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 :مقدمه

باشد که به شدت رفتار و عملکررد فررد در  یم یشغل ینگرشها یاز ابعاد اصل یکی یشغل تیرضا
 یبرا ارزشر یریو دارا هیدهد. کارکنان متخصص و مستعد سازمان سرما یم سازمان را تحت تأثیر قرار
 باشد یشان م یشغل تیرضا شیاز آنها مستلزم برآوردن انتظارات و افزا یهستند که حفظ و بهره مند

 تیعلوم اجتماعى بروده رضرا شمندانیشناسان و اندآنچه همواره مورد توجه روان(. 1391قاسم زاده، )
باشرد. اگرر کسرى بره شرغل خرود یکارشان م دهىآنها و باز هیدر روح تیرضا نیثار اشغلى افراد و آ

شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خسرتگى و  اشیکار نهیو استعداد وى در زم ت، خالقیمند باشدعالقه
ه تا بر شدیندیب ییراهبردها دیبا یانسان یرویکارا کردن ن یسازمان برا تیریمد افسردگى نخواهد شد.

 (.1396کیوان، ) شودومتبلور  دیبدست آ یشغل تیآن رضا واسطه
یکی از موارد حساس و پراهمیت که مدیران در آن نقش کلیدی دارنرد، ارائره کرار تیمری توسرط 
نیروهای تحت مدیریت ایشان است. علت استفاده از تیم های کاری، دستیابی به اهداف سازمانی با اثر 

عنوان ابزاری جهت غلبره برر ضرعا هرای ت سازمانی بوده و بهبخشی و بازده باالتر و کاهش مکاتبا
سازمان دهی رسمی می باشد؛ با توجه به این که موفقیت یا شکست یر  تریم بره عوامرل متعرددی 
وابسته است، شناخت این عوامل و نحوه تنظیم آن ها اهمیت فوق العاد های در تحقق اهداف سازمان 

آفرین از جملره عوامرل (. اعتماد سازمانی و رهبری تحرول1395خوش گفتار و عبدالحسینلو، )ها دارد 
از پژوهشرگران و  یاریبسر(. 5113برراون و همکراران، ) استمؤثر بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی 

خرا   یو به معنا یشهر تیریاند؛ مدنموده دیاعتماد در جامعه تأک تیبر اهم ینظران اجتماعصاحب
 یورو بهرره ییاز کرارا توانردیمر یهنگام یهای اجتماعسازمان نیراز بزرگت یکیعنوان به یشهردار

کسب کند و از آن  یو معنو یاجتماعه یعنوان سرمابرخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به یشتریب
 (.55،   1391ی و همکاران، انیحاج) دیاستفاده نما یو توسعه شهر یاهداف سازمان ریدر مس

دهد تا به هنگام رقابت در ی  می سازمان هاگرا این امکان را به ولقدامات رهبری تحهمچنین ا
گرا پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزا رهبرری تحرول محیط متالطم و غیر قابل

تواند به ی  منبع مزیرت رقرابتی بررای شررکت عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، میبه
تواند کم  قابل توجهی در رقابت اسرتراتژی  و کسرب ده از این مزیت رقابتی میتبدیل شود و استفا

، احتمال اینکه گرای اثربخشبازده باالتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول
شرکت بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایتبخش دسرت 

گرا برر تحول یتأثیر رهبرهدف پژوهش حاضر (. 1386انصاری و تیموری،) یافتکاهش خواهد یابد، 
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شرهر  5منطقره  یچندجانبه اعتمراد در شرهردار یگر یانجیبا نقش م یمیو عملکرد ت یشغل تیرضا
 می باشد.تهران 
 

 پژوهش: نظری مبانی
 

 مفهوم رضایت شغلی: -
. است متمرکز بوده شغل به نسبت احساسات و طاعوا روی بر تربیش رضایت شغلی اولیه تعاریا
 عراطفی حالت ی  عنوانبه را شغلی که رضایت کرد پیدا نئوکالسی  مکتب در می توان را آن نمونه
  فراتحلیلی ی  مطالعه در. بودند کرده تعریا شغلی تجربیات یا شغل ارزیابی از خوشایند ناشی یا مثبت
. اسرت شرده اسرتفاده شرغلی رضرایت تعریرا از ایرن نیرز تگرف انجام (5111) کونلی توسط که نیز

می  بیان است. کرانی بوده ارتباط در منفی و مثبت واکنشهای با شغلی رضایت دریافتند که نویسندگان
هیجرانی( ) عاطفی واکنش ی  عنوانبه را آن که این است بر اجماع شغلی رضایت تعریا در که کند
 حالرت یر  شرغلی کره رضرایت کنردمی بیان نیز لوکه کنند.می تعریا خود شغل به فرد نسبت ی 

مری  خود شغلی تجربیات یا خود شغل از شاغل ارزیابی ناشی از که باشدمی خوشایند یا مثبت هیجانی
 (.1391باشد )به نقل از راوی و همکاران، 

ت اس یزیآن چ یشغل نهیادراک کارکنان است که محتوا و زم جهینت یشغل تی( رضا5111) فردی
مطبروع  ایرمثبت  یحالت احساس  ی یشغل تیکند. رضا یکارمند ارزشمند است را فراهم م یکه برا

بره سرالمت  یادیمثبت، کم  ز یحالت احساس این تجربه فرد است. ای یشغل یابیارز امدیاست که پ
جرو  یمرنعک  کننرده  یشرغل تیرضرا یسطح باال ،یکند. از نظر سازمان یافراد م یو روان یکیزیف
 .شود یمطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان م اریبس یزمانسا

 
 ابعاد رضایت شغلی: -

 :از عبارتند شغلی رضایت کننده تعیین عوامل

 دهنرد مری انجرام کارکنران که وظایفی حیطه و قلمرو که است این منظور: کار از رضایت (1

 کرار از رضرایت میرزان. کند فراهم آنها مسئولیت پذیرش و یادگیری برای هایی و فرصت باشد جالب
 (.1391عزیزی، ) دارد کار در عمل آزادی و میزان تخصص به بستگی
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 و مردیران مردیریتی و فنی هایتوانایی از است مافوق عبارت از رضایت: مافوق از رضایت (2

 ساسا بر دسته این در رضایت میزان. دهندمی نشان خود از کارکنان برای عالیق آنان که مالحظاتی
 (.1391عزیزی، ) شودمی کارکنان تعیین با سرپرستان رفتار

 و فنری صرالحیت دوسرتی، میرزان از همکاران عبارتسرت از رضایت :همکاران از رضایت (3

 همکاری میزان به همکاران از رضایت میزان. دهندمی نشان و کارکنان مدیران همکاران، که حمایتی
 (.1391عزیزی، ) دارد بستگی سازمانی در زندگی همکاران صمیمی پشتیبانی و

 کارکنران کار در پیشرفت برای واقعی های فرصت به دسترسی از عبارت :ترفیع از ( رضایت4

 پستها. این در شفافیت و ترفیعات سیستم و مقام ارتقاء های سیستم بودن است، عادالنه
 

 کار تیمی:
ها است که افراد تیم در حین انجرام شکار تیمی مجموعه قابل شناسایی از رفتارها، ادراکات، نگر

برخی از محققران نیرز کرارتیمی را مجموعهای از فعالیتهای مرتبط به هم . کار به اشتراک می گذارند
-پرذیری، انعطرافدوطرفه، تطبیرق ارتباطات که شامل نظارت بر عملکررد، دریافرت و دادن برازخور،

 (.1388و همکاران،  )آرامونانرد پذیری و هماهنگی فعالیت ها تعریا کرده
طرور برهه چرهنرد تا بیشرتر از آندیانجام م گریکدیاست که افراد کار را با  یمعن نیبد یکار تیم

-ش و لرذتخرب تیمهیج، رضرا تواندیکار بیشتر م نیعالوه ااجرا کنند. به ،رسانندیبه انجام م یفرد

 یریافزاهرم یدر پر رانیمد هک اجآن از .باشد تشابه و قیاس با تیم فوتبال نیترساده دیبخش باشد. شا
 دیها باآوردند. سازمان یروی به سمت کار تیم ،ابدیسازمان بهبود  لکردعم واهندخیمثبت هستند و م

میران کارکنران  یبیشرتر یچه همکرار رکنند. ه تیبیشتر حما نشاکارکنان یها و کار تیماز فعالیت
 یکار تیم رانیبه همین دلیل مد .است زودتر یابتقر یایو مزا یرسیدن به اهداف، توسعه سازمان ،باشد
وجود  نیا است. با ایپو یادهیپد یگیرند. کار تیمیدر نظر م شانیهاسازمان یعنوان ارزش مرکزرا به
 یدارند. کار تیمر یکار یهادر تشکیل تیم یتیریو مد یاعهسو تو یا هنوز مشکالت ساختارهسازمان
رسریدن بره  یمنعطا و وابسته به هرم و مشرترک بررا یهااکات، رفتارها و نگرشاز ادر یامجموعه
 هرایسرتگیها و شاها بازتاب صالحیتادراکات، رفتارها و نگرش نیر اسرت. در واقع اظمورد ن اهداف
رسریدن بره اهرداف  یبرا یانجام اثربخش عملکرد تیم برایتیم  ی( اعضایو نگرش یمهارت ،ی)دانش
رسریدن  یبرا یظرفیت. کار تیمی باال اسرت ییارائه کارا یروش برا نیبهتر یکار تیم .نظر است مورد
 جینتا نیبه ا ییتوانند به تنهاینم ،کنندیکار م گریکدیاز  یکه جدا یمورد نظر است که افراد جیبه نتا
کاهش کار، بهبود کیفیت خدمات،  ینیرو یها شامل سودمنددر سازمان یکار تیم یدی. فواابندیدست 
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ی سرازمان یاثربخشر شیاالت کارکنان و افزاقکاهش غیبت افراد و کاهش نقل و انت ،یتیریساختار مد
 (.1396است )نادی و همکاران، 

 
 اعتماد:
 مرورد علمی مختلرا، های رشته نظران صاحب سوی از که است مفاهیمی جمله از اعتماد مفهوم
 هرای رویکررد از را موضوع مشرابهی ها، رشته این محققان واقع در. است گرفته قرار بررسی و توجه
 انرد ه کرد تمرکز اعتماد مفهوم از های خاصی جنبه بر ی  هر که اند، داده قرار بررسی مورد مختلا
 همکراران، و 1لویسرکی) اسرت شده اعتماد یاز سازه ناقص تعریفی ی ارائه به منجر خود امر این که

1998.) 
 آن یدربراره گسرترده بطرور اسرت، اتمسرفر شربیه اعتماد که( معتقدند 5919) همکاران و 5پورتر
 یحوزه در آن دقیق تعریا زمان که هنگامی ولی باشد، می ها حیاتیسازمان برای شود، می صحبت
 زمینه عوامل بر تاکید طریق از اجتماعی شناسان روان. شود می زیادی دچار ابهامات رسد، می سازمان
 رفترار از افرراد انتظرار عنوانبره را اعتمراد شود، اعتماد کاهش یا و افزایش باعث ممکن است که ای

یر   عنوانبره اعتمراد بره شخصیت، روانشناسان. کنندمی تعریا اجتماعی تعامالت حین دیگران در
. کنندمی نگاه فرد دارد، اولیه روانی ظرفیت یا آدمی شخصیت در ریشه که احساسی یا انتظار یا اعتقاد

 و ثبراتی بری کاهش برای که هایی و مشوق سازمانها منظر از را اعتماد شناسان امعهج و اقتصاددانان
به نقل از دانایی فرد و ) کنندمی بررسی شود،می ایجاد( ها غریبه) بیگانگان با تعامالت از ناشی نگرانی

 (.65   ،1388همکاران، 

 

 گرا:رهبری تحول

هرای خررویش از اهمیرت و ارزش توانرایی شیوه ای از رهبری جهت باال بردن آگاهی زیردسرتان
وآماده کردن کارکنان جهت فائق آمدن بر عالیق خودو تغییر یا باال بردن نیازهای زیر دستان تعریرا 

فرآیندی که طی آن رهبران و زیر دسرتان همردیگر را بره سررطوا برراالتری از عرردالت و  .شودمی
 .(18،   1388نوری شهابی، ) دهندمی سوق اخالقیرات

شرود کره در آن رهبرران دارای موهبرت الهری رهبری اطالق می از آفرین به نوعیرهبری تحول
و برا نفروب برر قلبشران، آنهرا را  آورده ویژه فراهم هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه

                                                 
1. Lewicki 
5. Porter 
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انداز سازمانی پویا خلرق مری کننرد کره اغلرب یر   آفرین ی  چشمهدایت می کنند. رهبران تحول
آفرین نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول رگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاسدگ

بین عالئق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن  همچنین به دنبال برقراری ی  رابطه
 (1386 . )دوگر و همکاران،بدهد برای اهداف متعالی را

 
 پژوهش: پیشینه

بررسی نقش واسطه ای اعتماد و خودکارآمردی » عنوان( در پژوهشی با 1391) همکارانباقری و 
جمعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش 

خودکارآمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین  به این نتایج دست یافتند که« استان هرمزگان(
 تعدیلی دارد در صورتی که برای اعتماد سازمانی چنین نقشی مشاهده نگردیرد. و عملکرد تیمی نقش

مروثر و  یرهبرر یها وهیاز ش یشغل تیرضا یریتأثیر پذ»( در پژوهشی تحت عنوان 1393) جعفرپور
سرب  به این نتایج دست یافرت کره « اداره امور شعب بان  رفاه استان همدان تیریگرا در مدتحول
الهام  زشیهر چهار مولفه انگ نیکارکنان تأثیر مثبت دارد عالوه بر ا یشغل تیر رضاگرا بتحول یرهبر

 کارکنان تأثیر دارد. یشغل تیبر رضا زیو مالحظه فرد به فرد ن ینفوب آرمان ،یبهن  یبخش، تحر
تأثیر توانمندسازی، کار تیمی و آموزش کارکنان بر »( در پژوهشی با عنوان 5116) 1هانایشا و تاهیر

به این نتایج رسیدند که توانمندسازی و کار تیمی و همچنین آموزش کارکنران ترأثیر « ضایت شغلیر
برا عنروان  ی( در پژوهشر5113) 5و همکاران براون مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

چندجانبره  یگرر یانجیرگرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمی با نقرش متحول یتأثیر رهبر یبررس»
رضایت شغلی تأثیر مثبت و  گرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمیرهبری تحولنشان دادند که « اعتماد
داری دارد. نتایج همچنین نشان از تأثیر اعتماد فردی و اعتماد در تیم بر رضایت شغلی و عملکرد معنی

لی با نقش میانجی و رضایت شغ تیمیگرا بر عملکرد تیمی دارد. نتایج نیز نشان داد که رهبری تحول
 داری دارد.اعتماد در تیم و اعتماد فردی تأثیر مثبت و معنی

 

 

 

                                                 
1. Hanaysha & Tahir 
5. Braun et al 
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 پژوهش روش شناسی

 جامعه آماری و حجم نمونه:
 1397شهر تهران در سال  5جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 

 نفر می باشد. 565باشد که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً می

گیری تصرادفی سراده شرهر تهرران از روش نمونره 5در این تحقیق با توجه به آمار شهرداری منطقره 
با به کارگیری فرمول  نفر با 157در نهایت از جامعه آماری مذکور، نمونه ای به حجم  استفاده می شود.

 کوکران انتخاب شد.

𝑛 =
𝑁 𝑧1−∝ 2⁄

2  𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑍1−∝ 2⁄
2  𝑝𝑞

=
262 × (1/66)2 × (0/2)(0/2)

262 × (0/02)2 + (1/66)2 × (0/2)(0/2)
= 121 

565 N= جامعه تعداد افراد 
96/ 1z= درجه اطمینان یا دقت احتمال مطلوب 
5/1=p نسبت صفت موجود در جامعه 
5/1= q نسبت افراد فاقد صفت موجود در جامعه 
15/1= d  قابل قبولدرصد خطای معیار ضریب اطمینان 

 
 آوری داده هاابزار جمع

 38استفاده شده است. این پرسشنامه شرامل  (5113براون و همکاران )در این پژوهش از پرسشنامه 
گرا، عملکرد تیمی، رضایت شغلی و اعتماد گویه می باشد این پرسشنامه شامل سه متغیر رهبری تحول

 کرت طراحی گردید.تایی لی 5سازمانی بود. این پرسشنامه بر مبنای طیا 
 

 روایی ابزار

اعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که ی  ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد 
روایی از روشهای مختلفی می توان اسرتفاده کررد. در ایرن تحقیرق  که ما فکر می کنیم. برای تعیین

بررای روایری صروری پرسشرنامه هرا از نظررات د. برای تعیین روایی از روایی محتروایی اسرتفاده شر
 متخصصان و اساتید استفاده شد و مورد تائید قرار گرفت.
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 پایایی ابزار 
قابلیت اعتماد یا پایایی ی  ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در در اندازه گیری هر آنچه اندازه 

بدین خ برای ضریب پایایی استفاده شد. (. در این پژوهش نیز از آلفای کرونبا1387بیابانگرد،) گیردمی 
های به دست پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپ  با استفاده از داده 31منظور ی  نمونه اولیه شامل 

 بررای هرر یر  ازمیزان ضرریب پایرایی  Spssافزار آماری ها و به کم  نرمآمده از این پرسشنامه
 سطح پایایی پرسشنامه می باشد.که مبین مطلوب بودن پرسشنامه ها برآورد گردید 

 
 ضریب پایایی پرسشنامه

 ضریب پایایی متغیر ردیا

 91/1 در سطح گروهی() گرارهبری تحول 1

 85/1 در سطح گروهی() گرارهبری تحول 5

 86/1 اعتماد به تیم 3

 78/1 اعتماد به سرپرستان 1

 86/1 عملکرد تیمی 5

 89/1 رضایت شغلی 6

 

 یل داده هاروش تجزیه و تحل
وتحلیل داده هرا اسرتفاده شرد. پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه

بدین صورت که پ  از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی هرای جمعیرت شرناختی از 
الت و سپ  بررای پاسرخگویی بره سرؤا های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفادهروش

 پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد.
اسرتفاده گردیرد. بررای  (K-S)اسرمیرنا  -به منظور نرمال بودن داده ها از آزمرون کلرومگروف

 استفاده گردید. -مدل معادالت ساختاری -تحلیلها از آزمونهای پارامتری 
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 (: آزمون مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای پژوهش1نمودار )
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 (: نمرات تی مربوط به آزمون مدل اولیه اندازه گیری متغیرهای پژوهش2) نمودار

 

 پژوهش: هاییافته

 آزمون فرضیه های پژوهش
شهر  5منطقه  یدر شهردار روانیپ یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یدرک افراد از رهبر .1

 .تهران تأثیر دارد
شهر تهران  5منطقه  یداردر شهر یمیسرپرستان بر عملکرد ت یتحول یاز رهبر میت درک .5

 .تأثیر دارد
شهر  5منطقه  یافراد در شهردار یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یاز رهبر میت درک .3

 .تهران تأثیر دارد



 155 یدولت یهااعتماد در سازمان یانجیبا نقش م ینآفرتحول یمدل رهبر یطراح

 

 

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یشغل تیبر رضا یتحول یافراد از رهبر درک .1
 .شهر تهران تأثیر دارد 5منطقه 

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یشغل تیبر رضا یتحول یاز رهبر میت درک .5
 .شهر تهران تأثیر دارد 5منطقه 

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یمیبر عملکرد ت یتحول یاز رهبر میت درک .6
 .شهر تهران تأثیر دارد 5منطقه 

 

 
 تغیرهای پژوهش(م) ریمس: مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرائب 3نمودار شماره 
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 متغیرهای پژوهش() ریمس: مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرائب 4 نمودارشماره
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 نتایج ضریب مسیر و معناداری و کیفیت مدل تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته :1 شمارهجدول 

 اثر سازه
سازه )نقش 

 میانجی(

تأثیر ) سازهبه 

 مستقیم(

ضریب 

 مسیر
 tمقدار 

طح معنی س

 داری
2R  

گرا )در سطح رهبری تحول
 گروهی(

 189/1 11/1 781/5 131/1 اعتماد به تیم -

373/1 

گرا )در سطح رهبری تحول
 فردی(

اعتماد به  -
 سرپرستان

511/1 311/9 11/1 551/1 

گرا )در سطح رهبری تحول
 گروهی(

 15/1 131/5 131/1 عملکرد تیمی -
351/1 

 11/1 171/8 551/1 لکرد تیمیعم - اعتماد به تیم

گرا )در سطح رهبری تحول
 گروهی(

 15/1 311/5 165/1 رضایت شغلی -

161/1 
گرا )در سطح رهبری تحول
 فردی(

 عدم معناداری 875/1 188/1 رضایت شغلی -

 11/1 789/1 355/1 رضایت شغلی - اعتماد به تیم

 11/1 813/3 /575 رضایت شغلی - اعتماد به سرپرستان

گرا )در سطح رهبری تحول
اعتماد به  فردی(

 سرپرستان
 11/1 138/1 رضایت شغلی

اعتماد به سرپرستان نقش میانجی را در 
در سطح ) گرارابطه بین رهبری تحول

 فردی( و رضایت شغلی دارد.

گرا )در سطح رهبری تحول
 11/1 111/1 رضایت شغلی اعتماد به تیم گروهی(

قش میانجی را در رابطه اعتماد به تیم ن
در سطح گروهی( ) گرابین رهبری تحول

 و رضایت شغلی دارد.

گرا )در سطح رهبری تحول
 11/1 557/1 عملکرد تیمی اعتماد به تیم گروهی(

اعتماد به تیم نقش میانجی را در رابطه 
در سطح گروهی( ) گرابین رهبری تحول

 و عملکرد تیمی دارد.

، 5و  1( مشخص است و همچنین با توجه به نمودارهای 1شماره ) االبطور که در جدول همان
رد می شود و  H1معنادار است. بنابر این فرضیه  99/1و  95/1( پژوهش به احتمال 6تا  1های فرضیه
 پذیرفته می شود. H1فرضیه 

  از  می باشد 188/1 ،روانیپ یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یدرک افراد از رهبرمقدار تأثیر
 (.P>1015) لحاظ آماری معنادار نبود
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  می باشد که از  131/1ی،میسرپرستان بر عملکرد ت یتحول یاز رهبر میدرک تمقدار تأثیر
 (.P=1015) لحاظ آماری معنادار بود

  می باشد که از  165/1رضایت شغلی،سرپرستان بر  یتحول یاز رهبر میدرک تمقدار تأثیر
 (.P=1.15) لحاظ آماری معنادار بود

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یشغل تیبر رضا یتحول یرهبرافراد از  درک 
 می باشد و از لحاظ آماری معنادار بود 138/1که این مقدار  شهر تهران تأثیر دارد 5منطقه 

(P=1011.) 

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یشغل تیبر رضا یتحول یاز رهبر میت درک 
 می باشد و از لحاظ آماری معنادار بود 111/1که این مقدار  شهر تهران تأثیر دارد 5 منطقه
(P=1011.) 

 یاعتماد در شهردار یانجیافراد با نقش م یمیبر عملکرد ت یتحول یاز رهبر میت درک 
 می باشد و از لحاظ آماری معنادار بود 557/1که این مقدار  دارد شهر تهران تأثیر 5منطقه 

(P=1011.) 

 

 های پژوهش:بحث و تفسیر یافته

 یدر شرهردار روانیرپ یشرغل تیسرپرستان برر رضرا یتحول یدرک افراد از رهبر(: 1فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد شهر 5منطقه 
 روانیپ یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یدرک افراد از رهبریافته پژوهش حاضر نشان داد که 

همخروانی و  پیشرین هراییافته با نتیجه این .داردر معناداری نتأثی تهران شهر 5منطقه  یدر شهردار
 مطابقت ندارد.

( همخروانی و مطابقرت نردارد کره در 1395) فرردهای عابدینی و جهرانگیر نتایج پژوهش با یافته
کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 

داری وجرود ی رابطه مثبت و معنریبهشت دیشه یو درمان یو خدمات بهداشت یم پزشکدر دانشگاه علو
( نمی باشد که در پژوهشی به ایرن 1395) پورهای یزدی و ایرج دارد. نتایج همچنین همراستا با یافته

 تیرضرا م،یسرپرست رابطه مثبت با عملکرد تر یگراتحول یاز رهبر میدرک تنتایج دست یافتند که 
( 1391) ایررانمنشهرای شریا االسرالم و نتایج نیز با یافترهدارد.  میو اعتماد در ت میت یعضاا یشغل

 یشرغل تیگرا و رضراتحرول یرهبرر نیبرهمخوانی و مطابقت ندارد که در پژوهشی نشان دادند که 
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ه ( همخوانی ندارد کر1391) همکارانهای بختی و . نتایج نیز با یافتهرابطه وجود دارد یمیوعملکرد ت
و  یاجتمراع هیآفرین برا سررماتحرول یرهبرر یارتباط قرو در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که

آفرین برا تحرول یارتبراط رهبرر نیو همچنر میبه صورت مسرتق یمیت یبا اثربخش یاجتماع هیسرما
 (5113و همکراران ) برراونهای در نهایت نتایج با یافتره است. میرمستقیبه صورت غ یمیت یاثربخش

 گرا بر رضایت شرغلی و عملکررد تیمریرهبری تحولنشان دادند که  یدر پژوهش همخوانی ندارد که
داری دارد. نتایج همچنین نشان از تأثیر اعتماد فردی و اعتماد در تیم رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنی

و  تیمریکررد گرا برر عملبر رضایت شغلی و عملکرد تیمی دارد. نتایج نیز نشان داد که رهبری تحول
نترایج برا  داری دارد.رضایت شغلی با نقش میانجی اعتماد در تیم و اعتماد فردی تأثیر مثبت و معنری

به این نترایج ( همخوانی و مطابقت ندارد که در پژوهشی 5115) همکارانسفیناس مونیر و های یافته
 علمی دارد.هیئت داری با رضایت شغلی اعضای رسیدند که رهبری تحولی رابطه مثبت و معنی

 شهر 5منطقه  یدر شهردار یمیسرپرستان بر عملکرد ت یتحول یاز رهبر تیمدرک (: 2فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد
در  عملکررد تیمریسرپرسرتان برر  یتحرول یاز رهبر تیمدرک یافته پژوهش حاضر نشان داد که 

همخوانی و  پیشین هاییافته با هنتیج این .داردتأثیر مثبت و معناداری  تهران شهر 5منطقه  یشهردار
 مطابقت دارد.

( همخروانی و مطابقرت دارد کره در 1395) فرردهای عابردینی و جهرانگیر نتایج پژوهش با یافته
کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 

داری وجرود ی رابطه مثبت و معنریبهشت دیشه یمانو در یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک
( می باشد که در پژوهشی بره ایرن 1395) پورهای یزدی و ایرج دارد. نتایج همچنین همراستا با یافته

 تیرضرا م،یسرپرست رابطه مثبت با عملکرد تر یگراتحول یاز رهبر میدرک تنتایج دست یافتند که 
نیز همخوانی دارد  (5113و همکاران ) براونهای نتایج با یافته. دارد میو اعتماد در ت میت یاعضا یشغل
رضایت شغلی تأثیر  گرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمیرهبری تحولنشان دادند که  یدر پژوهش که

 داری دارد.مثبت و معنی
اهداف  رشیوپذ یآگاه جادیدهد که رهبران با ا یرخ م یآفرین زمانتحول یسب  رهبر

به اهدف گروه توجه  یشخص یازهایفراتر از ن نکهیآنها به ا بیکارکنان وترغ یروه از سوگ تیومامور
 میشوند وت یمحورتر م میسازمان ها روز به روز ت یاز طرف. کارکنان بشود التیموجب ارتقاء تما کنند،
که ساختار آن  ییها سازمان شود. یموفق محسوب م یسازمان ها یبرا یاتیاثربخش عامل ح یها
نه  زانندیکنند وبرانگ تیکه آنها را هدا رهبرانی هستند، یرهبر نیازمند باشد، یم یمیا براساس ته
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ی. در واقع رهبری تحولی زمینه و شرایط الزم را برای انجام میبلکه در سطح ت یفقط در سطح فرد
 کارهای تیمی فراهم می کند.

 شهر 5منطقه  یدر شهردار غلیرضایت شسرپرستان بر  یتحول یاز رهبر تیمدرک (: 3فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد
در  یشرغل تیسرپرسرتان برر رضرا یتحرول یاز رهبر تیمدرک یافته پژوهش حاضر نشان داد که 

همخوانی و  پیشین هاییافته با نتیجه این .داردتأثیر مثبت و معناداری  تهران شهر 5منطقه  یشهردار
 مطابقت دارد.

( همخروانی و مطابقرت دارد کره در 1395) فرردبردینی و جهرانگیر های عانتایج پژوهش با یافته
کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 

داری وجرود ی رابطه مثبت و معنریبهشت دیشه یو درمان یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک
( می باشد که در پژوهشی بره ایرن 1395) پورهای یزدی و ایرج با یافتهدارد. نتایج همچنین همراستا 

 تیرضرا م،یسرپرست رابطه مثبت با عملکرد تر یگراتحول یاز رهبر میدرک تنتایج دست یافتند که 
نیز همخوانی دارد  (5113و همکاران ) براونهای نتایج با یافتهدارد.  میو اعتماد در ت میت یاعضا یشغل
رضایت شغلی تأثیر  گرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمیرهبری تحولنشان دادند که  یشدر پژوه که

( همخروانی و 5115) همکرارانسفیناس مونیر و های داری دارد. در نهایت نتایج با یافتهمثبت و معنی
داری برا به این نتایج رسیدند که رهبری تحرولی رابطره مثبرت و معنریمطابقت دارد که در پژوهشی 

 علمی دارد.ایت شغلی اعضای هیئت رض
 احساسی و عاطفی لحاظ به را شان زیردستان که هستند جذابی افراد آفرین تحول رهبران

مبادرت  )اضافی( العاده فوق هایکوشش و هاتالش افزایش به زمانی کارکنان و کنندمی شناسایی
 آفرین ی  تحول رهبران وه عال به بکنند. کار آفرین تحول و حمایتی رهبران با آنها که کرد خواهند

 از طریق آمیزموفقیت اهداف اجرای برای را کارکنان که شرکتی به را آرمانی و هدفمند انداز چشم

 رهبران که وقتی کنند. می ابالغ آورد،می گرد هم کنار افراد از بیش سازمان به مندی عالقه و تأکید

 کارکنان صورت آن در دهند پرورش را یافته وسعهت و حمایتی صمیمانه، روابط نزدی ، آفرین تحول

 داشت. خواهند تمایل رضایت شغلی از سطح باالی بروز برای

 یانجیربرا نقرش م روانیپ یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یدرک افراد از رهبر(: 4فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد شهر 5منطقه  یاعتماد در شهردار
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 روانیپ یشغل تیسرپرستان بر رضا یتحول یک افراد از رهبردریافته پژوهش حاضر نشان داد که 
 هاییافته با نتیجه این .داردتأثیر معناداری  تهران شهر 5منطقه  یاعتماد در شهردار یانجیبا نقش م
 همخوانی و مطابقت ندارد. پیشین

در ( همخروانی و مطابقرت دارد کره 1395) فرردهای عابردینی و جهرانگیر نتایج پژوهش با یافته
کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 

همخوانی  (5113و همکاران ) براونهای داری وجود دارد. در نهایت نتایج با یافتهرابطه مثبت و معنی
رضایت شغلی  یمیگرا بر رضایت شغلی و عملکرد ترهبری تحولنشان دادند که  یدر پژوهش ندارد که

داری دارد. نتایج همچنین نشان از تأثیر اعتماد فردی و اعتماد در تیم برر رضرایت تأثیر مثبت و معنی
و رضایت شغلی  تیمیگرا بر عملکرد شغلی و عملکرد تیمی دارد. نتایج نیز نشان داد که رهبری تحول
 داری دارد.یبا نقش میانجی اعتماد در تیم و اعتماد فردی تأثیر مثبت و معن

 دارنرد، را کاریزماتی  رهبران آفرین خصوصیاتدر همین زمینه می توان گفت که رهبران تحول

شناسرند.  مری الگرو یر  عنوانبره را آنهرا زیردسرتان می باشند و زیردستان و تحسین اعتماد مورد
منظرور  به وقت مناسب و صرف رفتار الهام بخشی و برانگیختن به با را همچنین این رهبران، پیروان

توسرعه  و رشرد پیرروان، سربب خواستهای به توجه جدی افراد و دلسوزی و با مراوده و رفتار آموزش
 آنان می شوند. این ویژگی ها و رفتارهای رهبر به نوبه خود باعث می شرود کره کارکنران تواناییهای

 ند.ها را فراهم می کاعتماد کنند و این اعتماد زمینه بهبود رضایت شغلی آن

اعتمراد در  یانجیبا نقش م یمیسرپرستان بر عملکرد ت یتحول یاز رهبر تیمدرک (: 5فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد شهر 5منطقه  یشهردار
با نقش  عملکرد تیمیسرپرستان بر  یتحول یاز رهبر تیمدرک یافته پژوهش حاضر نشان داد که 

 هاییافته با نتیجه این .داردمثبت و معناداری تأثیر  تهران شهر 5منطقه  یاعتماد در شهردار یانجیم
 همخوانی و مطابقت دارد. پیشین

( همخروانی و مطابقرت دارد کره در 1395) فرردهای عابردینی و جهرانگیر نتایج پژوهش با یافته
کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 

داری وجرود ی رابطه مثبت و معنریبهشت دیشه یو درمان یو خدمات بهداشت یلوم پزشکدر دانشگاه ع
( می باشد که در پژوهشی بره ایرن 1395) پورهای یزدی و ایرج دارد. نتایج همچنین همراستا با یافته

 تیرضرا م،یسرپرست رابطه مثبت با عملکرد تر یگراتحول یاز رهبر میدرک تنتایج دست یافتند که 
نیز همخوانی دارد  (5113و همکاران ) براونهای نتایج با یافتهدارد.  میو اعتماد در ت میت یاعضا یشغل
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رضایت شغلی تأثیر  گرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمیرهبری تحولنشان دادند که  یدر پژوهش که
 داری دارد.مثبت و معنی
 آنها بر تأثیر بسزایی و کرده نفوب خود پیروان اهداف و ها ارزش باورها، در آفرین تحول رهبران

 پیروان و کرده تحول دچار را سازمان کل خود کردار و رفتار طریق از رهبران گونه گذارند. این می

کنند و طبیعتاً کارکنان در چنین محیطی کار  می وفاداری و اعتماد آنها احساس به نیز رهبران این
 تیمی بیشتری انجام می دهند.

 

اعتمراد در  یانجیبا نقش م رضایت شغلیسرپرستان بر  یتحول یاز رهبر تیم درک(: 6فرضیه )

 .تهران تأثیر دارد شهر 5منطقه  یشهردار
با نقش  رضایت شغلیسرپرستان بر  یتحول یدرک افراد از رهبریافته پژوهش حاضر نشان داد که 

 پیشرین هاییافته با نتیجه این .داردتأثیر معناداری  تهران شهر 5منطقه  یاعتماد در شهردار یانجیم
 همخوانی و مطابقت دارد.
( همخروانی و مطابقرت دارد کره در 1395) فرردهای عابردینی و جهرانگیر نتایج پژوهش با یافته

کارکنان  یشغل تیو رضا یمیگرا و عملکرد تتحول یرهبر نیبپژوهشی به این نتایج دست یافتند که 
داری وجرود ی رابطه مثبت و معنریبهشت دیشه یو درمان یو خدمات بهداشت یدر دانشگاه علوم پزشک

( می باشد که در پژوهشی بره ایرن 1395) پورهای یزدی و ایرج دارد. نتایج همچنین همراستا با یافته
 تیرضرا م،یسرپرست رابطه مثبت با عملکرد تر یگراتحول یاز رهبر میدرک تنتایج دست یافتند که 

نیز همخوانی دارد  (5113و همکاران ) براونهای نتایج با یافتهدارد.  میو اعتماد در ت میت یاعضا یشغل
رضایت شغلی تأثیر  گرا بر رضایت شغلی و عملکرد تیمیرهبری تحولنشان دادند که  یدر پژوهش که

( همخروانی و 5115) همکرارانسفیناس مونیر و های داری دارد. در نهایت نتایج با یافتهمثبت و معنی
داری برا به این نتایج رسیدند که رهبری تحرولی رابطره مثبرت و معنریکه در پژوهشی مطابقت دارد 

 علمی دارد.رضایت شغلی اعضای هیئت 
گرا باعث می شود که کارکنان احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشران بررای رهبری تحول

نقش وظایا رسمی  اتر ازآنها ایجاب می کنند، داشته و رفتار های خودجوش، همکارانه، حمایتی و فر
بیشتری از خود نشان دهد و همچنین فعالیت بیشتری در خدمت رسیدن سازمان بره اهردافش داشرته 

گرا دارای اعتماد به نف  و اطمینان خاطرند رهبران تحولباشد. بطور کلی می توان ابعان داشت که 
طبیعتاً در محیطری کره  ستان هستند.و با درک تفاوت ها قادر به انتقال این اعتماد و اطمینان به زیرد

 مدیریت سازمان دارای چنین ویژگی هایی باشند، کارکنان احساس رضایت بیشتری می کنند.
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 منابع:

 تاثیر مهارت های کار تیمی بر عملکرد (. 1388) سعید ،سعیدااردکانی؛ زهرا ،صادقی آرانی؛ هاجر ،آرامون
 .73 -59(: 1)3، )مجله مطالعات زنان( زنانمجله تحقیقات ، آموزشی و پژوهشی دانشجویان به تفکی  جنسیت

 189شماره  .ماهنامه تدبیر .گرامدیر در نقش رهبر تحول (.1386) ، هادیتیموریو  محمد اسماعیل ،انصاری. 

 بررسی نقش واسطه ای اعتماد و خودکارآمدی جمعی  (.1391) باقری، مهدی؛رنجبر، محمد حسین و تب، سمیه
هبری تحول آفرین و عملکرد تیمی )مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان بر رابطه بین ر

 (:31)9، پژوهش در نظام های آموزشی، فصلنامه ی هرمزگان(

 عنوان به یاجتماع هیآفرین و سرماتحول یرهبر تبیین (.1391) بختی، میالد؛ قلی پور، آرین و گودرزی، ساجد
 .151-135: 6فصلنامه ی چشم انداز مدیریت دولتی، ی، میت یارتقاء اثربخش یاهرم ها

 تیریگرا در مدموثر و تحول یرهبر یها وهیاز ش یشغل تیرضا یریپذ تأثیر (.1393) جعفرپور، محمد سعید 
 دهیا رانیموسسه مد ع،یصنا یو مهندس تیریمد یالملل نیاداره امور شعب بان  رفاه استان همدان، کنفران  ب

 .رایو تختیپرداز پا

 شهری مدیریت به اجتماعی اعتماد (.1391) حاجیانی، ابراهیم، رضایی، علی اکبر و فالا زاده، میرزا عبدالرسول 
 .55-91(: 5)1آن، فصلنامه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، بر مؤثر عوامل و

 یمهندس یالملل نین  بکنفرا ،یمیهدف ت یبر مبنا تیریمد (.1395) حامد نلو،یو عبدالحس سهینف ،خوش گفتار 
 .کنفران  یمیدا رخانهیتهران، دب ت،یریو مد عیصنا

 ی، فصلنامه : مطالعه مروریشغل تیمفهوم رضا تیماه نییتب (.1391)زهره  ی،ونک ؛بهیط ،ییرزایم ی؛عل ،یراور
 .71-61(: 1)1مدیریت پرستاری، 

 یمیو عملکرد ت یشغل تیگرا بر رضاتحول یرهبر تأثیر (.1391) ، نادر و ایرانمنش، ملیکااالسالم ایش 
 ،یو حسابدار تیریمد ع،یصنا یمهندس یالملل نیکنفران  ب نی(، اول نیشهرستان قزو 3منطقه  ی)شهردار

 .البرز یموسسه پژوهش ،یکیبصورت الکترون

 ( 1391عزیزی، سعید.)  بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی )مطالعه موردی کارکنان اداره کل
 .196 -173 :59پژوهشنامه مالیات، ، امور مالیاتی استان قم(

 کارکنان شرکت واحد تهران  یشغل تیاستعداد و رضا تیریمد نیارتباط ب یبررس(. 1391) قاسم زاده، ابوالقاسم
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.و حومه

 یبراقتصاد مقاومت هیکارکنان با تک یشغل تیعوامل موثر بر رضا نییتب و یبررس (.1396) غالمحسین ،وانیک، 
تهران،  ،یفرهنگ یو مهندس کارآفرینی ،اقتصاد ت،یریجامعه در حوزه مد یتوانمندساز یالملل نیکنگره ب نیدوم
 .جامعه یو اجتماع یفرهنگ یمهارتها یرکز توانمندسازم
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 دگاهید یفیک لیتحل (.1395) کلثومهمحسن؛ شجاع،  ،یبهمن دخت یمحمدرضا؛ نوغان ان،یآهنچ ؛یمجتب ،یناد 
، مشهد( ی: دانشگاه فردوسی)مطالعه مورد یدانشگاه یمیو کارت یسازمیخراسان به ت یآموزش عال رانیمد

 .161 -133: 15، خراسان یاجتماع یمطالعات فرهنگ

 ( 1388نوری شهابی، داریوش.)  بر کاهش فشار عصبی و خستگی بررسی تاثیر بکارگیری رهبری تحول آفرین
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، در کارکنان گمرکات استان آبربایجان شرقی

 دانشگاه پیام نور تهران.

 و  میبر عملکرد ت میگرا در سطح تتحول یتأثیر رهبر بررسی (.1395) یزدی، غالمرضا و ایرج پور، علیرضا
و علوم  تیریمد یپژوهش ها یمل شیهما نی: شرکت ساپکو(، دومینان )مطالعه موردکارک یشغل تیرضا
 .مدبر تیریمد یتهران، موسسه پژوهش ران،یدر ا یانسان
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