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چکیده
اسالمیيجمهورانتظامیينیرودرموجودينیروهانیترمهمازناجاأموریتیمينیروها
جنایتواز جرميجلوگیرپلیسکاراست،يقوبسیارآنهادرانسانعاملکههستندایران

پلیسوظایفنیترمهماز جامعهدراجتماعیيآسیبهاازيجلوگیروسالمتوباشدیم
ت یفیبررسی رابطهبین ک"ا به یکردي پویالش شده است تا با رون مقاله تیدر ااست، بنابراین

پرداخته شود. جامعه آماري در "انتظامی استان فارسيهادستگاهزندگی با عملکردکارکنان 
کالنتري 44انتظامی استان فارس شامل يهادستگاهنفر از کارکنان 798این پژوهش تعداد 

يهاروشنفر به 259آماري آن تعداد نمونه. که دباشیم(جنوب استان فارس) يهاپاسگاهو 
تصادفی ساده انتخاب شده است. در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاري يریگنمونه

مؤلفه استفاده 40بعد و 12سوالی والتون و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان حاوي 35
ژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و اطالعات این پهادادهتجزیه و تحلیل شده است. براي

بین کیفیت زندگی يداریمعنکه رابطه دهدیماستفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان 
رشدفرصتنیتأمبهداشتی،وایمنکاريمحیطوکافی،منصفانهکاري و ابعاد آن (پرداخت

کلیفضاي،کاريزندگیدراجتماعیوابستگیسازمان،درگراییقانونمداوم،امنیتو
انسانی) و عملکرد کارکنان هايقابلیتتوسعهوسازماندراجتماعیانسجامووحدتزندگی،

وجود دارد.

کلیدييهاواژه
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مقدمه
دريدیلکعاملهکفعالوایپويسازمانهاازیکیعنوانبهزینرانیایانتظاميروینسازمان
برقانونهکنیسنگيهاتیمسئولوفیوظاگرفتنعهدهبهبا،باشدیمجامعهتیبا امنارتباط
ازشیبردش،کارکطهیحتیاهموآنتیفعالدامنهيشورکشمولسببگذاشته، بهآندوش

یشغلتیرضا(باشندیراضخودشغلازهکاستيافرادازمندینيگریدنهادوسازمانهر
رودیمآنمیبصورتآنریغدرچهباشند،برخورداریمناسبیزندگتیفکیازو) شندباداشته

مانند بازرودیمانتظارهکآنگونهخود،حساسيهاتیمأموروفیوظاانجامازآننانکارکهک
و پاسگاهاي هايکالنترنقشنیبنیادر). 1388؛ نقل از اسفنجاري کناري، 1381مختارنژاد،(

قرارخودیانسانيروینمیمستقریتأثتحتیرسانخدماتيهابرنامهيدر اجراهکزینانتظامی
عنوانبهحالنیعدرویانتظاميروینسازمانيواحدهانیترحساسونیمهمترازودارند

تیاهموگاهیجايدارا،باشدیممردمباارتباطدریرده انتظامنیاولوسازمانآنانیکپكنو
.استياژهیو

:دهنداهمیتکاريیزندگکیفیتبهیستیبادلیل،چهاربههاسازمان، اساساً
وافرادبینرامتقابلتعهدازییباالسطحکهفرهنگ،عنوانبهکاريیزندگکیفیت)1

متعهدآنتوسعهویسازماناهدافبهافرادکهمعنینیبه ا؛آوردیموجودبهسازمان
متعهد باشد.آنانیبالندگوافرادنیازهايبهنیزسازمانوباشند

جادیاقیطرازرایسازمانعملکردبهبودکههدفکیعنوانبهکاريیزندگکیفیت)2
سطوحکلیهدرافرادبرايموثرتروترکنندهیراض،تریچالشکاريهديمحیطومشاغل
.کندیمفراهمسازمان

دخالتقیطرازرااهدافتحققجباتموکهندیفراکیعنوانبهکاريیزندگکیفیت)3
.دینمایمفراهمسازمانکلیه افراددادنمشارکتودادن

فراترشرکتوسازمانمرزازامروزهکهيادهیپدکیعنوانبهکاريیزندگکیفیت)4
است؛مشاهدهقابلنیزسازمانازو خارجفردیخصوصیزندگدرآناثراتورودیم

نگهداريوحفظجذب ونحوهرایزاستمهمیخیلبحثکیکاريیزندیکیفیت
).1،2011الولرو(نادلرکندیمتعیینراسازمانندهیآکارکنان

اجتماعی مورد یشناسروانکیفیت زندگی کاري پلیس، اصطالحی است که در حوزة علم 
، انتظارات، و به درك افسر پلیس از وضعیت زندگی خود با توجه به اهدافردیگیممطالعه قرار 

1. Nadler & Lawler
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(علیمردانی گرددیبرم، کندیماستانداردها در زمینه فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی 
يهاسازمانونهادهانیمهمترازهکسیپلرويیندرژهیوبهموضوعنی). ا1392و کفاشیان، 

.استبرخوردارچنداندوتیاهماز،باشدیمشورکیکدرمردمیوعمومی
کیفیتبهبودناجا،مدیرانومسئوالنعمدةواصلیيهادغدغهازیکیاخیر،لساچنددر

برايبهینهحدتاآنارتقايواجراییيهاگانیدومالیهمدیرانویژهبهکارکنانکاريزندگی
وساختارهمچنینومناسبفیزیکیعواملوجودکهزیرااست؛بودهسازماناهدافبهرسیدن

ایجادوکارکنانعملکردبهبودجهتدرعواملیعنوانبهتواندیممناسب،وبهینهساختمان
حال.باشدداشتهمستقیمیتأثیرجامعهامنیتارتقايبرنتایجاینوباشدآنانشغلیرضایت

ارک،یطوالنيارکساعات: مانندهايکالنتردرسیپلشغلاتیو خصوصارکطیمحبهتوجهبا
نیقوانده،یچیپيهاتیمأمورم،کيخودمختارمردم،بامیارتباط مستقاد،یزيارکبار،یفتیش

ایآ: شدمطرحمايبراسؤالنیا،یافکناحقوقوو مرگ،تیمعلولت،یمجروحاحتمالسخت،
دارد؟وجودهاپاسگاهو يالنترکو عملکرد کارکنانیزندگتیفکینیبيارابطه

هاهیفرض
فرضیه اصلی

گی شغلی با عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.بین کیفیت زند
فرضیه فرعی

و کافی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.منصفانهبین پرداخت
بهداشتی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.وایمنکاريبین محیط

رابطه معنی داري وجود دارد.مداوم و عملکرد کارکنانامنیتورشدفرصتنیتأمبین 
سازمان و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.درگراییبین قانون

سازمان و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود درکاريزندگیدراجتماعیبین وابستگی
دارد.

زندگی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.کلیبین فضاي
انسانی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.هايقابلیتعهبین توس

و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.سازماندراجتماعیانسجاموبین وحدت
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پیشینه تحقیق
گذشته يهاسالطی يوربهرهجه به کیفیت زندگی کاري و ارزیابی نقش آن در عملکرد و 

) پس از بررسی رابطه 2009(1وهشگران قرار گرفته است. پوت و همکارانهمواره مورد توجه پژ
کیفیت زندگی کاري و عملکرد سازمانی در چهار شرکت بزرگ و در کشورهاي فنالند، آلمان، 
ایرلند و هلند به این نتیجه دست یافتند که کیفیت زندگی کاري، برخورداري از محیط کاري 

یج همچنین، بهبود همزمان کیفیت زندگی کاري و عملکرد است که مناسب کارکنان باشد. نتا
کیفیت زندگی کاري نشان دادند.يهابرنامهمورد بررسی را از طریق يهاسازمانسازمانی در 

شرکت برتر 500نتایج جالبی در مورد ) انجام پذیرفت.2000(2در تحقیقی که توسط الئو
یت زندگی کاري را مورد توجه قرار که کیفییها) شرکتالفجهان به دست آمده است:

و همچنین بازده ي) سودآوربنرخ رشد بیشتري نسبت به سایر شرکتها دارند.،دهندیم
نسبت به سایرین بیشتر است.هاشرکتسرمایه این 

5آکتون و همکاران)،2000(4هلیر و همکاران، )2000(3در بررسی که توسط بسی و همکاران

نهیزمدر )2002) و فاطمی (2002(7) و مرسدس و همکاران2005(6یانگ چو)،2003(
کیفیت زندگی کاري انجام شد به این نتیجه رسیدندکهيهامؤلفهآموزش کارکنان که یکی از 

)، 1999(9) و هلیسی چاکوساماتو2000(8یان. دهدیموزش، عملکرد کارکنان را افزایش آم
د و به این نتیجه رسیدند که )، تحقیقی را انجام دادن1986(11و گرالد)2000(10کنراد و مانگل

و رضایت کارکنان تأثیر دارد.کیفیت زندگی کاري بر عملکرد
) به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی کاري موضوع مهمی براي شرکتهاي 1976(12ساندرسن

کانادایی است، در این تحقیق عوامل کیفیت زندگی کاري بیشترین رابطه را با افزایش عملکرد 

1. Pot et al
2. Lau
3. Bassi et al
4. Steven & Hallier et al
5. Acton et al
6. Ying chu ng
7. Mecedes et al
8. Iane
9. Hellicy Chakasamoto
10. Kenrad & Mangel
11. Gerald
12. Sandersan



101استان فارسیانتظاميهادستگاهبا عملکردکارکنان یشغلیزندگتیفیرابطه کبررسی 

) 3خوب فیزیکی طی) مح2ایمنی شغل و فرایند مناسب آن ) 1ه است. از جمله: کارکنان داشت
سرعت در کار و کیفیت تولید.) 6شناخت و ارتقا ) 5براي تشویق و کسب موفقیت ییهامحرك

از مدیران و کارکنان انجام نفر294شرکت با نمونه 24) در 2004تحقیقی توسط ساکالنی (
کیفیت زندگی کاري موجب افزایش فروش، وضع يهابرنامهکه به این نتیجه رسید کهشد،

) 1986کاپلمن (.شودیمکاري بهتر و همچنبن بر خود شکوفایی و اعتماد به نفس در کارکنان 
، عملکردکارکنان را ریپذانعطافکاري يهاساعتبه این نتیجه رسیدند که کار هفتگی فشرده،

این نتیجه رسید که بازخورد واقعی، عملکردکارکنان ) به 1983و همچنین او (دهدیمافزایش 
.دهدیمدرصد افزایش 78را 

وانیتاانگیااُسکدرسیپلمأمورانیزندگتیفکییبررسبه) 2006ارانش (کهموچن
نیهمچنبود؛همراهباالالتیتحصبایزندگتیفکیدرباالنمراتدادند،نشانهاآن. پرداختند

پژوهشدر. ردندکافتیدریزندگتیفکییبعد رواندريباالترنمراتل،ساپنجاهيباالافراد
هایژگیوباسیپلمأمورانیزندگتیفکیه کدادندنشان) 1994(ارانشکهموهارت،يگرید

). نتایج تحقیق دهقان نیا و همکاران 1388اسفنجاري کناري، است (ارتباطدرآنهایتیشخص
عواملبیندارمعنیومثبتارتباطدهنده) نشان1392ران (عربی و همکاو میرزائی)1392(

نتایج .باشدیمپلیسنیروهايبیندرسازمانیتعهدگانهسهابعادوکاريزندگیکیفیت
یعنیکاريزندگیکیفیتيهامؤلفه) نشان داد که 1393تحقیق احمدي باالدهی و همکاران (

زندگیاجتماعیوابستگیمداوم،امنیتوشدرفرصتتأمینبهداشتی،وایمنکاريمحیـط
معناداريارتباطکارکنانسازمانیعملکردوانسانیقابلیتتوسعهزندگی،کلیفضايکاري،
.داردوجود

روش تحقیق
با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به رابطه کیفیت زندگی شغلی با عملکرد کارکنان در 

، تحقیقی کاربردي و از نظر ماهیت از نوع همبستگی باشدیمانتظامی استان فارس يهادستگاه
کالنتري و پاسگاه در 44نفر کارکنان شاغل در 800است، جامعه آماري تحقیق شامل تعداد 

باشدینماز آنجا که جمع آوري اطالعات از کل جامعه معقول و به صرفه باشدیماستان فارس 
تعیین شده است. در این 798ناسب به تعدادآماري ميهاروشحجم نمونه با استفاده از 

تصادفی ساده استفاده شده است؛ از آنجاییکه در يریگنمونهتحقیق جهت نمونه گیري از روش 
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حجم نمونه استفاده تحقیق حاضر جامعه آماري مشخص هستند، از فرمول زیر یراي تعیین
گردیده است.

n=

:nحجم نمونه
:Nيجامعه آمار

:pاحتمال موفقیت جامعه آماري
:qاحتمال عدم موفقیت جامعه آماري

: دقت برآورد
259 =n

تصادفی يریگنمونهکه به صورت باشدیمنفر 259، حجم نمونه شودیمهمانگونه که مشاهده 
ساده از بین جامعه آماري تحقیق انتخاب شد.

قابزار تحقی
از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:هادادهجهت جمع آوري 
1973سالدروالتونکاريزندگیکیفیتپرسشنامه:يکاریت زندگیفیالف ) پرسشنامه ک

پرداخت: ازعبارتندکهاستمقیاسزیر8وسؤال35دارايوشدهتهیهوالتونتوسط
گراییقانونمداوم،امنیتورشدفرصتنیتأمبهداشتی،وایمنکاريمحیطوکافی،منصفانه

اجتماعیانسجامووحدتزندگی،کلیفضايکاري،زندگیدراجتماعیوابستگیسازمان،در
.انسانیهايقابلیتتوسعهوسازماندر

ياپرسشنامهاز کارکنان سنجش عملکرد يبراارزیابی عملکرد کارکنان: ب ) پرسشنامه 
40طراحی، استفاده شده است، این پرسشنامه حاوي ) 1390(قیمیمتوسط استاندارد که 

تحقیق، شکل يرهایمتغشکل پاسخ مورد استفاده براي سنجش نیترمتداول. باشدیمسؤال 
نوع است. نیترمحبوب، مقیاس لیکرت هااسیمقدرجه بندي است و از این يهااسیمقپاسخ 

براي پاسخ سؤاالت استفاده شده است.يانهیگزدر این تحقیق نیز از مقیاس لیکرت پنج 
نفر از کارکنان بهره گرفته شد. و بعد از 5به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه از نظرات تعداد 

تأییدیه پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار کارکنان قرار گرفت. از آنجا که همه گویه 
قرار گرفته است، بر اساس مطالعات قبلی هاي پرسشنامه که براي سنجش سازه مورد استفاده 

از روشهاپرسشنامهاز روایی محتواي آن اطمینان پیدا کرد. جهت تعیین پایایی توانیمبوده 
آلفاي کرونباخ استفاده شد. که مقدار آلفا به شرح زیر است.
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87/0پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی
83/0پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

نظري پژوهشمبانی 
يعملکرد باالاصلیعللازراشغلیرضایتويکارزندگیکیفیتبهتوجهاخیردههدر

کیفیت). 1،2010همکارانوکومنه(دانندیمسازماندرمناسبيوربهرهنهایت دروکارکنان
هاسازمانتوسعه ورشدوانسانیينیرواساسیموضوعاتازیکیيکارزندگیکیفیت

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاري ).2،2005ورلیوکامینگ(شوندیممحسوب
شود بازتابی از اهمیتی که همگان براي آن قائل هستند. بسیاري از کارکنان از کار خود می

مهم يهاخاستگاهباشند. کیفیت زندگی کاري یکی از ناراضی بوده، در پی کاري معنادارتر می
کیفیت زندگی کاري به قدري اهمیت یافته است که آن يهاوهیشاست. اخیراً توسعه سازمانی

هاي کیفیت زندگی کاري تالش بر یک نهضت ایدئولوژیک نامید. در بسیاري از برنامهتوانیمرا 
مندي شغلی و عملکرد کارکنان از طریق ارتقاي سطح انگیزش درونی آن بوده است تا رضایت
ها موجب کاهش میزان دهد اجراي این برنامهنشان میهاي مطالعاتیآنان افزایش یابد. یافته

شکایات کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، استرس، و تعارض بین مدیریت و کار، کاهش میزان 
هاي مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش

).3،2004ست (ساکالنیهاي نظام پیشنهادها، ایمنی شغل، عملکرد شده ابرنامه

گفت که بهبود عملکرد در سازمان متأثر از شرایطی است که از توانیمدر همین رابطه 
، که این برانگیختگی نیز باشدیمبرانگیختگی کارکنان براي انجام وظایف محوله هاآنمهمترین 

ب و در نهایت کیفیت با افزایش روحیه، رضایت شغلی، امنیت شغلی، ایجاد امکانات رفاهی مناس
به طور کلی کیفیت زندگی کاري .)4،2006زندگی کاري ارتباط دارد (چی روز و همکاران

1. Koonmee
2.Cummings and Worley
3.Saklani
4.Che Rose et al

مدیریت
کیفیت 
زندگی 

عملکردکاري

بهره وري

QWL

1386منبع: میرسپاسی 
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(جین پیرر داندیمبرداشت فرد از نقش خود در محل کار و تعامل آن نقش با انتظارات دیگران 
) 2001(2همکاران) و یا به عبارتی سرگی و1394؛ نقل از رحیمیان و نجفی، 1،2006و جیلس

، هاتیفعالکیفیت زندگی کاري را رضایت کارکنان از برآورده شدن نیازهایشان از طریق منابع،
و نتایج حاصل از مشارکت در محل کارمی داند.

دوهراینجملهآنازدارد،وجودسازمانیعملکردوکاريزندگیکیفیتمیانییهاشباهت
. رودیمشماربهسازمانیهموفرديهمکهستاکارکرديعملکرد،. دارندسازمانیمبنایی

معناستبداناین. دارندياوستهیپهمبهمبنايکار،محیطبستردرمفهومدواینبنابراین،
بهتواندیمنیزکاريزندگیکیفیتصورتهمینبه. اندوابستههمبههاسازمانوافرادکه

همکاران،وروزچیشود (شناختهنیسازماعملکردمحتملکنندهینیبشیپیکعنوان
2006(.

1.Gilles & Jean-Pierre
2.Sirgy et al

کیفیت زندگی کاري  عملکرد کارکنان

تامین فرصت رشد
و امنیت مداوم

قانون گرایی در سازمان

وابستگی اجتماعی در 
زندگی کاري 

زندگیفضاي کلی 

توسعه قابلیتهاي 
انسانی

وحدت و انسجام 
اعیاجتم

پرداخت منصفانه

محیط کاري ایمن و 
بهداشتی 

کاري و عملکردزندگیکیفیتووريبهره) تاثیرمتقابل1شکل 
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قیات تحقیادب
کیفیت زندگی کاري

هاي ر، به ویژه پیامدکارکنان نسبت به کاالعملعکسکیفیت زندگی کاري عبارت است از از 
کیفیت زندگی کاري میزان توانایی کارکنان در ارضاي دي آن در ارضاي شغلی سالمت روحیفر

که در این اندکردهمهم شخصی با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب نیازهاي
تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضاي نیازهاي افراد شود تأکید شده است 

داشتهزیاديرواجاخیريسالهادرکاريزندگیکیفیتاصطالح).2005(کامینگ و ورلی، 
گفتتوانیمحالعیندردارد،وجودکمیتوافقاصطالحاینمعنايمورددراما. است

يامجموعهبهاشارهکاريزندگیکیفیتاینکهاول:داردوجودآنازشایعاستفادهدوحداقل
امنیتروانشناختی،مسائلرشد،يهافرصتشغلی،رضایتمندينظیرکارکنانبراينتایجاز

زندگیتیفیکدوم،.داردحوادثبودنپایینیزانموکارکنانکارفرما،انسانیروابطشغلی،
مشارکتی،مدیریتنظیرسازمانیعملکردهايیاکارهاازيامجموعهبههمچنینکاري

زندگیکیفیتيهابرنامهرابطهایندر. دارداشارهمطمئنکاريشرایطوشغلیيسازیغن
زندگیکیفیتعملکردهايشاملانسانیمنابعمدیریتراهبردعنوانبهاستممکنکاري
نظردرسازمانیوريبهرهوکارآییبهبودوکاريزندگیکیفیتيهابرنامهبهبودوکاري
).1390؛ نقل از حسینی نسب و همکاران، 1387رودکی،شود (گرفته
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کیفیت زندگی کارييهامؤلفه)1جدول 
هامؤلفهصاحب نظران

والتون

فرصت - 3ضعیت کاري ایمن و بهداشتیو-2یکافپرداخت منصفانه و -1
فرصت مناسب براي رشد و -4انسانیيهاتیقابلمناسب براي توسعه 

تناسب -7قانونمندي کار-6جامعه اهمیت کاري در -5امنیت مداوم
(جین پیرر و با معنی بودن وچالشی بودن کار- 8اجتماعی کار

.)1،2006جیلس

تورکوت

مشارکت -4عمل استقالل -3یفپیچیدگی وظا-2شغل ماهیت خود -1
حمایت -6بوهاروشنائی،و صدا،سررطوبت و دما،-5هايریگدر تصمیم 
- 10ساختار سازمان-9ارتباطات -8احترام و توجه-7یعاطفاجتماعی و 

.)2،2006آموزشی و غیره.. (جین پیرر و جیلسيهابرنامه

کاسیو
مشارکت در - 4ایمنیبهداشت - 3یرفاهامکانات -2ایمزاحقوق و -1

جینتابازخور از - 7تنوع و غنی بودن مشاغل-6دموکراسی-5يریگتصمیم 
)3،1992کاسیو(

انجمن مدیریت 
4آمریکا

یشغلامنیت -3خدمات درمانیيایمزامزایا به ویژه،-2حقوق ودستمزد -1
يکارنداشتن تنشهاي -5داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان-4
دموکراسی در -7یماتی که به سرنوشت افراد مربوط استشرکت در تصم-6

-10وجود نظام بیمه و بازنشستگی-9سهیم بودن در سود -8کار محل 
هفته چهار روز کاري در - 10فاهی -وجود امکانات و خدمات 

)5،1996گریفین(
1394رحیمیان و همکاران، :منبع

عملکرد
کارکنان در سازمانی است که در آن کار تعریف، عملکرد شغلی مبیّن سهم نیترسادهدر 

؟ آیا افزایش تجربه کار کندیماینجاست که آیا عملکـرد در طی زمان تغییر نکته. کنندیم
؟ آیا مفید بودن تجربه از فردي به فرد دیگر تفاوت دارد؟ شودیمموجب بهبـود عملکرد افراد 

به عمل آمده نشان يهایبررسدر ؟آوردیمآیا افزایش سنوات کار، عملکرد افراد را پایین 
. عملکرد در طی زمان افتدیماز دیگران اتفاق ترعیسرکه تغییر عملکرد در برخی افراد، دهدیم

. در برخی افراد، گذشت زمان موجب افزایش و در برخی دیگر موجب کاهش کندیمتغییر 

1. Gilles &Jean-Pierre
2. Gilles &Jean-Pierre
3. Casio
4. America Management Association
5. Griffin
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بطور دقیق گویاي تواندینم. بنابراین، ارزیابی عملکرد در یک مقطع زمانی شودیمعملکرد 
).1388:352و همکاران، آلنقش کارمند در سازمان باشد (گرگ 

، در شکل زیر ابعاد کنندیمعملکرد شغلی مبین، سهم کارکنان در سازمان است که در آن کار 
: ردیگیماساسی عملکرد شغلی نشان داده شده است. عملکرد کلی، سه بعد اساسی را در بر 

، عملکرد شهروندي و عملکرد مخرب. در رأس نمودار، عملکرد کلی قرار يافهیوظعملکرد 
که بیانـگر سهم کلی فرد در سازمان است. این عامل کلی، اهمیت بسیاري دارد زیرا ردیگیم

تمام معیارهاي تخصصی عملکـرد با آن رابطه دارد؛ یعنی افرادي که در یک بعد از عملکرد 
در ابعاد دیگر نیز عملکرد مطلوبی داشته باشند. برخی نندکیم، تالش کنندیمخوب عمل 

تابع =). عملکرد356- 1388:353و همکاران، آلعملکرد بهتري دارند (گرگ نسبت به دیگران،
بهقدرت[توانایی- 1: )محیطیسازگاريواعتباربازخور،انگیزش،حمایت،شناخت،توان،(

-3؛ ]کارنحوهپذیرشدركدرروشنی[ضوحو-2؛ ]تکلیفیکآمیزتوفیقرساندنانجام
- 4؛ ]دارندنیازآنبهکاراثربخشیکردنتکمیلبرايکارمندانکهحمایتی[سازمانیحمایت
چونوچنددربارهقضاوتسازوکار[ارزیابی-5؛ ]تحقیقانجامبهتمایلوشوقوشور[انگیزه
محیط- 7و ]مدیرتصمیمبودنمشروعوقانونمندي،مناسبت،[اعتبار- 6؛ ]کارانجام

).1395رضائیان،] (سازمانیبرونمؤثرعواملمجموعه[

هاي تحقیقیافته
و اطالعات این پژوهش از آزمون همبستگی، استفاده شده هادادهبرادي تجزیه و تحلیل 

است. فرضیه اصلی: بین کیفیت زندگی شغلی با عملکرد کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
: ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی شغلی و وقایع روز کاري و عملکرد کارکنان1ول جد

عملکرد کارکنانکیفیت زندگی شغلی
همبستگی پیرسون

سطح معناداري
تعداد

536/0
000/0

367

ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی شغلی و وقایع روز کاري و ،1با توجه به جدول 
رابطه مستقیم قویی بین دو متغیر وجود دهدیماست که نشان 536/0رکنان برابر عملکرد کا

معنادار است، 01/0دارد. بنابراین با توجه به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي 
.شودیمبنابراین بین کیفیت زندگی شغلی و وقایع روز کاري و عملکرد کارکنان پذیرفته 
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وکافی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.منصفانهین پرداختفرضیه فرعی اول: ب
و عملکرد کارکنانمنصفانه: ضریب همبستگی پیرسون بین پرداخت2جدول 

عملکرد کارکنانمنصفانهپرداخت
همبستگی پیرسون

سطح معناداري
تعداد

453/0
000/0

367

و عملکرد کارکنان برابر منصفانهبین پرداختضریب همبستگی پیرسون ،2با توجه به جدول 
رابطه مستقیم قویی بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین با توجه دهدیماست که نشان 453/0

معنادار است، بنابراین بین پرداخت01/0به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي 
.شودیمو عملکرد کارکنان پذیرفته منصفانه
بهداشتی و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وایمنکاريفرعی دوم: بین محیطفرضیه 

وجود دارد.
عملکرد کارکنانبهداشتیوایمنکاريمحیط

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

531/0
000/0

367

و عملکرد کارکنان برابر منصفانهضریب همبستگی پیرسون بین پرداخت،2با توجه به جدول 
رابطه مستقیم بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین با توجه به دهدیماست که نشان 531/0

معنادار است، بنابراین بین پرداخت01/0همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي اینکه ضریب
.شودیمو عملکرد کارکنان پذیرفته منصفانه

مداوم و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري امنیتورشدفرصتنیتأمفرضیه فرعی سوم: بین 
وجود دارد.

مداوم و عملکرد کارکنانامنیتورشد: ضریب همبستگی پیرسون بین فرصت3جدول 
عملکرد کارکنانمداومامنیتورشدفرصت

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

634/0
000/0

367

مداوم و عملکرد امنیتورشدبستگی پیرسون بین فرصتضریب هم،3با توجه به جدول 
است که این مقدار نشان دهنده رابطه مستقیم قویی بین دو متغیر 634/0کارکنان برابر 
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معنادار 01/0. بنابراین با توجه به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي باشدیم
.شودیمملکرد کارکنان پذیرفته مداوم و عامنیتورشداست، بنابراین بین فرصت

سازمان و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود درگراییفرضیه فرعی چهارم: بین قانون
دارد.

سازمان و عملکرد کارکناندرگرایی: ضریب همبستگی پیرسون بین قانون4جدول 
عملکرد کارکنانسازماندرگراییقانون

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

635/0
000/0

367

سازمان و عملکرد کارکنان درگراییضریب همبستگی پیرسون بین قانون،4با توجه به جدول 
. بنابراین با توجه باشدیمرابطه مستقیم قویی بین دو متغیر دهدیماست که نشان 635/0برابر 

، بنابراین بین معنادار است01/0به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي 
.شودیمسازمان و عملکرد کارکنان پذیرفته درگراییقانون

سازمان و عملکرد کارکنان درکاريزندگیدراجتماعیفرضیه فرعی پنجم: بین وابستگی
رابطه معنی داري وجود دارد.

کارکنانسازمان و عملکرد درکاريزندگیدراجتماعی: ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی5جدول 
عملکرد کارکنانسازماندرکاريزندگیدراجتماعیوابستگی

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

624/0
000/0

367

درکاريزندگیدراجتماعیضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی،5با توجه به جدول 
طه مستقیم قویی بین دو رابدهدیماست که این نشان 624/0سازمان و عملکرد کارکنان برابر 

01/0. بنابراین با توجه به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي باشدیممتغیر 
سازمان و عملکرد کارکنان درکاريزندگیدراجتماعیمعنادار است، بنابراین بین وابستگی

.شودیمپذیرفته 
ابطه معنی داري وجود دارد.زندگی و عملکرد کارکنان رکلیفرضیه فرعی ششم: بین فضاي
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زندگی و عملکرد کارکنانکلی: ضریب همبستگی پیرسون بین فضاي6جدول 
عملکرد کارکنانزندگیکلیفضاي

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

473/0
000/0

367

473/0و عملکرد کارکنان برابرزندگیکلیفضايضریب همبستگی پیرسون بین ،6با توجه به جدول 
. بنابراین با توجه به اینکه ضریب وجود داردرابطه مستقیم بین دو متغیر دهدیماست که این نشان 

و عملکرد زندگیکلیفضايمعنادار است، بنابراین بین 01/0همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي 
.شودیمکارکنان پذیرفته 

.ملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود داردو عانسانیهايقابلیتتوسعهبین فرضیه فرعی هفتم: 

انسانی و وقایع روز کاري و عملکرد کارکنانهايقابلیت: ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه7جدول 

عملکرد کارکنانانسانیهايقابلیتتوسعه
همبستگی پیرسون

سطح معناداري
تعداد

657/0
000/0

367
است.معنادار 01/0** همبستگی در سطح 

و عملکرد کارکنان برابر انسانیهايقابلیتتوسعهضریب همبستگی پیرسون بین ،7با توجه به جدول 
. بنابراین با توجه به اینکه وجودرابطه مستقیم قویی بین دو متغیر دهدیماست که این نشان 657/0

انسانیهايقابلیتسعهتومعنادار است، بنابراین بین 01/0ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي 
.شودیمو عملکرد کارکنان پذیرفته 

و عملکرد کارکنان رابطه معنی داري وجود سازماندراجتماعیانسجامووحدتبین فرضیه هشتم: 
.دارد

و عملکرد کارکنانسازماندراجتماعیانسجامو: ضریب همبستگی پیرسون بین وحدت8جدول 
عملکرد کارکنانمانسازدراجتماعیانسجامووحدت

همبستگی پیرسون
سطح معناداري

تعداد

673/0
000/0

367

و سازماندراجتماعیانسجاموضریب همبستگی پیرسون بین وحدت،8با توجه به جدول 
رابطه مستقیم قویی بین دو متغیر دهدیماست که این نشان 673/0عملکرد کارکنان برابر 

معنادار 01/0ه به اینکه ضریب همبستگی ارائه شده در سطح آلفاي . بنابراین با توجباشدیم
.شودیمو عملکرد کارکنان پذیرفته سازماندراجتماعیانسجامواست، بنابراین بین وحدت
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گیرينتیجه
يهادستگاهبا عملکرد کارکنان در هدف کلی پژوهش حاضر تبیین رابطه کیفیت زندگی شغلی

عملکردوکاريزندگیکیفیتبینکهدادنشانتحقیقده است. تایجانتظامی استان فارس بو
نیزکاري، عملکردزندگیکیفیترفتنباالتربایعنی. داردوجودمثبتیومعنادارهمبستگی

ونیا، دهقان)1392(همکارانوعربیمیرزائیيهاپژوهشاین نتیجه با نتایج . ابدییمبهبود
ارانشکهمو، چن)1994(ارانشکهمو، هارت)1393(همکارانو، باالدهی)1392(همکاران

،)2000(همکارانو، بسی)1976(، ساندرسن)2004(، ساکالنی)1986(، کاپلمن)2006(
همکارانومرسدسو) 2005(چویانگ،)2003(همکارانوآکتون،)2000(همکارانوهلیر

مانگلوکنراد،)1999(اکوساماتوچهلیسیو) 2000(، یان)2002(فاطمیو) 2002(
نتیجهتوانیمهاهیفرضحسببرخالصهطورهمخوانی دارد. به)1986(گرالدو) 2000(

:گرفت
نشانهاافتهیاینو. داردوجودمعناداريهمبستگیکارکنانعملکردباپرداخت منصفانهبین

ومزایاوحقوقمتغیربیندموجويهايتئوروشدهانجامتحقیقاتومطالعاتکهدهدیم
پرداخت،نظام. داردوجودمثبتیرابطهکارکنانعملکردبادرمانیورفاهیامکاناتوخدمات
وپولیيهاپاداشتاکنندیمارزیابیراافرادکارآنطریقازهاسازمانکهاستفعالیتی
میانخودپرداختاناییتووقانونیمقرراتچهارچوبدرراغیرمستقیمومستقیمغیرپولی

يهاپرداختوعملکردبرمبتنیمزدمزدپایه،شاملمستقیميهاپرداخت.کنندتوزیعآنان
ارتباط. استرفاهیخدماتومزایاوتعطیلایاممزایايحمایتی،يهابرنامهشاملغیرمستقیم

بهباشدداشتهیتاهمبیشترچیزيهرازشایدافرادبرايعملکردارزشیابیباپرداختنظام
ومعتبرشیوهبهراعملکردباید،شودیمتعیینعملکردپایهبرحقوقکهییهاسازماندرویژه

کاهشبهدهیمپیوندنتایجباراپرداختچونییهاپاداشنتوانیماگر. بسنجیماعتمادپذیري
نتیجهموجوديهاافتهیطبقبرپژوهشایندرالبته. انجامیدخواهدعملکردافتوانگیزه

. استداشتهریتأثآنانيوربهرهبرافرادمزایايوحقوقبررسیموردجامعهدرکهمیریگیم
توامعملکردبانیزبازخوردارائهومشارکتتمجید،وتشویقمانندغیرنقدييهاپاداش"راًیاخ

فرضیهبینمعناداريرابطه. زندبرانگیبهترکارارائهبهراافرادتوانندیمعواملاینکهاندشده
شدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشدهانجامتحقیقاتجملهازفراوانیتحقیقاتدرپژوهشی

چویانگ،)2003(همکارانوآکتون،)2000(همکارانوهلیر،)2000(همکارانوبسی.است
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چاکوساماتوسیهلیو) 2000(، یان)2002(فاطمیو) 2002(همکارانومرسدسو) 2005(
.)1986(گرالدو) 2000(مانگلوکنراد،)1999(

وجودمستقیمومثبتارتباطکارکنانعملکردمنابع انسانی بايهاتیقابلتوسعهوآموزشبین
نیزنسبتهمانبهشودبیشتربرابر براي توسعهفرصتهايوآموزشکهقدرهریعنی. دارد

روشهايباییآشناشغل،بامرتبطآموزشیيهادورهدرتشرک. بودخواهدبهترفردعملکرد
وسازمانازخارجوداخلدرتخصصیوعلمیيهاتیساازاستفادهامکانوکارجدید

ایجادظرفیتسازمان،ازخارجمتخصصانواستادانباتخصصیوعلمیرابطهبرقراري
يهاشبکهنوین، ایجادروشبهآموزشیيهاکالسبرگزاريپژوهشی،ومطالعاتیفرصتهاي
. شودیمعملکرد کارکنانبهبودموجبکهاستعواملیازجملهازسازمانداخلدریادگیري

اینشرایطمطلوبیتازایشانادراكنیزوبرخوردارندهاشاخصاینازکارکنانکهيادرجه
سطوحرفتنباالترنهایتدروکارهابهترانجامنتیجهدرخاطر،رضایتباعثهاشاخص
ازفراوانیتحقیقاتدرپژوهشیفرضیهبینداريمعنیرابطه. شدخواهدکارکنانعملکرد

،)2000(همکارانوبسی. استشدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشدهانجامتحقیقاتجمله
همکارانومرسدسو) 2005(چویانگ،)2003(همکارانوآکتون،)2000(همکارانوهلیر

.)2002(فاطمیو) 2002(
بایعنی. داردوجودمستقیمیومثبترابطهکارکنانعملکردباسازماندرکاريفضايبین
نظربهچنین. ابدییمافزایشنیزکارکنانعملکردکارمحیطدراطمینانوایمنیرفتنباال

روانیتنیدگیوشغلیرضایتباموثريرابطهکارمحیطروانیوفیزیکیشرایطکهرسدیم
رفتاردرمبحثموجوديهاتیواقع. گذاردیمبسزاییتأثیرنیزآنانعملکرددروداردافراد

وروانیيهايماریبموجباتوعللازتوجهیقابلدرصدکهدهدیمنشانسازمانی
موجوديهاوهیشدرتوانیمراهاسازمانکارکنانبینشایعکارخستگیازناشیيهاکسالت

بهطورمستقیمبههممشاغلبودنمحدود. داردکاريمحیطفیزیکیوروانیبهداشتدر
بههموانسانیمنابعظرفیتوکاريمحیطدراستانداردامکاناتازبهینهاستفادهعدملحاظ
روحیهکاهشباعثخودنوبهبهکهکاردرنارضایتیوخستگیایجادطریقازغیرمستقیمطور

عاملعنوانبهشودیمروانیيهایدگیتنوخدمتتركکار،ازغیبتافزایشوکارکنان
ارضايعدم(محرومیتبنابراین. استگرفتهقرارمالحظهموردکارکنانعملکرددهندهکاهش

موجبدووهرداشتهواحديمنشأسازمانکاراییعدموکارکنان) روانیوروحینیازهاي
درپژوهشیفرضیهبینمعناداريرابطه. گرددیمکنانکارکاريزندگیکیفیتکاهش
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وبسی. استشدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشدهانجامتحقیقاتجملهازفراوانیتحقیقات
و) 2005(چویانگ،)2003(همکارانوآکتون،)2000(همکارانوهلیر،)2000(همکاران
.)2002(فاطمیو) 2002(همکارانومرسدس

ایندارد، دروجودمعناداريهمبستگیعملکردومداومامنیتورشدفرصتنیتأمبین
ورشدامکانآنان،دانشوتخصصوکارکنانبهمحولهوظایفتناسبباشغلطراحیپژوهش
چرخشونتایجبازخوروشغلیسازيغنیوشغلیتوسعهمشاغل،درمدیرانبرايپیشرفت

هانسبتاینازکارکنانبرخورداريدرجهتحقیقاتسایرساسابر. استبودهنظرموردشغلی
وبخشیدهبهبودراکارمحیطروانیوفیزیکیشرایطازمطلوبیتهاآنوادراكاحساس
پیشنهادلذا. بردیمباالراآنهاعملکردوشدهآنهادربیشترخاطررضایتباعثدرنتیجه

اصلیابعادافزایشبا. بگیردقرارنظرمدشغلیوظایفشرحضوحووشغلتعریفگرددیم
بایدبنابراین،. ابدییمافزایشکارکنانشغلیارضايکار،شناختیروانمراحلباالبردنوشغل

بهسازمانهدفهايپیشبردبرايرامتنوعیمهارتهايکارکنانباشد،ياگونهبهفعالیتهاترکیب
کهاستمشتريبارابطهایجادشغلنگیزشاظرفیتباالبردنبرايهمچنین.گیرندکار

ایجادمدیریتی،فرایندهايازیکینهایتدرو. دهدافزایشراشغلبازخوردوهویتاستقالل،
راکارشانبازخوردوباشندباخبرخودکارکیفیتازکارکناناستالزم. استبازخوردمجاري
تعدیلمناسبياگونهبهرارفتارشانهکدهداجازهآنانبهتاکننددریافتمنظموبموقع
راخودشانمدیرانکهاستاینجدیدروندو. کننددریافتمطلوبپاداشهايبتوانندتاکنند

اینازوکنندیمدریافتفوريبازخوردعملکردشاندربارهکارکنانروش،اینبا.کنندبررسی
بدینوبخشندبهبودراآنکنندیمتالشوشناسندیمراکارشانایرادهايبسرعتطریق
تحقیقاتدرپژوهشیفرضیهبینمعناداريرابطه. شودیممحققفعالیتهامستمربهبودترتیب
باالدهی و .استشدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشدهانجامتحقیقاتجملهازفراوانی

).1983و 1985کاپلمن () و1393همکاران (
ومنطقیوصحیحصورتبهمدیرانازارزشیابیباکارمحلردقانون گراییپژوهشایندر

شدهسنجیدهغیرهوکاردرکارکنانعملآزاديوکارکناندانشتخصصبهدادناهمیت
انجامتحقیقاتجملهازفراوانیتحقیقاتدرسومپژوهشیفرضیهبینداريمعنارابطه.است
هلیسیو) 2000(، یان)2002(یفاطم. استشدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشده

طراحیگرددیمپیشنهاد. لذا)1986(گرالدو) 2000(مانگلوکنراد،)1999(چاکوساماتو
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صورتمنطقیوصحیحارزشیابیمدیرانازتابگیردقرارکاردستوردرعملکردمدیریتنظام
.بگیرد

. داردوجودمعناداريبستگیهمعملکردسازمان ودرکاريزندگیدراجتماعیوابستگیبین
گروهیهمکاريشایدمبتالستآنبهتنهاییبهانسانهرکهعقالنیمحدودیتبهتوجهبا

از. استکاملوجامعمنظم،منطقی،گیريتصمیمسیستمیکبهدستیبابیراهتنها
ینهمواستشغلیخشنوديورضایتبرآنتأثیرگیري،تصمیمدرمشارکتفوایدمهمترین

پژوهشیفرضیهبینمعناداريرابطه. عملکردارتقايوکاردرکارکنانتعهدافزایشطور
شدهیافتزیرپژوهشگرانتوسطشدهانجامتحقیقاتجملهازفراوانیتحقیقاتدرچهارم
و) 2000(مانگلوکنراد،)1999(چاکوساماتوهلیسیو) 2000(، یان)2002(فاطمی. است
داشتهفعالحضورسیاستگذارييهاتهیکمدرکارکنانگرددیمپیشنهادلذا. )1986(گرالد
بهو. باشندداشتهشرکتمشورتیيهاتهیکمخودگردان،کارييهامیتدرهمچنینو. باشند

توجهتریاصولوبهترروشهايباآنفعالیتهايوهابرنامهقالبدرسازمانکارکنانمشارکت
ازونمودهگوشزدمشارکتآموزشيهاکارگاهقالبدررامسالهایناهمیتوبشودبیشتري

بهبیشترياختیارتفویض. نمودهموارسازمانهادررامشارکتیمدیریتسیستمراهطریقاین
.شودترپررنگهمبستگی اجتماعینقشتاگرددواگذاربایستیکارکنان

منابع
بینرابطه)، بررسی1393(غالمحسینپور،الحمحمد و فصالحی،سیدمهدي؛باالدهی،احمدي

دانشفصلنامه: ،)بازرسیکارکنان: مطالعهمورد(کارکنانسازمانیعملکردوکاريزندگیکیفیت
پنجم.دوره16: مازندران، شمارهانتظامی

نانکارکدریزندگتیفکیبایشغلتیرضارابطهنیی)، تع1388(ی، موسينارکياسفنجار
علوم، دانشگاهیاجتماعيارکمددارشد گروهیارشناسکنامهانیبزرگ، پاتهرانيهايکالنتر

راهب.غنچهترکد:مشاورما و استادیاقلیمصطفترکد:راهنما، استادیتوانبخشویستیبهز
کارکنانکاريزندگیکیفیتبینرابطهبررسی،)1390(علینیا،داود و تقینسب، سیدحسینی

.15شمارهچهارم،تربیتی، سالعلومفصلنامهآنان،وريبهرهباتبریزپزشکیلومعدانشگاهستادي
،ارشدنامهپایانمعلمان،سازمانیاثربخشیوکاريزندگیکیفیتبینرابطه،)1388(زهرادنیوي

ساري.آزاددانشگاه
کیفیتلیل)، تح1392(اناري، فرشیدو دهقانیرضاغالمشهبازي،منصور؛نیا، محمددهقان

انسانیمنابعترویجیعلمیفصلنامهسازمانی،تعهدباآنرابطهوپلیسنیروهايکاريزندگی
هشتم.دوره33: ناجا، شماره
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مدیرانعملکردباکاريزندگیکیفیتبینرابطه)، بررسی1394و نجفی، علی (رحیمیان، حمید
.35شماره،9دوره،يوربهرهیریت پژوهشی مد–ایران، فصلنامه علمی گازملیشرکتمیانی

،انسانیعلومکتبتدوینومطالعهسازمان: مدیریت، ناشروسازمان، مبانی)1395(علیرضائیان
).سمت(دانشگاهها

،علومدانشگاهکارکنان،کارزندگیکیفیتبررسی)،1392کفاشیان (مجیدواکرمعلیمردانی
انتظامی.

 مدیریت منابع انسانی (پیوند استراتژي و عمل)، 1388براون (و کنت جی، ، استوراتآلگرگ ،(
چاپ دوم؛ترجمه: اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، تهران: انتشارات مهکامه،

مهديمجتبی و جوانمرد،خدیو،راستمهدي؛سیدباالدهی،؛ احمديیمحمدعلعربی،میرزائی
استانانتظامیکوپروسايسازمانیعهدتکاري وزندگیکیفیتبینرابطه)، بررسی1392(

چهارم.دوره14: مازندران، شمارهانتظامیدانشمازندران، فصلنامه
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