدل مفهومی تحقیق آورده شده است. 

 
 
 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 باتوجه به مدل مفهومی فوق فرضیه های زیر برای تجزیه و تحلیل این تحقیق بیان شده اند: 
 ای دارد.سازمانی در تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه تعهد  .1
 داری دارد.عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی تاثیر معنی .2
 داری دارد.عوامل استرس زای چالشی بر تعهد سازمانی تاثیر معنی .3
 داری دارد.تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر معنی .4

 

 روش تحقیق -4

همبستگی   توصیفی و  از لحاظ نوع روش،  ،از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی  حاضر  تحقیق
ارزیابی نقش واسطه ای تعهد سازمانی در تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت  و هدف آن  باشدیم

دانی  میروش تحقیق مورد نظر  از لحاظ روش گردآوری اطالعات    الذشغلی کارکنان شهرداری اردبیل است.  
 خواهد بود. 

 

 تحقیق حجم نمونه  جامعه آماری و   -1-4

  1401در سال  لیاردب یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل   یجامعه آمار
برای تعیین حجم نمونه با توجه به منابع مختلف از نفر گزارش شده است.    600  هاباشد که تعداد آنیم

استفاده شد.  1384روش هومن ) تعیین حجم به طور کلی در روش (  شناسی مدلیابی معادالت ساختاری 
 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود:  15تا  5نمونه می تواند بین 

5q  – n – 15q 
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  حجم نمونه است.  n) سواالت( پرسشنامه  و  تعداد  متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها qکه در آن 
نفر    185عدد می باشد پس تعداد حداقل نمونه بایستی    37با توجه به اینکه تعداد سواالت در این تحقیق  

نفر در نظر   200ه باشد. که در این تحقیق با توجه به احتمال ریزش و عدم عودت پرسشنامه ها تعداد نمون 
 گرفته شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده نسبی )تسهیمی از هر منطقه( بود. 

 
 و ابزارگردآوری یریگروش نمونه -4-2

  پژوهش   نیدر ادر دسترس بوده است.    یتصادف  ریغ  یریگروش نمونه   ،در پژوهش حاضر  یریگروش نمونه 
ب سواالت پرسشنامه به  ی ترک .شده است  استفاده  پرسشنامه  ابزار  از  قیتحق  ازیموردن  یها داده  یگردآور  یبرا
 باشد: ی ر م ی ب ز ی ترت 

 پرسشنامه  سؤاالت : ترکیب  1جدول شماره 

شماره سواالت در پ   پرسشنامه یموردبررس متغیرهای
 رسشنامه

 جمع سواالت 

  یعوامل استرس زا
 ی چالش

 و همکاران  تیکول کو

(2010 ) 
 9 9 تا 1

 9 18 تا 10 ( 1996بالفور و کسلر ) تعهد سازمانی  

سوتا  براساس هومن   نهیم یشغل تیرضا
(1381 ) 

 19 37 تا 19

 
بدین منظور  منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.  در این تحقیق به 
های به دست آمده از  پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده  30یک نمونه اولیه شامل  

کرونباخ محاسبه شد که    افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش آلفایها و به کمک نرم این پرسشنامه
بدست آمد و این عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از    803/0کل سئواالت پرسشنامه  

 باشد. قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 

 ق یپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا 2جدول 

 کرونباخ ضریب آلفای  متغیر

 762/0 عوامل استرس چالشی شغلی

 877/0 تعهد سازمانی

 789/0 رضایت شغلی
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 روش تجزیه و تحلیل -3-4

داده از تکمیل پرسشنامه،  مقیاس پژوهش حاضر پس  اساس  بر  اندازه  های گردآوری شده،  های 
های مورد نظر  پردازش و تجزیه و تحلیل شد. روش    SPSSگیری متغیرها کدگذاری شده و با نرم افزار  

 برای تجزیه و تحلیل  شامل:
های توصیفی شامل معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی و تجزیه و تحلیل توصیفی: روش   -1

ها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده ها و نمایش آنباشد که برای طبقه بندی دادهدرصد، فراوانی می 
 شده است.  

، اقدام به تلخیص،  SPSSپس از جمع آوری داده ها و اطالعات موجود، از طریق نرم افزار آماری  
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها گردید. تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه و تخمین پارامترهای 

انجام شد.    Amos، توسط نرم افزار  1مدل با توجه به مدل مفهومی تحقیق از روش معادالت ساختاری 
 انتخاب شد. این روش تحلیل داده ها با مشورت استاد محترم راهنما 

 

 ها یافته-5
بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی پژوهش،  به گروه    89شده  درصد مربوط 

درصد مربوط    5/43بیشترین فراوانی معادل    ،زنان درصد مربوط به گروه    11و کمترین فراوانی معادل    مردان
سال،    50درصد مربوط به گروه سنی باالتر از    5/4سال و کمترین فراوانی معادل    40تا    30به گروه سنی  

درصد مربوط به گروه تحصیالتی کارشناسی و    47شده ، بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل
معادل   فراوانی  تحصیالت  7کمترین  گروه  به  مربوط  کلی،  باشمیدیپلم    درصد  طور  به  از   80د؛  درصد 

باشد که به نوع خود حائز اهمیت است و  کارکنان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می 
سال و کمترین فراوانی معادل   10تا    1درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    39بیشترین فراوانی معادل  

طور که ذکر شد هدف تحقیق  باشد. همانسال می  20ر از  بیشتدرصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    7.5
باشد،  عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی می   رینقش واسطه ای تعهد سازمانی در تاث  نییحاضر، تع

برای نیل به این هدف از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است که خروجی نهایی مدل با استفاده از  
 . می باشد آموسافزار نرم

در خصوص نمره افراد در عوامل استرس زای چالشی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی یک نمره  
های توصیفی این متغیر  کل وجود دارد. در کل میانگین وزنی برای هر یک از متغیرها و ابعاد مربوط به داده

 نمایید. مشاهده می 3را در جدول 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  -3جدول 

 میانگین وزنی  میانگین نوع متغیر متغیر

 334/3 006/30 پیش بین عوامل استرس زای چالشی

 
1 Structural Equations Modeling 
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 502/3 518/31 ایواسطه  تعهد سازمانی

 741/3 079/71 مالك رضایت شغلی

 
ی  ر ی س م ل  ی ل ح ت ی  ا ر ب ل  د م ت  ی ا ف ک ی  ب ا ی ز ر  ا

استفاده شد. برای برازش مدل از روش درستنمایی   1برای برازش الگوی مفهومی به داده ها از تحلیل مسیری
 ها به عنوان اطالعات ورودی وارد مدل شد.  ماکسیمم استفاده و ماتریس واریانس کواریانس داده

نیاز است بررسی شود آیا مدل مورد بررسی کفایت الزم برای بررسی   ابتدا  پس از برازش مدل 
های برازش استفاده شده است.  خیر. برای این منظور، از شاخص داری ضرایب را دارد یا  روابط یعنی معنی 

ها تایید شود در جدول های مورد نظر با مقادیر قابل قبول برای این که مدل مورد نظر توسط آن شاخص
 زیر ارائه شده است . 

 
 های برازش مورد نیازشاخص -4جدول 

 انواع شاخص  امتیاز مطلوب 

P>0.05 (1989ی کای دو ) بولن،آماره 

 (1984(  ) تاناکاو هوبا، GFIشاخص نیکویی برازش ) 0.9<

 (1984( )تاناکاو هوبا، AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ) >0.9

 (1989(  )مک دوالند، CIشاخص مرکزیت ) 0.9<

 (RMSEAجذر میانگین مربعی خطای تقریب ) 0.08 >

 ( 1993( ) گافین، CFIشاخص مقایسه ای برازش ) 0.9<

 ( 1980بنتلر وبافت، ( )NFIشاخص نرم شده برازش  )  0.9<

 ( 1973( ) تاکر لویس،  TLI orNNFIلویس ) -شاخص تاکر  0.9<

 (1989شاخص افزایشی برازش )بولن،  0.9<

توان روابط تعریف  ها، حال در قالب این مدل میپس از تایید برازش مدل نظری بر اساس داده
های پژوهشی، مورد بررسی قرار داد. برای برازش مدل نظری  داری و ارزیابی فرضیهشده را از لحاظ معنی 

 استفاده شد.   Amos 22افزار ها، از نرم به داده

 

 

 
1 Path Analysis 
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 تعهد سازمانیضرایب استاندارد با نقش مبانجی   نمای مدل استاندارد با -5جدول 

بندی گروه
 هاشاخص

 برازش قابل قبول  مدل  اختصار  نام شاخص 

های شاخص
برازش  
 تطبیقی

 TLI 906/0 NNFI>90٪ لویس-شاخص برازش توکر

 NFI 905/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده 

 ٪ CFI 901/0 CFI>90 شاخص برازش تطبیقی 

 IFI 920/0 IFI>90٪ برازش افزایشی شاخص 

های شاخص
برازش  
 مقتصد

  50باالتر از  PNFI 689/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده 
 درصد 

  50باالتر از  PCFI 776/0 مقتصد ی قیشاخص برازش تطب
 درصد 

ریشه میانگین مربعات خطای 
 برآورد

RMSEA 043/0  درصد 8کمتر از 

 
پیداست، شاخصها دارای برازش مناسب هستند  Amosهمچنان که از جدول حاصل از اجرای نرم افزار  
به دست آمده است، که کمتر از    043/0(، نیز  RMSEAهمچنین، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

بنابراین برازش مدل، مناسب ارزیابی می شود. همچنین سایر شاخص   08/0 های برازش مدل می باشد 
همانطور که در جدول فوق نشان داده شده و با مقایسه آنها با حد قابل قبول وضعیت مناسبی را نشان 

 دهند. می
 برای مدل مفهومی تحقیق در نمودار زیر ارائه شده است: ضرایب استاندارد تحلیل مسیری 
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 ی ریمس لیاستاندارد تحل بیضرا -2نمودار 

 
 ضرایب غیراستاندارد تحلیل مسیری در نمودار زیر ارائه شده است: 

 

 
 دیاگرام مسیری با ضرایب غیر استاندارد   -3نمودار 

 

در جدول تعهد سازمانی  داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی بدون نقش واسطه ای  بررسی معنی 
 زیر ارائه شده است: 
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 تعهد سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی بدون نقش واسطه ای معنی -6جدول 

ضریب  تاثیر
 رگرسیونی 

S.E.  نسبت
بحرانی  

(C.R) 

PVALUE  نتیجه 

چالشی   زای  استرس   --->عوامل 
 تعهد سازمانی

 تایید *** 3.823 0.119 0.357

چالشی زای  استرس   --->  عوامل 
 رضایت شغلی

 تایید *** 4.972 0.192 0.522

 - - - - - رضایت شغلی  --->تعهد سازمانی 

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 

گری   واسطه  بدون  حالت  در  متغیرها  تمامی  برای  مسیری  تحلیل  فوق، ضرایب  جدول  نتایج  اساس  بر 
 (.  P<0.01دار بودند )معنی

در جدول    تعهد سازمانیداری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی با نقش واسطه ای   بررسی معنی 
 زیر ارائه شده است: 

 تعهد سازمانی  داری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی با نقش واسطه ای معنی -7جدول 

ضریب  تاثیر
 رگرسیونی 

S.E.  نسبت
بحرانی  

(C.R) 

PVALUE  نتیجه 

  --->عوامل استرس زای چالشی 
 تعهد سازمانی

 تایید *** 3.745 0.118 0.347

 تایید 0.04 2.051 0.1 0.142 رضایت شغلی  --->تعهد سازمانی 

  ---> عوامل استرس زای چالشی
 رضایت شغلی

 تایید *** 4.585 0.187 0.466

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 (.  P<0.01دار بودند )بر اساس نتایج جدول فوق، ضرایب تحلیل مسیری برای تمامی متغیرها معنی
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 گیریبحث و نتیجه-6

دهد که اکثریت کارکنان مورد ارزیایب نتایج بررسی در خصوص فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه نشان می
باشند. و همچنین بیشتر پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت لیسانس بود و کمترین دارای جنسیت مرد می  

  30میزان را نیز افراد دارای تحصیالت دیپلم تشکیل می دادند همچنین بیشترین گروه سنی را افراد بین  
سال بیشترین میزان رو به خود اختصاص    10تا    1سال تشکیل می دادند و در نهایت سابقه کاری    40تا  
 ده بودند. دا

نشان داد هنگامی که تعهد    مراحل پیشنهادی بارون و کنینتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق بر اساس  
ای دارد در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی عوامل استرس زای  سازمانی نقش واسطه 

ی بر تعهد سازمانی  بود و ضریب رگرسیونی عوامل استرس زای چالش  522/0چالشی روی رضایت شغلی  
به دست آمد هنگامی که در مرحله دوم از مسیر تعهد سازمانی به سمت رضایت شغلی    357/0نیز برابر  

دار بود و ضریب رگرسیونی  ( معنی142/0فلشی ترسیم گردید طبق نتایج به دست آمده این ضریب مسیر )
از   بر اساس  تنزی   466/0به    522/0عوامل استرس زای چالشی روی رضایت شغلی  بنابراین  ل پیدا کرد 

معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل   به  )تعهد سازمانی(  ایپیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر واسطه
که در نتیجه می توان ادعا نمود متغیر    شودگری احراز می پیدا کند واسطه   از گام اول به گام دوم کاهش

 ای دارد.ترس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه تعهد سازمانی در تاثیر عوامل اس
تعهد سازمانی نقش واسطه    گزارش نموده بودکه  (  1392این قسمت از یافته های تحقیق با نتایج خلیفه )

کند.  می  ایفا  سازمانی  شهروندی  رفتار  با  شغلی  رضایت  و  سازمانی  عدالت  بین  رابطه  در  معناداری  ای 
گزا با  همچنین  دارد.  )همخوانی  همکاران  و  رستمی  بود  1394رشات  نموده  گزارش  که  که  (،  داد  نشان 

گرایی تأثیری  بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر تعهد سازمانی و مشتری
متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که رضایت شغلی بر تعهد  

گرایی تأثیری متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار   مانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر مشتریساز
گرایی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش    دارد، در نهایت تعهااد سازمااااانی بر مشتری

مطابقت    .احراز گردیدگرایی  ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بازاریابی داخلی و مشتریواسطه 
 داشت 

نتایج آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که ضریب مسیر متغیر عوامل استرس زای چالشی در تاثیر با 
ر هر دو نمودار معنی دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر با توجه به سطح معنی  رضایت شغلی د

دار بود در نتیجه می توان ادعا نمود عوامل استرس  می باشد معنی 0/ 001داری به دست آمده که کمتر از 
ی و همکاران  ( و دانیال1383داری دارد. که با نتایج سلیمان نژاد )زای چالشی در رضایت شغلی تاثیر معنی

 ( که رابطه معنی داری را بین این دو متغیر گزارش نموده بودند مطابقت داشت 1393)
تعهد   بر  تاثیر  در  زای چالشی  استرس  داد که ضریب مسیر متغیر عوامل  نشان  آزمون فرعی دوم  نتایج 

ح معنی داری  سازمانی در هر دو نمودار، معنی دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر با توجه به سط
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می باشد که نتیجه می شود عوامل استرس زای چالشی در تعهد سازمانی   001/0به دست آمده که کمتر از  
 ( بود1387داری دارد که مطابق با یافته های یعقوبی و همکاران )تاثیر معنی

لی، معنی آزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد که ضریب مسیر متغیر تعهد سازمانی در رابطه با رضایت شغ
  05/0دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر باا توجه به سطح معنی داری به دست امده که کمتر از  

 ( می باشد  1389دار می باشد که همسو با یافته های انصاری و همکاران )( معنی 0.04می باشد )
اثیر عوامل استرس زای  ای تعهد سازمانی در تبر اساس آزمون فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر نفش واسطه  

 چالشی بر رضایت شغلی پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد. 
 باشد، توجه داشته کارکنان شغلی رضایت برای هدفگذاری خدمات شهری بیشتر به شهرداری می تواند

 قبال در سازمان برای باالیی تعهد که  می شود این باشند، موجب  راضی شغلشان از که کارکنانی که چرا
به  را بیشتری مشتریان که می شود این کارکنان موجب سازمانی تعهد لذا باشند داشته سازمان اهداف
 آورد خواهد بار به سازمان برای را بازار بیشتری سود و سهم طریق این از  و کنند جذب سازمان سمت

 همین دهد به  رخ دارد، کارکنان امکان به سازمان نکردن توجه  صورت، در هم نتایج بالعکس این البته

 .باشند واقف امر شهرداری به این دلیل
بنابر فرضیه فرعی اول تحقیق و تاثیر معنی دار عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی در پیشنهاد  

 می گردد:
به نظر می رسد منابع استرس چالشی شغلی و رضایت شغلی در محیط های کاری متفاوت بایستی شناسایی  

ارائه الگویی از ساختار کار توسط متخصصین بین رشته ای در جهت حذف یا کاهش منابع استرس  شود و با  
زا در رضایت شغلی و نهایتا بهره وری شغلی آنان تامین شود. آموزش موثر کارکنان و مدیران با هدف  

 شناخت کنترل و پیش بینی عوامل بوجود آورنده در این راستا ضروری به نظر می رسد 
ه فرعی دوم تحقیق مشخص گردید عوامل استرس زای چالشی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد لذا در  در فرضی

 راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد:
تعهد از عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی است که عوامل موثر بر آن بایستی شناخته شود بایستی تعهد  

ازمانها و به خصوص شهرداری گسترش یافته و توجه بیشتری به  سازمانی به عنوان یک مقوله مهم در س
آن شود از طرفی استرس در بین مدیران و کارکنان دنیای امروز از مقوله های بسایر مهم است که بایستی 

 زمینه های الزم جهت کاهش و مدیریت استرس را فراهم نموده و در این زمینه برنامه ریزی نماید.
اردبیل   یشهرداررعی سوم و تاثیر معنی دار تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان  بنابر نتایج فرضیه ف

 گردد: پیشنهاد می
مدیران برای روشن شدن هر چه بیشتر کارکنان فهرستی از وظایف محوله را در اختیار کارکنان   -
 قرار دهند.
ا برای نشان دادن نتایج برای اطالع کارکنان از نتایج انجام کارهایشان هر ماه مدیران زمانی ر  -

 کاری کارکنان در نظر بگیرند. 
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باشد  جهت روشن شدن نحوه ارزیابی و نبودن سوال در بین کارکنان که نحوه ارزیابی چگونه می   -
 معیارهای ارزیابی در اختیار کلیه کارکنان قرار گیرد. 

  مقایسه   فرد  ارهایانتظ  با  تواند  می  فهرست  این.داده شود  شاغل  به  شغل  انتظارات  از  فهرستی  -
 گیرند.  قرار مذاکره مورد تعارض  حل برای و روشن شده  مبهم مسائل کلیه شود، تا

 های آموزشی های کارکنان از همکارانشان، و ارائه نتایج آن در دورهشناسایی نوع درخواست  -
 برآید.منطقی کردن حجم نقش به طوری که یک فرد به صورت منطقی از عهده انجام آن   -
 های بین کارکنان جهت ایجاد محیطی ساکت و به دور از تنش دخالت مدیران در جر و بحث  -

کارکنان در کاهش عوامل استرس زای شغلی از روشهای رفتاری و ادراکی برای کاهش عوامل استرس    -
هایی که فرد در هنگام استخدام  اولویت زا استفاده کنند بدین ترتیب که با جلب حمایتی شهروندان و تغییر  

 برای خود تعریف کرده بتواند با کاهش عوامل استرس زا احساس رضایت شغلی بیشتری داشته باشد. 
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Investigating the mediating role of organizational 

commitment in the impact of challenging stressors on 

job satisfaction in Ardabil Municipality employees 
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Abstract  

The present study was conducted with the aim of investigating the impact of 

challenging stressors on job satisfaction with the mediating role of 

organizational commitment in Ardabil Municipality. This research is applied 

in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical 

population of the research consists of 600 contract employees of Ardabil 

Municipality, and the sample size is 185 people based on Homan's method. In 

this research, due to the possibility of dropping and non-return of the 

questionnaires, the sample size was 200 people. Sampling method It was also 

a simple relative randomness (partition from each region). To collect 

information from standard questionnaires of challenging stressors based on 

the theory of Colequote (2010) with 3 components; Lack of time, complexity, 

and responsibility. Minnesota job satisfaction variable based on Homan 

(2012) with six dimensions; Payment system, job type, advancement 

opportunities, organizational climate, leadership style, and physical 

conditions, as well as organizational commitment variable based on Balfour 

and Kessler (1996) with three dimensions; Exchange commitment, attachment 

commitment and replication commitment have been used. To analyze the 

research hypotheses, the structural equation model was used using Amos 

software. The findings of the research show that the variable of organizational 

commitment plays a mediating role in the impact of challenging stressors on 

job satisfaction.  

 

Keywords: organizational commitment, challenging stressors, job 

satisfaction, municipality 

 
 
 
 
 
 

 


