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 چکیده 

کارکنان شرکت آب و  یکار یزندگ تیفیک و یسازمان ییکارا نیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ب

و از  یشیمایپ -یفیتوص تیماه ثیانجام شده است. روش پژوهش، از ح 1931در سال  رازیفاضالب ش

شرکت آب و  ارکناننفر از ک 114 نیباشد. به همین منظور به همین منظور از ب یم یجهت هدف کاربرد

نفر  201بندی متناسب و با استفاده از جدول مورگان تعداد طبقه یریگ، بر اساس نمونه  رازیفاضالب ش

نمونه هر طبقه انتخاب شده و سپس با  بیساده، بر اساس ضر یبه عنوان حجم نمونه به صورت تصادف

والتون نظرات  یکار یزندگ تیفیوک یسا نگیس و انگیپر نیپ ییکارا یاستفاده از پرسشنامه ها

 سیماتر رسون،یهمبستگی پ بیداده ها از ضر لیو تحل هی. جهت تجزدیگرد عیها تجم یآزمودن

 ،یسازمان ی)استراتژ ییکارا نیاستفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد که ب ونیو آزمون رگرس یهمبستگ

و تعهد کارکنان،  زشیکار کارکنان، انگ یزیتوسعه و برنامه ر ،یو رهبر تیریساختار مد ،یساختار سازمان

 .وجود دارد یدار یکارکنان رابطه معن یکار یزندگ تیفی( و کیکارکنان، اهداف فرع یمهارت ها

 

 کارکنان. ،یکار یزندگ تیفیک ،یسازمان ییکاراواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 یابیو دست ادیز انیبوده و پس از گذشت سال شتریب یو اثربخش ییکسب کارا یاش در پ یو گروه یجمع یزندگ یبشر از ابتدا

در  یمؤثر یمختلف گام ها یروش ها لیو تحل هیتواند با استفاده از ابزار و فنون و تجز یاست که م افتهیدر یستمیبه تفکر س

از  یریسازمان الزم بود، بهره گ یکارکنان بر دارد. اما آنچه به منظور بهبود و بهساز یسازمان و بهبود بهره ور یجهت بهساز

 .و متحول بوده است ریمتغ طیبه منظور انطباق هر چه مطلوب تر سازمان با مح یو انسان یعلوم رفتار

استفاده کنند که ضمن تحقق اهداف سازمان، اهداف و  دیبا یاز فنون یطیو تحوالت مح رییانطباق با تغ یسازمان ها برا نرویا از

 تیفیک یسازمان در سطح کل آن برنامه ها یجهت بهساز یریگردد. از جمله فنون قابل بکارگ نیتأم زیکارکنان ن یازهاین

 تیفیک نیآن بوده اند که ب انگریب زین (1941)یتعال یها حاصل از پژوهش یگزارشها(. 1941زاده،  یاست )مم یکار یزندگ

 .وجود دارد یارباب رجوع رابطه معنادار تیو عملکرد کارکنان و رضا یبهره ور شیاز عوامل افزا یکیبه عنوان  یکار یزندگ

که طرفداران نظریه  ی(. در حال1939 ،ی)محب عل ی گذشته فقط بر زندگی شخصی )غیرکاری( تاکید می شددهه ها در

کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمك به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی 

( کلید رقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی را در گرو 2002) (. هارویAkdere, 2006شخصی خود تعادل برقرار کنند )

وضعیت منابع انسانی و رهبران کامالً ماهر می داند، الزمه هدایت منابع انسانی، توجه کردن به نیازهای روانی و جسمانی 

طریق کار برد فنون  زن انشان می دهد، نیازهای روانی کارکنان در سازما زی(. مطالعات انجام شده ن1934، ناظم) آنهاست

 یکار یزندگ تیفیک نهیکه در زم یتجرب قاتیتحق شتری(. امروزه بPollock, 1993کیفیت زندگی کاری برآورده می شود )

 Che)اند رفتهیوابسته به حرفه و شغل را پذ میو مفاه یشغل یاز خشنود یدیچشم انداز جد یانجام شده است، به طور ضمن

Rose et al, 2006 .)های کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد وتعالی  برنامه

(. لذا، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان Filippo, 1998کارکنان در سازمان می شود )

(. یافته های مطالعاتی نشان 2002،  یو درگاه یدهد)سراج یمهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار م

می دهد که اجرای این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات 

(.  Gordon, 1993انضباطی،افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه های نظام پیشنها دها بوده است)

افزایش کیفیت زندگی کاری باعث ایجاد روحیه بهتر، انگیزه قوی تر و اعتقاد بیشتر کارکنان می شود و در نتیجه سبب  نیبنابرا

 می شود کارآیی و اثر بخشی عملکرد در سازمانها ارتقاء یابد. 

از  یاست تا کارکنان را به درجه ا ییراهها یمطلوب و موثر ، در جستجو ییو کارا یبا بهره ور یهر سازمان  بیترت نیبه ا

مشارکت و  یعنیمناسب ،  یکار یزندگ تیفیک ۀلیامر، به وس نیکه ا رندیخود را به کار گ یبرساند که مغز و هوشمند ییتوانا

 (.1931،یی)کسا ردیگ یصورت م یریگ میتصم ندیکارکنان در فرا شتریکردن ب میسه

ساختار  ،یسازمان یمانند استراتژ یمی توان به موارد ییمعتقد است که در کارا ییدر رابطه با کارا یسا نگیو س انگیپر نیپ

کارکنان و اهداف  یو تعهد کارکنان ، مهارت ها زشیکارکنان، انگ یزیتوسعه و برنامه ر ،یو رهبر تیریساختار مد ،یسازمان

 (.2012 ،یسا نگیو س انگیپر نیاشاره کرد.)پ یفرع

معتقداست که کارآیی یعنی انجام دادن کار به نحو شایسته یا مناسب و اثر بخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته   کرتردرایپ

 (.1941یا مناسب ) استونروفریمن، به نقل از پارسائیان و اعرابی، 

 یعملکرد کارکنان و به تبع آن برخوردار ییو کارا یمعاصراثربخش تیریداشت که در مد انیتوان ب یتوجه به مطالب فوق م با

مبدل شده است .  ایدر سراسر دن یعمده ا یموارد به موضوع اجتماع نیمطلوب جهت ارتقا ا  یکار یزندگ تیفیاز  ک

 یزندگ نیکمك به کارکنان هستند تا آنها بتوانند ب یبرا یدیجد یها ظامن یدر جستجو یکار یزندگ تیفیک هیطرفداران نظر

 (.1933،یویخود تعادل برقرار کنند )دن یشخص یزندگو  یکار
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 باشدیکارکنان در سازمان م یاست که عامل رشد و تعال یشامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمان یکار یزندگ تیفیک برنامه

(Flippo, 1984لذا نظام ارزش .)در معادله  ریمتغ نیافراد را به عنوان مهمتر یبر رو یگذار هی، سرما یکار یزندگ تیفیک ی

بلند  ییو کارا یکارکنان به اثربخش یازهایباور است که برآورده نمودن ن نیدهد و برا یمورد توجه قرار م یراهبرد تیریمد

 .مدت در سازمان منجر خواهد شد

داشته است. شرکت  دیسازمان و تول اتیدر ابعاد مختلف ح یمثبت جینتا یکار یزندگ تیفیبر ک یمبتن یها یاستراتژ یاجرا

  .ستین یامر مستثن نیاز ا زین رازیآب و فاضالب ش

در کارکنان سازمان، وجود منفعت  یکار یها زهیبودن انگ نییهمچون پا یدولت یدر سازمان ها یتوجه به مشاهده مشکالت با

در  یکار یزندگ تیفیک نهیدر زم یالزم در امور، برآن شدم تا پژوهش یو همکار یدر کار، عدم وجود هماهنگ یفرد یطلب

کارکنان و به تبع آن بهره  ییو کارا یاثربخش زانیم نه،یزم نیدر ا یشنهاداتیپ ائهبتوان با ار قیطر نیسازمان انجام دهم تا بد

 .داد شیسازمان را افزا یور

 یزندگ تیفیبا ک یسازمان ییو کارا یاثربخش نیرابطه ب نییحاضر درصدد بررسی و تب قیتوجه به موارد مطرح شده، تحق با

 باشد. یم رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار

 یماد یروهاین یامروزه با توجه به لزوم سازماندهاز سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق را بدین گونه می توان بیان داشت که 

 یکار یزندگ تیفی، لزوم توجه به ک یبخشو اثر ییکارا ،یشغل تیبه رضا یابیدست نیدر جهت ارتقاء سازمان و همچن یو معنو

و  یو معنو یماد ریکشور ما از لحاظ ذخا نکهیبه ا تیباشد . با عنا یو حساس بر همگان مشخص م یدیعامل کل كیبه عنوان 

مسئله  كیبه عنوان  روها،ین نیا یریو به کارگ یو هماهنگ یباشد، لزوم توجه به سازمانده یم یغن یانسان یروهاین نیهمچن

 .باشد یمطرح م رانیمد نیدر ب

است که  یسازمانها به اندازه ا تیدارد. اهم ازین یگوناگون یمحقق ساختن اهداف خود به سازمانها یهر جامعه برابه بیان دیگر 

 انیم نیصورت خواهد گرفت. در ا یزمان ریدشوار و همراه با تاخ ارینشود دست کم بس رممکنیبدون آنها انجام دادن امور اگر غ

آن در توسعه و رشد همه جانبه  تیمنحصر به فرد بودن و اهم ،یو فاضالب به علت گستردگ بشرکت آ رینظ یدولت یسازمانها

برخوردار  ییباال ییو کارا یسازمان از اثربخش قیجهت توف ستیبا یم رانیبرخوردارند. لذا مد یفوق العاده ا تیجامعه از اهم ی

 .شندبا

 كیاست که  لیدل نیآن به ا تیاهم ند،یگو یسخن م یکار یزندگ تیفیبه نام ک یاز اصطالح یتیریآنجا که در مباحث مد از

کند  یم تیکه در آن فعال یطیاو از مح یتلق گرید یانیبه ب ایگذرد،  یکار او چگونه م طیهر کارمند در مح یسوم زندگ

  شناسد؟ یم یو آن را با چه صفات ست؟یچ

هر نوع سازمان  یها هیسرما نیو گران تر نیتر ابیکم ،یانسان یروهایجهت است که ن نیاز ا یکار یزندگ تیاهم گرید لیدل

 یهر سازمان ییو کارا یباشد و توسعه، اثربخش ینم یامر مستثن نیاز ا زین رازیشود که شرکت آب و فاضالب ش یمحسوب م

  .باشد یسازمان م نآ یانسان یروهایمنوط به تالش و کوشش ن زین

باعث هدر رفتن  ،یکار یزندگ تیفیبه ک یو کاف قیجهت است که عدم توجه دق نیموضوع فوق از ا تیاهم لیاز دال گرید یکی

مکان  تیاحساس فرد درباره مطلوب یرو یکار یدر کشور خواهد شد از آنجا که زندگ یادیز یو تلف شدن وقت و انرژ هیسرما

است  یفراوان تیاست، حائز اهم یکار طهیفرد در ح یشود و مربوط به تجربه جار یم یگذار هیپا ستو آنچه در آن ا یکار

 (.Knox et al,1997گذارد ) ریسازمان تأث ییو کارا یکار کارکنان و به تبع آن اثربخش تیفیسطوح بر ک هیتواند در کل یم رایز

از  یکی،  رانیمد ییو کارا یاثربخش شیبهتر در جهت باال بردن و افزا یکار تیفیو ک ارهایمشخص نمودن مع نیهمچن 

 .رندیخود قرار گ ستهیشا یسازمان گاهیشده و هر کدام در جا ییاثربخش شناسا رانیشود مد یاست که باعث م یمقوالت مهم

 دهند.  شیسازمان خود را افزا ییو کارا یتوانند اثربخش یخود م یتیریمد یبا استفاده از مهارتها رانیرو مد نیا از

 .در این تحقیق سعی بر آن است که به هدفهای زیر پرداخته شود
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 : هدف کلي

  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یسازمان ییرابطه کارا زانیم نییتع

 :فرعياهداف 

  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یسازمان یرابطه مولفه استراتژ زانیم نییتع -1

  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یرابطه مولفه ساختار سازمان زانیم نییتع -2

  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یو رهبر تیریرابطه مولفه ساختار مد زانیم نییتع -9

کارکنان شرکت آب و فاضالب  یکار یزندگ تیفی( با کییکارکنان )کارا یزیرابطه مولفه توسعه و برنامه ر زانیم نییتع -1

  رازیش

 رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کییو تعهد کارکنان )کارا زشیرابطه مولفه انگ زانیم نییتع -1

 رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کییکارکنان )کارا یرابطه مولفه مهارت ها زانیم نییتع -2

 رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یرابطه مولفه اهداف فرع زانیم نییتع -4

 فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد : 

 : قیتحق یاصل فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار یکار یزندگ تیفیو ک یسازمان ییکارا نیب

 : یفرع فرضیه های

وجود  یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یسازمان یمولفه استراتژ نیب -1

 .دارد

وجود  یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یمولفه ساختار سازمان نیب -2

 .دارد

 یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یو رهبر تیریمولفه ساختار مد نیب -9

 .وجود دارد

رابطه  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کییکارکنان )کارا یزیمولفه توسعه و برنامه ر نیب -1

 .وجود دارد یمعنادار

 یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کییو تعهد کارکنان )کارا زشیمولفه انگ نیب -1

 .وجود دارد

وجود  یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کییکارکنان )کارا یمولفه مهارت ها نیب -2

 .دارد

 .وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفی( با کیی)کارا یمولفه اهداف فرع نیب -4
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور:

 مارستانیدر پرستاران شاغل در ب یکار یزندگ تیفیبا ک یور ارتباط بهره یبررس( در تحقیق خود با عنوان 1939فارسی ) -

با ابعاد مختلف و نمره  یپیرسون بین بهره ور یضریب همبستگبه این نتیجه دست یافت که  شهر تهران در تابعه آجا  یها

 اد.را نشان د یهش ارتباط مستقیم معنادار آمارمورد پژو یواحدهای کاری کیفیت زنـدگـ یکل

 کل امور اداره عملکرد کارکنان و کاری یزندگ کیفیته رابط یررس( در تحقیق خود تحت عنوان ب1932اسماعیلی لهمالی ) -

 دارد.مولفه های کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود  نیبنشان داد که  استان مازندران یمالیات

. وی بر است و بهره وری آنان صورت گرفته رانیکاری مد یزندگ تیفی( با عنوان ک 1933) ایکه توسط فرن گریید قیتحق -

باشد.  یکاری م یزندگ تیفیک های یاز کاست یو خدمات ، ناش داتیتول تیفیاز کاهش بهره وری و ک یباور است که بخش نیا
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اقتصادی  ریهای اقتصادی و غ امدیدر پ خواهندی شود، م ستهیآن ها به مسائل نگر دگاهیکارکنان درخواست دارند که از د

 شاستیبا پاداش های اقتصادی هم اکنون در حال افزا سهیمقا اقتصادی در ریپاداش های غ تیداده شود. اهم یراتییکارشان تغ

به  ایکار و  طیکردن مح یفوق در مفهوم انسان برخوردارند.همه موارد ییباال که از آموزش و پرورش یدر نزد کارکنان ژهیبه و

 و نگرش فرهنگاست و یکنگرش همه بیشاز کاری زندگی کیفیت .دارد ریشه کاری زندگی تیفیدر بهبود ک گریعبارت د

 .دارند قرار آن توجه کانون در که کارکنان فرهنگی

 سازمان کار بر کیفیت زندگی کاری کارگراناجتماعی  بررسی نقش جو( در تحقیق خود با عنوان 1933ضیایی بیگدلی ) -

کاهش فشار کاری ، ارتقاء شغلی و به این نتیجه دست یافت که  های صنعتی)مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی( کارخانه

 نیز ها یافته تجربی و تئوریك تفسیر روابط در نهایت در نیز تعهد حرفه ای ارتباط معنی داری با کیفیت زندگی کاری دارند.

 وابسته سازمان کاری زندگی به کیفیت درصد 11 حدود تا صنعتی کارخانجات سازمانی و فردی وری بهره گردید مشخص

 .است

کارکنان نشان داد که  رابطه کیفیت زندگی کاری با کارآیی و اثر بخشی عملکرد( در پژوهش خود تحت عنوان 1934ناظم ) -

 وجود دارد. خشی عملکرد کارکنان رابطهبین کیفیت زندگی کاری و کارآیی و اثر ب

نیروی  وری رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره بررسی( در پژوهش خود تحت عنوان 1934سالم زاده، منصوری و فرید ) -

و در نتیجه وری  بود کیفیت زندگی کاری پرستاران موجب ارتقاء سطح بهرهنشان دادند که  انسانی در مراکز خدمات درمانی

 .خواهد شداثربخشی و کارایی آنها 

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 

( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد 2011عقیلی، صادقی گندمانی و صدیقی ) -

مانی معلمان رابطه مثبت معناداری سازمانی معلمان به این نتیجه دست یافتند که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد ساز

 وجود دارد.

( در پژوهش خود، فاکتورهایی که دارای تأثیر و اثر معنی داری بر کیفیت زندگی شغلی کارمندان در شرکت 2019اورتیز ) -

ل و فاکتور حجم کار، زندگی خانوادگی، حم 2های دارای مسئولیت محدود در بنگالدش بودند را بررسی کرد و نشان داد که 

نقل، سیاست حقوق و مزایا، محیط کاری، شرایط کاری و رشد شغلی دارای اهمیت معناداری بر کیفیت زندگی افراد بودند و 

همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که داشتن فرهنگ سازمانی مناسب، سیاست پرداخت خوب، رشد شغلی و امکانات 

 مند شود و به این ترتیب میزان بهره وری سازمان افزایش پیدا کند.جانبی مناسب می تواند سبب افزایش رضایت کار

( در مقاله خود تحت عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی شغلی و تأثیر آن بر رفتار سازمانی نشان داد که 2019نایر ) -

و هرچه کیفیت زندگی شغلی کیفیت یك فرد بر اساس استانداردهایی بروز می کند که این فرد برای خود در نظر گرفته است 

 بیشتر باشد میزان بهره وری سازمان بیشتر شده و سبب ارتقاء عملکرد، انگیزه، تعهد، غرور و رضایت کارمندان در کار می شود.

 هـای کارکنـان شـرکت   یکاری و تعهد سازمان یزندگ تیفیک نیرابطـه بـ یبررس با عنوان یدر پژوهش( 2010) نورماال -

 که  ردیگ یم جهیوجود دارد و نت یکاری و تعهد سازمان یزندگ ـتیفیک نیبـ داری یو معن ثبتکه رابطه م افتیدر ییایمالز

 .باشند یکارکنان خود م یسازمان تعهدکه در جسـتجوی  کند یفراهم م یرانیبرای مد ینشیامر ب نیا

نتیجه  سفارش وزارت کار و اقتصاد انجام شد به اینکه به  ( نیز در تحقیق خود در کشور فنالند 2003)هینون و ساریما  -

تولید و بهره  کارکنان منجر به خشنودی شغلی و در نهایت منجر به افزایش رسیدند که افزایش قدرت کیفیت زندگی کاری در

 وری در سازمان می شود.

تعهد، رضایت، تالش و بهبود  تقویت(، در تحقیقات خود نشان دادند که رهبری تحول آفرین موجب  2004همکاران )  مولر و -

 .عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان می شود
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 روش تحقیق 
از آنجا که که نتایج پژوهش به بهبود شرایط موجود و انتخاب تصمیمات کاربردی کمك می کند از نوع تحقیقات کاربردی و از 

باشد. در تحقیقات توصیفی هدف توصیف شرایط یا از نوع تحقیق توصیفی واز شاخه پیمایشی می هانظر نحوه گردآوری داده

رود و از آن جهت که ی جامعه آماری به کار میهاایشی نیز برای بررسی توزیع ویژگیی مورد بررسی است. و روش پیمهاپدیده

  می پردازیم از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. یکار یزندگ تیفیسازمانی و ک ییکارا ریمتغ دوبه بررسی رابطه 

 

  یجامعه آمار

می باشد که طبق آمار گرفته شده از شرکت آب و فاضالب تعداد  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش هیجامعه آماری شامل کل

 یبانیو پشت یو امور مال نیخدمات امور مشترک ،یزیبرنامه ر ،ینفر می باشند که در چهار حوزه بهره بردار 114آنها حدود 

 باشند. یمشغول به کار م

 

 یریو روش نمونه گ ینمونه آمار 

وپرسشنامه هارا بر اساس  ن،ییتع بر اساس جدول مورگان نمونه را به عنوان حجم نمونه  201محقق در پژوهش حاضر تعداد 

 است. دهیگردان عیافراد جامعه توز نیبندی متناسب و سپس به صورت تصادفی ساده )در دسترس( بطبقه یرینمونه گ

 

 ابزار تحقیق 

 اطالعات استفاده شده است که عبارتند از :در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری 

 یاستراتژ یمولفه ها یسؤال است و دارا 21مشتمل بر که  (2012)یسا نگیو س انگیپر نیپ یسازمان ییپرسشنامه کارا

(، 12-4-2کارکنان) یزی(، توسعه و برنامه ر10-3-3)یو رهبر تیری(، ساختار مد-1-1-9)ی(، ساختار سازمان2-1) یسازمان

باشد که  ی( م21-20)ی( و اهداف فرع13-13-14کارکنان) ی(، مهارت ها11-11-19-12-11و تعهد کارکنان) زشیانگ

 دهد. مقیاس تقسیم بندی این پرسش نامه مقیاس لیکرت می باشد. یرا مورد سنجش قرار م یسازمان ییاکار

جبران منصفانه و مناسب  یمولفه ها یسؤال است و دارا 22مشتمل بر که  (1341والتون ) یکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک

-11) تیفرصت رشد و امن نی(، تأم10-3-3-4) یانسان یها تی(،توسعه قابل2-1-1) یو بهداشت منیا یکار طی(، شرا1-2-9)

 یکل ی(، فضا20-13-13در سازمان ) یی(، قانون گرا14-12-11در سازمان ) یو انسجام اجتماع یکپارچگی(، 12-19-11

کارکنان در سازمان را  یکار یزندگ تیفیباشد که ک ی( م22-21-21) یکار یزندگ یاجتماع ی(، وابستگ29-22-21) یزندگ

 دهد. مقیاس تقسیم بندی این پرسش نامه مقیاس لیکرت می باشد. یمورد سنجش قرار م

 

 روایي و پایایي ابزار جمع آوری اطالعات 

رفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن از واژه  روا  به معنی جایز و درست گ روایی

 (.1934گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد )خاکی، است که وسیله اندازه

و  سه پرسشنامهجهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده گردید و با توجه به استاندارد بودن 

 اشکالی مشاهده نگردید و روایی صوری و محتوایی آن تایید شد . آنهاتست شدن 

 بدهیم افراد از واحدی گروه به بار چندین کوتاه زمانی فاصله یك در را آن اگر که است پایایی دارای صورتی در آزمون یك

نفر از افراد جامعه نمونه توزیع گردید. در   90ایشی بین . بدین منظور پرسشنامه به طور آزمباشند هم به نزدیك حاصل نتایج

استفاده شده است. با استفاده از  این پژوهش به منظور بررسی اعتبار )سازگاری درونی( پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده نشان دهنده این است   SPSSکامپیوتر و نرم افزار 

نشان  2و  1ند.ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارایی به ترتیب در جداول از اعتبار خوبی برخوردار هاکه این پرسشنامه

 .داده شده اند
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 پرسشنامه کارآیي سازمانيضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد  -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر 

 0/ 43 سازمانی استراتژی

 0/ 32 سازمانی ساختار

 0/ 42 رهبری و مدیریت ساختار

 0/ 41 کارکنان کار برنامه ریزی و توسعه

 0/ 43 کارکنان تعهد انگیزش

 0/ 32 کارکنان های مهارت

 0/ 32 فرعی اهداف

 0/ 39 سازمانی کارایی

 

درصد می باشد و  40همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه کارآیی سازمانی بیشتر از 

می باشد ، بنابراین عوامل مورد مطالعه تحقیق  39/0نیز برای پرسشنامه کارآیی سازمانی مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 .الی وجود نداردباشند و نیاز به حذف سودارای پایایی قابل قبولی می 
 

 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگي کاری -2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 0/ 33 کاری زندگی کیفیت

 

 

برابر با درصد و  40کاری بیشتر از  زندگی همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت

 .می باشد ،بنابراین پرسشنامه مورد مطالعه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد 33/0
 

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

منظور  نیبه ا ونیو آزمون رگرس یهمبستگ سیجهت همبستگی بین متغیرها ، ماتر رسونیهمبستگی پ بیضردر این تحقیق 

 .نمود، مورد استفاده قرار می گیرد یابیارز یرابطه ا یرهایبر متغ ینیب شیمستقل را در پ یرهایاز متغ كیکه هر 

 

 

  یافته ها

ضرایب رگرسیون  9. در جدول وجود دارد یرابطه معنادار یکار یزندگ تیفیو ک یسازمان ییابعاد کارا نیب :  ياصل هیفرض

 شده است.متغیرهای کارایی محاسبه 
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 ضرایب رگرسیون متغیرها -3جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد  نشده
ضرایب 

  استانداردشده

 tمقدار 

 

 سطح معنی داری
 برآورد ضریب

خطای 

 استاندارد
 ضریب

 000/0 444/9 - 142/0 221/0 مقدار ثابت

 001/0 212/2 220/0 123/0 191/0 استراتژی سازماني

 012/0 111/2 142/0 012/0 123/0 ساختار سازماني

 001/0 142/0 113/0 111/0 111/0 ساختار مدیریت و رهبری

 239/0 /103 022/0 911/0 014/0 توسعه و برنامه ریزی کار کارکنان

 001/0 103/1 141/0 030/0 121/0 تعهد کارکنانو انگیزش 

 001/0 243/1 112/0 012/0 111/0 مهارت های کارکنان

 311/0 /112 032/0 033/0 033/0 فرعياهداف 

 

با توجه به جدول فوق بین مولفه های کارایی سازمانی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین 

داشته است  کیفیت زندگی کاری)مثبت( را بر ریتأث نیشتری( ب220/0استاندارد ) بیبا ضر استراتژی سازمانی ریمتغمتغیرها، 

 یزندگ تیفیک ریبر متغ یمیمثبت و مستق ریتاث نی(  کمتر022/0استاندارد ) بیبا ضر توسعه و برنامه ریزی کار کارکنان ریمتغ

 دارد. رای کار
 

 فرضیه های فرعي:

.در وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یسازمان یمولفه استراتژ نیب -1

 ضریب همبستگی این مولفه محاسبه شده است. 1جدول 
 

 یکار يزندگ تیفیبا ک يسازمان یمولفه استراتژ نیآزمون همبستگي پیرسون ب-4جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 122/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونه مورد مطالعه گردد، ضریب همبستگی همانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 122/0معادل 

ارد. وجود د رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یسازمان ی( بین مولفه استراتژیمعنادار ی)همبستگ

 122/0به اندازه  رازیآب و فاضالب ش کتکارکنان شر یکار یزندگ تیفیک زانیم یسازمان یمولفه استراتژ شیبا افزا یعنی

 .ابدی یم شیافزا

. در وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یمولفه ساختار سازمان نیب -2

 این مولفه محاسبه شده است. ضریب همبستگی 1جدول 
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 یکار يزندگ تیفیبا ک يمولفه ساختار سازمان نیآزمون همبستگي پیرسون ب- 5جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 111/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

کل نمونه مورد مطالعه گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در همانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 111/0معادل 

وجود دارد.  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک ی( بین مولفه ساختار سازمانیمعنادار ی)همبستگ

 111/0به اندازه  رازیو فاضالب ش بکارکنان شرکت آ یکار یزندگ تیفیک زانیم یمولفه ساختار سازمان شیبا افزا یعنی

 .ابدی یم شیافزا

وجود  یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یو رهبر تیریمولفه ساختار مد نیب -9

 سبه شده است.ضریب همبستگی این مولفه محا 2. در جدول دارد
 

 یکار يزندگ تیفیبا ک یو رهبر تیریمولفه ساختار مد نیآزمون همبستگي پیرسون ب- 6جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 209/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

مورد مطالعه  گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونههمانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 209/0معادل 

وجود  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یو رهبر تیری( بین مولفه ساختار مدیمعنادار ی)همبستگ

به اندازه  رازیشرکت آب و فاضالب ش کارکنان یکار یزندگ تیفیک زانیم یو رهبر تیریمولفه ساختار مد شیبا افزا یعنیدارد. 

 .ابدی یم شیافزا 209/0

وجود  یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیکارکنان با ک یزیمولفه توسعه و برنامه ر نیب -1

 ه است.بستگی این مولفه محاسبه شدضریب هم 4در جدول . دارد
 

 یکار يزندگ تیفیکارکنان با ک یزیمولفه توسعه و برنامه ر نیآزمون همبستگي پیرسون ب -7جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 142/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

مورد مطالعه  گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونههمانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 142/0معادل 

 رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیکارکنان با ک یزی( بین مولفه توسعه و برنامه ریمعنادار ی)همبستگ

کارکنان شرکت آب و فاضالب  یکار یزندگ تیفیک زانیکارکنان م یزیمولفه توسعه و برنامه ر شیبا افزا یعنیوجود دارد. 

 .ابدی یم شیافزا 142/0به اندازه  رازیش
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 3. در جدول وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک زشیمولفه انگ نیب -1

 ه شده است.ضریب همبستگی این مولفه محاسب
 

 یکار يزندگ تیفیبا ک زشیمولفه انگ نیآزمون همبستگي پیرسون ب- 8جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 131/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونه مورد مطالعه همانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 131/0معادل 

با  یعنیوجود دارد.  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک زشی( بین مولفه انگیمعنادار ی)همبستگ

 .ابدی یم شیافزا 131/0به اندازه  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیک زانیم زشیمولفه انگ شیافزا

. در وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیکارکنان با ک یمولفه مهارت ها نیب -6

 ضریب همبستگی این مولفه محاسبه شده است. 3جدول 
 

 یکار يزندگ تیفیکارکنان با ک یمولفه مهارت ها نیآزمون همبستگي پیرسون ب- 9جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 140/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونه مورد مطالعه همانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0از عدد 001/0همبستگی پیرسون و سطح معنی داری آزمون 140/0معادل 

وجود دارد.  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیکارکنان با ک ی( بین مولفه مهارت هایمعنادار ی)همبستگ

 140/0به اندازه  رازیآب و فاضالب ش شرکتکارکنان  یکار یزندگ تیفیک زانیکارکنان م یمولفه مهارت ها شیبا افزا یعنی

 .ابدی یم شیافزا

. در جدول وجود دارد یرابطه معنادار رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک یمولفه اهداف فرع نیب -4

 ضریب همبستگی این مولفه محاسبه شده است. 10
 

 

 یکار يزندگ تیفیبا ک يمولفه اهداف فرع نیآزمون همبستگي پیرسون ب- 11جدول 

 مقدار های آزمونآماره

 110/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معنی داری

 

گردد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مورد مطالعه در کل نمونه مورد مطالعه همانطور که از جدول باال مالحظه می

 یکمتر شده است لذا رابطه معنادار 01/0عدداز  001/0و سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون 110/0معادل 

 یعنیوجود دارد.  رازیکارکنان شرکت آب و فاضالب ش یکار یزندگ تیفیبا ک ی( بین مولفه اهداف فرعیمعنادار ی)همبستگ
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 .ابدی یم شیافزا 110/0به اندازه  رازیش بکارکنان شرکت آب و فاضال یکار یزندگ تیفیک زانیم یمولفه اهداف فرع شیبا افزا

 

 گیریبحث و نتیجه
نیز های پژوهش  افتهیکاری پرداخته است.  یزندگ تیفیککارایی سازمانی با مولفه های رابطه بین  یحاضر به بررس قیتحق

ها  افتهی نیا یضمن لیرابطه ی معناداری وجود دارد. دال ییکارامولفه های کاری با  یزندگ تیفیک نیکه ب دهدی نشان م

 رفتارهای کاری بهتری هستند و به واسطه آن به یزندگ تیفیدارند دارای ک ییباال ییکه کارا یاست که کارکنان آن از یحاک

 است.یعنی شرکت آب و فاضالب شیراز  بهره وری بیشتر سازمانآن  امدیکه پ می پردازنددر سازمان  ینیمطلوب مع

، بین مؤلفه های کارایی سازمانی با کیفیت زندگی کاری وهشبوط به متغیرهای مورد مطالعه دراین پژبا توجه به جداول مر

)مثبت( ریتأث نیشتری( ب22/0استاندارد ) بیبا ضر استراتژی سازمانی ریمتغرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین متغیرها، 

مثبت  ریتاث نی(  کمتر022/0استاندارد ) بیبا ضرتوسعه و برنامه ریزی کارکنان  ریمتغو داشته است  کیفیت زندگی کاریرا بر 

 دارد. رای کار یزندگ تیفیک ریبر متغ یمیو مستق

، (1931) ، محمدرضایی(1932) لهمالی ، اسماعیلی(1939) فارسیبه دست آمده از  جیمطالعه با نتا نیا یها افتهی

 یهمسو منیز  (2000)  و الئو (2000)  منگل و ، کنراد(2019)  ، نایر(1934) فرید و منصوری زاده، ، سالم( 1933)فرنیا

 باشد.

 پیشنهادات 

 کیفیت تخصصی های کمیتههمسویی اهداف سازمان و افراد،  پیشنهاد می شود جهت اثربخشی و کارایی بیشتر افراد و نیز

 سازمانی کارایی و اثربخشی میزان و کارکنان کاری زندگی بعدکیفیت اهمیت دلیل به کاری در سازمان تشکیل گردد. زندگی

 که نمایند مهیا  سازمان در را شرایطی و باشند داشته توجه مقوله سه این به گذشته از بیش است بهتر مدیران ها، آن

 سیستم در موجود مشکالت ترین اساسی از یکی که چرا آورند فراهم کارکنان با بهتر برخورد زمینه در را الزم هایآموزش

 برخورد نحوه از آگاهی عدم و مدیریتی موضوعاتی و مسائل با میانی و عالی سطوح مدیران شناخت و آشنایی سازمانی، عدم

 .باشد می ها آن مشکالت و مسایل حل و کارکنان رفتار با صحیح
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