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 چکیده

جامعه روانی کارکنان شهرداری تهران پرداخته شد. کیفیت زندگی کاری بر سالمت  تأثیرگذاریبررسی  حاضر به پژوهش در

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده باشد میآماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران 

 ازنظرضر نمونه انتخاب شدند. پژوهش حا عنوان بهنفر  373که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود می

 اطالعات این تحقیق گردآوری پیمایشی است. ابزار-ماهیت و روش توصیفی ازنظرهدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و 

محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار  4.7 از، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر باشد میپرسشنامه 

است. استفاده شده  Pls افزار نرماز آزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  .شده برخوردار است تائید

 قرار داد. تائیدکیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان در شهرداری تهران مورد  تأثیرگذاری ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل 

 

 شهرداری تهران کیفیت زندگی کاری ، سالمت روانی،های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 منباع  مهمتارین  عناوان  باه  انساانی  آمده اند و در هر ساازمان، نیاروی   بوجود خاصی اهداف برای ها سازمان امروزی جوامع در

 شود..لذا بکارگیری می محسوب سازمان محرکه نیروی و نموده ایفاء را مهمی نقش های سازمانی هدف به رسیدن راهبردی، در

 امور اداره به که سطحی در هر مدیران گردد.چرا که امروزه واقع عمیق توجه مورد بایستی می یروی انسانین مدیریت و مناسب

 عماومی  عملکارد  بر گسترده تاثیری و روحیاتشان ها ها، سلیقه حالت که دارند سروکار همکارانی پردازند، با می خود کارکنان

روحیاه،   حفا   ضامن  کاه  آورد بعمل را اقداماتی باید شایسته نیروهای جذب از پس ترتیب بدین .دارد آنها موسسه سازمان یا

گاردد   مسئولیت هاا  اجرایی روند و در امور پیشرفت آنان باعث خاطر رضایت جلب با تا داشت زیرنظر دقت به را آنان مشکالت

 شاد  مطار   هاا  ساازمان  از یبسیار در موضوع ها مهمترین از یکی عنوان به کارکنان کارى زندگى کیفیت در این راستا، بهبود

 (. 1443، 2)بودین

 جاذب، بلکاه   جدیاد را  کارکنان تنها نه که کنند ایجاد را کارى محیط که باید دریافتند را نکته این ضرورت ها سازمان مدیران

 توجاه  خود کاری، کارکنان کیفیت زندگی به که کند .سازمانی جلوگیرى آنان جایی بی مورد به جا از و حف  را فعلى کارکنان

کاار.در   نیاروی  بیشتر وری بهره یعنی کار نیروی بیشتر و تعهد بود خواهند برخوردار متعهدتر کار نیروی داشتن مزایای از دارد

 از انساانی  نیروهاای  ماهیات  باه  توجاه بیشاتر   کار بازارهای و جوامع روزافزون پیچیدگی به توجه با کاری زندگی واقع کیفیت

 (.2331)احمدی،  است برخوردار ای ویژه اهمیت

شاد. طرفاداران نظریاه کیفیات زنادگی کااری در        های گذشته فقط بر زندگی شخصی )غیرکاری( تاکید می درحالی که در دهه

های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار  جستجوی نظام

دانند و معتقدند کیفیت زنادگی کااری   زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان میکیفیت  3و بودین 1کنند. ادگار

دهد و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری اسات کاه بار     نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می

ا کیفیات زنادگی کااری بااال، کاار معنای دار و       هاایی با   (.در سازمان2334گذارد )ستوده،  یادگیری و سالمت کارکنان تاثیر می

. در باشاد  مای و برای انجام آنها نیازمند استفاده از مهارت های پیچیاده   شود میخودتنظیم است، با یک آرایش سیستمی انجام 

عوامال مارتبط   بردن به  مند هستند که معنی کار و شرایط را برای کارکنان تشریح کنند.پی مدیران عالقه ها سازماناین نمونه از 

. لاذا  باشاد  مای با کیفیت زندگی کاری دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا، برنامه کیفیت زندگی کاری حامی رشد و تعالی ساازمان  

دهد، باه   ترین متغیر در مطالعه مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می مهم عنوان بهنظام ارزشی، کیفیت زندگی کاری کارکنان را 

نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجار خواهاد شاد. در تحقیاق حاضار باه        این معنا که برآورده

 شهرداری تهران می پردازیم. کیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان تأثیرگذاریبررسی 

 

 بیان مسئله

از قبیال فاراهم آوردن فرصاتهای رشاد و      کیفیت زندگی کاری فلسفه ای از مدیریت با هدف باال بردن شان و منزلت کارکناان 

پیشرفت برای آنان است. وقتی شرایط کاری فرد، سالمت جسمی و روحی برای وی فراهم آورد، احتماال با ذهنی باازتر پاذیرای   

فرهنگ و مسئولیت اجتماعی سازمان خواهد بود و این سالمت جسمی و روحی در سایه توجه به کیفیات زنادگی کااری افاراد     
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دارایای هوشامند و    عناوان  باه (.سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را 2333اهد شد )سلمانی، محقق خو

ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی کارکناان توجاه دارناد. بهباود کیفیات زنادگی کااری کارکناان         

حمایت گرایانه از منابع انسانی است. مفهوم کیفیت زندگی کاری امروز به  مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاستهای

یک موضوع اجتماعی عمده در سرتاسر دنیا مبدل شده است، در حالی که در گذشته فقط تاکیاد بار زنادگی شخصای باود، در      

است. از آنجا که بین اقادامات  جامعه امروز بهبود زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان آن درآمده 

مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد، از این رو حیات مجدد بخشیدن به کارکنان، از طریق 

هاایی باا کیفیات     در ساازمان  (2332ارتقای کیفیت زندگی کاری، کلید موفقیت هر سازمان محسوب می شاود. )خاقاانی زاده،   

و برای انجام آنهاا نیازمناد اساتفاده از     شود میدار و خودتنظیم است، با یک آرایش سیستمی انجام اال، کار معنیزندگی کاری ب

مند هساتند کاه معنای کاار و شارایط را بارای کارکناان         مدیران عالقه ها سازمان. در این نمونه از باشد میمهارت های پیچیده 

 (.1443، 1آندرهرضایت شغلی در سازمان شود ) تا منجر به ایجاد تعهد سازمانی و تشریح کنند

گذرد، از این رو، کیفیات زنادگی کااری آناان دارای     ای از اوقات زندگی کارکنان در محیط کاری میامروزه بخش قابل مالحظه

ی که مدیران به گذارد. هنگامی خود احتماال تاثیر روانی و اجتماعی بر آنان به جای میسزایی است که این امر به نوبهاهمیت به

کنند، باید مطمئن باشند که محیط روانی مطلاوبی  ها را به این سو هدایت میدنبال تامین سالمت روانی زیردستان هستند و آن

یکای   عناوان  به(.امروزه ارتقای سالمت روانی محیط کار 1421، 1برای فعالیت و سازگاری در محل کار شکل گرفته است )جوفره

، توجه محققان زیادی را در ایران و خارج از کشور به خاود جلاب   ها سازمانوسعه و بهسازی منابع انسانی در از مهمترین ابعاد ت

کرده است. برای پیشرفت و رشد کشور در همه زمینه هاا ابتادا بایاد از نیاروی انساانی ساالم جسامی و فکاری در م سساات          

استفاده کرد.منظور از سالمت روان درجه ای از تعادل است  اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی در باال بردن سطح بهره وری

که فرد درمواجهه با مشکالت اجتماعی و سازگاری اجتماعی با محیط پیرامون خود برقرار میکند و رفتار منطقی از خاود نشاان   

یات زنادگی کااری اسات.     میدهد .در این میان، یکی از عواملی که به نظر میرسد بر سالمت روان کارکنان تاثیرگذار باشاد، کیف 

کیفیت زندگی کاری، مجموعهای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان است که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات 

رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیمگیری، دموکراسی، سرپرستی مناسب و خوب، تنوع و غنی باودن مشااغل و مانناد    

 (.2331آن است )احمدی، 

باید شرایطی فاراهم آورد   ها سازمانوری کارکنان و به طور کلی کارکنان از نقطه نظر سودمندی به منظور افزایش کارآیی و بهره

هاای الزم جهات افازایش    تا سالمت روانی آنان افزایش یابد و یکی از متغیرهای مرتبط با این موضوع نیز ایجاد شرایط و زمیناه 

چناین اگار   کنناد.هم سارری مای   ها سازمانسوم از عمر خود را در ت، زیرا کارکنان تقریبا یک کیفیت زندگی کاری کارکنان اس

بررسای   یاباد لاذا در تحقیاق حاضار باه     های الزم باشد، سالمت روانی کارکنان بهباود مای  محیط و شرایط کاری دارای انعطاف

 ی پردازیم لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیاکیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان شهرداری تهران م تأثیرگذاری

 کیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان شهرداری تهران تاثیر دارد؟
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 پیشینه تحقیقات انجام شده:

انجام داده است. پژوهش حاضر با  "بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر سالمتی روان  "( تحقیقی با عنوان 2331حسینی )-

. در این پژوهش از  باشد می کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سالمتی روان بر کیفیت زندگی کاری تاثیرهدف بررسی 

ی برآورد الگوهای ارائه شده و آزمون کولومگروف اسمرینف برای ضریب رگرسیون برای آزمون فرضیه و معادالت ساختاری برا

و ابعاد هشت گانه آن  والتون کیفیت زندگی کاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده که ها دادهآزمون نرمال بودن 

 تاثیر گذار بودند سالمتی روان بر

انجام داده "بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین تهران"(تحقیقی با عنوان 2333سلمانی )-

ست.نتایج نشان داده که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد ارتباط معنا دار و مثبت وجود دارد.این در حالی است که ارتباط ا

مثبت و معنا دار با عملکرد برای پرداخت کافی و منصفانه و امنیت شغلی رد شد . چهار معیار باقی مانده یعنی: رضایت از 

ای مشخص، فرصت رشد و ارتباطات باز، ضرایب معنی داری در محدوده قابل قبول سیستم افزایش حقوق، قوانین و رویه ه

 داشته وارتباطشان با عملکرد درجهت مثبت اثبات شد.

بانک ملّت  3بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان شعب منطقه  "(تحقیقی با عنوان 2331نفری ندا )-

 3ضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در شعب منطقه انجام داده است .مقاله حا "تهران 

 3بانک ملّت تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان منطقه 

 بانک ملّت تهران رابطه وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر "ی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی بررس "(پژوهشی تحت عنوان 1421) 1فاتحی

 -کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی در معلمان ورزشی در وزارت آموزش و پرورش بود . روش این پژوهش توصیفی

ثبت و معنادار بین نفر بر اساس جدول مورگان بود. نتایج نشان داد که رابطه م 111همبستگی است. جمعیت نمونه پژوهش 

 بعد از کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در معلمان ورزشی دروزارت آموزش و پرورش وجود دارد.

( تحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی: مطالعه مقایسه ای دانشگاهیان 1421) 7تی اس میر افسار -

. یافته باشد میضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی برای دولت و بنیاد انجام داده است. پژوهش حا

های این مطالعه نشان می دهد که کیفیت کار و زندگی است که تاثیر مثبتی بر تعهد عاطفی و هنجاری از دانشگاهیان برای 

داشت. بررسی تمام متغیرهای بر تعهد دانشگاه هم دولت و هم بنیاد دارد در حالی که آن را به یک اثر منفی بر تعهد مستمر 

 سازمانی برای هر دو نوع دانشگاه نشان می دهد که باالترین تاثیر را در تعهد عاطفی، تعهد هنجاری داشت.

انجام "رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شرکت مهندسی و توسعه گاز 3"(تحقیقی با عنوان 1421) 8جوفره-

اصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین اجزای کیفیت زندگی کاری وجود دارد داده است. نتایج ح

و اولویت تاثیر گذاری اجزای کیفیت زندگی کاری را به ترتیب پرداخت منصفانه، قانون گرایی، فراهم شدن فرصت رشد، توسعه 

 .قابلیتهای انسانی و محیط کاری ایمن و بهداشتی نشان داد

                                                           
6 Fatehi 
7 TAŞDEMİR AFŞAR3 
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هایی را که به داشتن کیفیت  عملکرد شرکت"کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان "( در تحقیقی با عنوان 1443) 3الئو -

ی شرکت دیگر مقایسه کرد. به منظور سنجش عملکرد، از روند پنج ساله 144زندگی کاری باال معروف بودند با عملکرد تعداد 

دهد که کیفیت  های وی نشان می ی بررسی ی سود استفاده شد. نتیجه مایه و حاشیهرشد فروش، رشد سرمایه، رشد بازدهی سر

 . باشد میهای تحت بررسی  زندگی کاری، یک عامل مهم تعیین میزان عملکرد شرکت

 

 هدف تحقیق:

 کیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان در شهرداری تهران تأثیرگذاریبررسی 

 

 فرضیه تحقیق:

 ی کاری بر سالمت روانی کارکنان در شهرداری تهران تاثیر معنی داری داردکیفیت زندگ

 

 روش تحقیق

مناسب است . این تحقیق  ها سازماناین تحقیق ازنظرهدف کاربردی است زیرا نتایج تحقیق برای حل مسائل اجرائی 

رداخته وپیمایشی زیرا اطالعات ازطریق پیمایشی است.توصیفی زیرا به شرایط پدیده هاپ-توصیفی  ها دادهازنظرماهیت گردآوری 

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان هرداری تهران می باشند که تعداد آنها  توزیع پرسشنامه جمع آوری گردیده است .

و برای نمونه گیری نیز در  نفر تعیین می شود 373که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  باشد مینفر  11444حدود

، پایایی پرسشنامه با باشد میابزار گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه  .شود میتحقیق از روش تصادفی ساده استفاده این 

شده برخوردار است. در این تحقیق  تائید( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار 784/4استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

 دل معادالت ساختاری استفاده شده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون م

 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق تجزیه تحلیل داده

منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود  گیری به های اندازه مدل پس از تعیین

های پژوهش با استفاده  هومی پژوهش، فرضیههای مشاهده با مدل مف رابطه علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده

 شوند. از مدل یابی معادالت ساختاری نیز آزمون می

                                                           
9 Laio 
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 تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 

 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه تحقیق

 ررسی فرضیه تحقیقنتایج حاصل از ب -1جدول 

 نتیجه  T-VALUE ضریب مسیر فرضیه تحقیق

کیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان در شهرداری تهران تاثیر 

 معنی داری دارد
 تائید 33٪ 3.183 4.317

 

ر سالمت کیفیت زندگی کاری ب تأثیرگذاریکه بیانگر  باشد می 2.31باالتر از T-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

لذا فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر کیفیت زندگی کاری بر سالمت روانی کارکنان در  باشد میروانی کارکنان در شهرداری تهران 

 قرار می گیرد تائیدشهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد، مورد 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

در شهرداری تهران پیشنهاد می شود برای  انسانی منابع تخصصینبه م، فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

تناسب پرداخت ها با معیارهای اجتماعی، عامل کارایی در پرداخت ها به نحوی در نظر گرفته شود که تابعی از میزان عملکرد 

انند با استفاده از آن کیفی و کمی کارکنان باشد و در سازمان برای کارکنان امکاناتی را فراهم آورند که کارکنان بتو

استعدادهای شخصی خود را هر چه بیشتر پرورش دهند و همچنین برای کارکنانش فرصت های پیشرفت در زمینه تخصصی 

خودشان را فراهم کرده تا بتواند مهارتهایی را که کسب کرده اند را در یک شرایط مناسب در اختیار همکاران خود قرار دهند و 

گردند و در سازمان شرایطی را فراهم کنند که کارکنان بتوانند بدون ترس از عکس العمل منفی مقام موجب اعتالی سازمان 

باالتر، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را در راه بهبود عملکرد سازمان ارائه دهند. باور حاکمیت قانون و کم رنگ بودن 

شود در شهرداری تهران برای اینکه سازمان به وضعیت کامالً  سلیقه انسانی در کارکنان ایجاد شود وهمچنین پیشنهاد می

مطلوبی دست یابند مدیران با دادن استقالل به کارکنان خود و با مهیا کردن هر نوع اطالعات و مهارتی که کارکنان در محیط 

 کاری خود بدان نیاز دارند زمینه توسعه قابلیت های کارکنان را فراهم آورند.
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