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کارکنان شهرداری رشت با تاکید بر نقش

تعارض سازمانی
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چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ادراک از فضای سیاسی بر عملکرد کارکنان شهرداری
رشت با تاکید بر نقش تعارض سازمانی می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آيا

ادراک از فضای سیاسی با توجه به نقش تعارض سازمانی در عملکرد تاثیر دارد و آیا متغیر جنسیت در
رابطه بین متغیرهای مذکور نقش تعدیلکننده دارد؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی

بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان مناطق پنجگانه شهرداری رشت میباشد که در کل 1224 نفر

میباشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان، 298 نفر است. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS25 و smart pls3 گردید مطرح تحقیق این در فرضیه هفت .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک کارکنان از فضای سیاسی و تعارض سازمانی (تعارض وظیفه ای و
تعارض رابطه ای) رابطه مثبت وجود دارد. همچنین یافته ها این فرضیه را که بین تعارض وظیفه ای و

رابطه ای و عملکرد کارکنان رابطه منفی وجود دارد، تایید نکرد. بعالوه یافته ها نشان داد که تعارض
رابطه ای، روابط بین ادراک کارکنان از جو سیاسی و عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.اما

تعارض وظیفه ای، روابط بین ادراک کارکنان از جو سیاسی و عملکرد سازمانی را میانجی گری نمی
کند.و در انتها یافته ها نشان داد که فضای سیاسی در رابطه بین تعارض وظیفه ای و تعارض رابطه ای

نقش تعدیل گر ندارد و جنسیت در رابطه بین فضای سیاسی با تعارض وظیفه ای و تعارض رابطه ای
تعدیلگر ندارد.

کلمات کلیدی : کلیدواژگان: عملکرد کارکنان، خالقیت، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد درون
نقشی، فضای سیاسی، تعارض سازمانی
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