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 The aim of this study was to investigate the relationship between qualities of work 

life was effective human resource management. The population of the city 

municipal employees that was 340. With morgan and kerejcie diagnosed table and 

simple random sampling of 181 individuals chosen Later were asked to answer a 

questionnaire study. This research was descriptive- Correlation. To collect data 

Standard questionnaires were used human resource management effectiveness and 

quality of work life questionnaire. Data for the analysis of descriptive and 

inferential statistics were used. The descriptive statistics by using frequency, 

percentage and graphs to describe the variables studied, The inferential statistics, 

regression and correlation coefficient and Pearsoun was using the assumptions of 

this study. All data analysis was performed using SPSS-18 software.The findings 

suggests that the level of significance (0.000) is smaller than the error 5%. 

Therefore, we conclude there is a significant relationship between effective human 

resources management in the organization of work, the development of human 

capabilities, payment of fair and adequate provision of health, the health and 

growth opportunities and continuous security staff. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 58-85: صفحات

. شد کاری انجام زندگی باکیفیت اثربخش انسانی منابع مدیریت رابطه هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 کرجسی جدول به بامراجعه. باشد می نفر 043 تعدادآنها بهشهر بودندکه شهرداری آماری کارکنان جامعه

 به شد خواسته وازآنان انتخاب نمونه عنوان نفربه181 ساده تصادفی گیری نمونه روش وبه ومورگان

 گردآوری برای. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. دهند پاسخ پژوهش های پرسشنامه

کاری  زندگی کیفیت اثربخش و پرسشنامه انسانی منابع استاندارد مدیریت های پرسشنامه اطالعات

 ازآن حاکی ها یافته. شد انجامSPSS-18  افزار نرم بوسیله ها داده تحلیل کلیه.قرارگرفت مورداستفاده

 می باشد، 30/3 خطای سطح از کوچکتر( 333/3) معنی داری سطح اینکه مقدار به توجه که با است

توسعه  کار، سازمان در قانون گرائی با اثربخش  انسانی منابع مدیریت اطمینان بین درصد 50 با بنابراین

 رشد و امنیت فرصت تأمین درمان و -بهداشت کافی، سالمتی و منصفانه پرداخت ، انسانیهای قابلیت

 .دارد وجود معناداری رابطه کارکنان  مداوم

 ولاطالعات نویسنده مسئ
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 مقدمه

 حوزه کل اندازه به که است ایحوزه امورکارکنان مدیریت

 تغییروتکامل دستخوش طورطبیعی امابه دارد قدمت مدیریت

 به که است جایی تغییروتکامل این عطف نقطه. است شده

. شودمی مطرح انسانی منابع مدیریت کارکنان، مدیریت جای

 ی اداره و مدیریت از است عبارت انسانی منابع مدیریت

 یعنی شرکت، هایدارایی ترینباارزش پایدار و استراتژیک

 هم، کنار در طورانفرادی به کنندو کارمی درآنجا که کارکنانی

 کنندمی کمک اهدافش به وصول در شرکت، به

 به معطوف انسانی منابع مدیریت. (1550 ،1آرمسترانگ)

 فکر طرز رفتار، که است هاییوسیستم اقدامات ها،سیاست

 از مقصود .دهندمی قرار تاثیر راتحت کارکنان وعملکرد

 اجرای موردنیازبرای هاواقداماتسیاست انسانی منابع مدیریت

 فعالیت از هاییجنبه با که است مدیریت وظیفه از بخشی

 دادن آموزش کارمندیابی، برایبه ویژه دارد، بستگی کارکنان

 وایجادمحیطی پاداش، دادن عملکرد، ارزیابی کارکنان، به

 طرفی از. (1،1333دسلر)سازمان کارکنان برای ومنصفانه سالم

 زندگی کیفیت باکاربردفنون درسازمان کارکنان روانی نیازهای

 کیفیت واقع به. (1330 ،0دوکل)خواهدشد برآورده کاری

 های وانگیزه روانی آرامش درهرسازمانی کاری زندگی

 ؛1332 4ریچارد،)کند می تقویت کارکنان رادربین پیشرفت

 شامل کاری زندگی کیفیت برنامه .(1088 ازحسینی، نقل

 وتعالی رشد حامی که است سازمانی بهبوددرفرهنگ هرگونه

 ارزشی رونظام ازاین. (0،1553مایر)باشد درسازمان کارکنان

 مهم منزله افرادبه بروی گذاری سرمایه کاری، زندگی کیفیت

 می قرار موردتوجه انسانی منابع مدیریت درمعادله متغیر ترین

 وبرآورده انسانی منابع صحیح مدیریت که معنا این دهدبه

 بلندمدت وکارآیی بهسازی به کارکنان نیازهای ساختن

 درقرن کاری زندگی روکیفیت این از. خواهدشد منجر سازمان

                                                           
1 Armesterang 

2 .Desler 

2.Douckel 

3.Richard  
4.Mayer 

 سازمان اهداف ازمهمترین یکی بصورت درسراسردنیا حاضر،

 ازجنبه کارکنان. (1081 حمیدی،) است درآمده آن وکارکنان

 توسعه رشد، فرصت ، ودستمزد حقوق چون مختلفی های

 که.... و درکار، قانونگرایی شغلی، امنیت اساسی، های قابلیت

 دارند گالیه شود، می محسوب کاری زندگی کیفیت ابعاد از

 پاسخ سوال این داردبه حاضرتالش پژوهش منظور بدین

 کاری زندگی باکیفیت انسانی منابع مدیریت بین آیا دهدکه

 داردیاخیر؟ وجود رابطه

 مبانی نظری

 کاری زندگی کیفیت

 کارکنان العمل عکس از است عبارت: کاری زندگی کیفیت

 و شغلی ارضای در آن فردی پیامدهای ویژه به کار، به نسبت

 کارکنان توانایی میزان کاری زندگی کیفیت. روحی سالمت

 است تجربیاتی از استفاده با شخصی مهم نیازهای ارضای در

 بر شدت به تعریف این در که اند کرده کسب سازمان در که

 تأکید شود افراد نیازهای ارضای به منجر که محیطی ایجاد

 نشان (1055) تاالنه و همکاران .(1085 فرجی،)است شده

مولفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن  دادند

مداوم، یکپارچگی و  تامین فرصت رشد و امنیتو بهداشتی، 

انسجام در سازمان، توسعه قابلیت هایانسانی بر کیفیت زندگی 

همکاران  چوبینه و .گذار هستندتاثیر کاری سرمایه انسانی 

 درآمد سطح و جنسیت همچون متغیرهایی داد نشان (1051)

 ی جامعه در کاری زندگی کیفیت بر موثر عوامل جمله از افراد

اند بیان کرده ( 1085)همکاران و حیدری .است مطالعه مورد

 شغلی خشنودی با سازمانی تعهد و کاری زندگی کیفیت بین

 نشان( 1085) وهمکاران ساعدی .دارد وجود چندگانه رابطه

 سالمت و کاری زندگی بین کیفیت کلی طور به که ندداد

تونده  .معناداروجوددارد شغلی همبستگی خوشنودی با سازمانی

عوامل  مدیریت انسانی بر نشان دادند ( 1313) همکاران و

تعامل، مدیریت استعداد، کیفیت زندگی کاری  از جمله 

با ( 1335) وهونگ چن.گذار استپاداش، یادگیری و توسعه اثر

 عواملی انسانی نیروی وعملکرد انسانی منابع مدیریت بررسی

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/


 

 پاداش عملکرد، ارزیابی آموزش، انسانی، نیروی تامین نظیر

 انسانی نیروی تامین ندنشان داد کارکنان مشارکت خدمت،

 و اهفرصت وشناسایی سازمان وراهبردهای اهداف درراستای

 ضعف و قوت نقاط وتعیین سازمان بیرونی محیط تهدیدات

 و هینون .موجود شده است منابع محوری هایوقابلیت

زندگی  کیفیت قدرت افزایشاند بیان کرده( 1335)1ساریما

 منجر نهایت در و شغلی خشنودی به منجر درکارکنان کاری

  .می شود سازمان در وری بهره و تولیدافزایش  به

 

 

 روش تحقیق

 آماری جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش

 نفرمی043 تعدادآنها که.باشند می بهشهر شهرداری کارکنان

 نمونه روش وبه ومورگان کرجسی جدول به بامراجعه .باشد

شده  انتخاب نمونه عنوان نفربه 181 ساده تصادفی گیری

 کاری زندگی های استاندارد کیفیت پرسشنامه از.است

 روایی بنابراین .است شده استفاده 1والتون توسط پرسشنامه

 بر پرسشنامه این پایایی. مورد استالذکر فوق های پرسشنامه

 است آمده بدست% 82 پژوهش این در  کرونباخ آلفای حسب

  یافته ها

-قانون بامدیریت منابع انسانی  اثربخش بین :  فرضیه اول

.کارکنان رابطه وجود دارد کار در سازمان گرائی

                                                           
1
 . Heinonen & Saarimaa 

2
 .Walton 
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 تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش  -9جدول

 سطح معناداری (α)میزان خطا  پیرسونضریب  متغیرها

 گرائیقانونمدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 در سازمان

**188/3 30/3 333/3 

با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی پیرسون مثبت می

باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر مستقیم است که شدت آن 

گردد که بین این نتیجه حاصل می بنابراین. باشدمی 15/3نیز 

 کار در سازمان گرائیقانون بامدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 . کارکنان رابطه معناداری وجود دارد

 توسعه مدیریت منابع انسانی  اثربخش و بین :  دومفرضیه 

 .رابطه وجود دارد انسانیهای قابلیت

 تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش -6جدول

 سطح معناداری (α)میزان خطا  ضریب پیرسون متغیرها

 توسعه مدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 انسانیهای قابلیت

**130/3 30/3 333/3 

 

با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی پیرسون مثبت می

مستقیم است که شدت آن  باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر

گردد که بنابراین این نتیجه حاصل می. باشدمی 130/3نیز 

-های توسعه قابلیتمدیریت منابع انسانی اثربخش با بین 

 .رابطه معناداری وجود دارد انسانی

-پرداخت مدیریت منابع انسانی اثربخش با بین  :فرضیه سوم 

 .رابطه وجود دارد کافی و منصفانه

 تحلیل آماری فرضیه سوم پژوهش -9جدول

 سطح معناداری (α)میزان خطا  ضریب پیرسون متغیرها

-پرداخت مدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 کافی و منصفانه

**120/3 30/3 333/3 

با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی پیرسون مثبت 

بنابراین رابطه بین دو متغیر مستقیم است که شدت باشد می

گردد بنابراین این نتیجه حاصل می. باشدمی 120/3آن نیز 

 و منصفانهپرداخت مدیریت منابع انسانی اثربخش با که بین 

 .رابطه معناداری وجود دارد کافی

محیط مدیریت منابع انسانی  اثربخش  با بین : فرضیه چهارم 

 .رابطه وجود دارد بهداشتی ایمن و کاری

 تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش -4جدول



 

 سطح معناداری (α)میزان خطا  ضریب پیرسون متغیرها

 محیط کاریمدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 بهداشتی ایمن و

**114/3 30/3 333/3 

همبستگی پیرسون مثبت با توجه به اینکه عالمت ضریب 

باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر مستقیم است که شدت می

گردد بنابراین این نتیجه حاصل می. باشدمی 114/3آن نیز 

 -مدیریت منابع انسانی  اثربخش با سالمتی بهداشتکه بین 

 . کارکنان رابطه معناداری وجود دارد درمان

 تأمینانی  اثربخش با مدیریت منابع انسبین :  فرضیه پنجم 

 .رابطه وجود دارد مداوم رشد و امنیت فرصت

 تحلیل آماری فرضیه پنجم پژوهش -8جدول

 سطح معناداری (α)میزان خطا  ضریب پیرسون متغیرها

رشد و  فرصت تأمینمدیریت منابع انسانی  اثربخش 

 مداوم امنیت

**154/3 30/3 333/3 

با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی پیرسون مثبت می

باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر مستقیم است که شدت آن 

گردد که بنابراین این نتیجه حاصل می. باشدمی 154/3نیز 

رشد و  فرصت تأمینمدیریت منابع انسانی  اثربخش با بین 

 .رابطه معناداری وجود دارد مداوم امنیت

( اثربخش)مدیریت منابع انسانیبین  :فرضیه اصلی پژوهش

 .رابطه وجود دارد باکیفیت زندگی کاری کارکنان

 آنالیز واریانس رگرسیون -5جدول

 سطح معناداری F میانگین Df مجموع مجذورات ضرایب

 455/1483 8 550/11840 رگرسیون 

 115/048 121 30/05825 باقیمانده  333/3 100/4

  183 340/21213 کل

نشان داده است که سطح معناداری ( 5)یافته های جدول 

کوچکتر است  30/3می باشد که از مقدار خطای ( 333/3)

بنابراین رابطه معنی دار بین متعیرهای پیش بین و متغیر 

یعنی سهم هر . درصد اطمینان تایید می شود 50مالک با 

مدیریت منابع در  ابعاد کیفیت زندگی کاری کارکنان یک از 

 .متفاوت است انسانی

 جدول ضرایب رگرسیونی -7جدول 

 B عنوان متغیر متغیر
انحراف 

 استاندارد
Beta T 

سطح 

 معناداری



 کاری زندگی باکیفیت اثربخش انسانی منابع مدیریت رابطه بررسی 54/ باباجانی

 

A  عدد ثابت(Constant) 112/01 88/1  511/8 333/3 

1X  333/3 250/5 482/3 10/3 12/3 کافی و منصفانهپرداخت 

1X 331/3 555/1 044/3 111/3 141/3 مداوم رشد و امنیت فرصت تأمین 

0X 311/3 185/1 125/3 11/3 41/3 کار در سازمان گرائیقانون 

4X  310/3 10/1 310/3 103/3 00/3 انسانیهای قابلیت توسعه 

 ایمن و محیط کاریهای ، مولفه(2)توجه به جدول با 

 کلی کاری، فضایاجتماعی زندگی  بهداشتی، وابستگی

اجتماعی در سازمان از مدل انسجام  زندگی؛ یکپارچگی و

 فرصت کافی؛  تأمین و منصفانهرگرسیونی حذف و پرداخت 

کار؛ توسعه  در سازمان گرائیمداوم؛ قانون رشد و امنیت

در مدل رگرسیونی باقی ماندند تا سهمی انسانی های قابلیت

به این . درا تبیین نماین( اثربخش) مدیریت منابع انسانیاز 

تواند درصد می 5/10ترتیب رگرسیون خطی فوق به میزان 

متغیر  .بینی کندرا پیش( اثربخش)مدیریت منابع انسانیمقدار 

باتوجه به بزرگتر بودن بتای آن  کافی و منصفانهپرداخت 

 رشد و امنیت فرصت تأمینبیشترین سهم و ( 482/3)

توسعه و ( 125/3) کار در سازمان گرائیقانون ، (044/3)مداوم

بترتیب در تبیین مدیریت و منابع ( 310/3)انسانیهای قابلیت

راساس جداول باال، معادله ب. انسانی اثربخش نقش دارند

 :رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود

Y = a + b1x1+ b2x2+ b3x3 + b4x4 

 (اثربخش)مدیریت منابع انسانی= 112/01+ 12/3(کافی و منصفانهپرداخت +  )141/3( مداوم رشد و امنیت فرصت تأمین) 

 + 41/3(کار در سازمان گرائیقانون)+ 00/3(انسانیهای قابلیت توسعه )

 نتیجه گیری

  انسانی منابع مدیریت بین داد نشان پژوهش های یافته

 رابطه کارکنان کار سازمان در قانون گرائی با اثربخش

 سازمان در قانون گرائی باافزایش یعنی. دارد وجود معناداری

 می نیزافزایش کارکنان اثربخش  انسانی منابع مدیریت کار،

 تاالنه و همکارانهای  بایافته که بالعکس و یابد

 همکاران و ساعدی ،(1085) همکاران و حیدری،(1055)

 می همخوان و همسو ،(1335) وهونگ چن ،(1085)

 نقش کاری زندگی کیفیت و انسانی منابع مدیریت پس.باشد

نتایج  .دارد ها سازمان در انسانی نیروی وری بهره در مؤثری

 انسان سازمانی، های سیستم در غالباًحاکی از آن است که 

 زیرا است، سازمانی اهداف به رسیدن در عامل ترین مهم

 هایهدف توانندنمی تنهایی به سازمان، به وارده منابع سایر

 منابع مدیران  سیستم یک در. بخشند تحقق را سازمانی

 میان هماهنگی ایجاد برای هاییبرنامه ارائه جهت در انسانی،

 سازمانی اهداف تامین شیوه و انسانی نیروی نیازهای و اهداف

 هرگونه شامل کاری زندگی کیفیت برنامه. هستند تالش در

 وتعالی رشد حامی که است سازمانی بهبود در فرهنگ

 زندگی کیفیت ارزشی رونظام ازاین .باشد درسازمان کارکنان

 متغیر ترین مهم منزله افرادبه بروی گذاری سرمایه کاری،

 به. داده است قرار موردتوجه انسانی منابع مدیریت درمعادله

 ساختن وبرآورده انسانی منابع صحیح مدیریت که معنا این

 منجر سازمان بلندمدت وکارآیی بهسازی به کارکنان نیازهای

 درقرن کاری زندگی روکیفیت این از. خواهدشد

 سازمان اهداف ازمهمترین یکی بصورت حاضر،درسراسردنیا

 به معطوف انسانی منابع مدیریت .است درآمده آن وکارکنان

 طرزفکر رفتار، که است هایی وسیستم اقدامات ها، سیاست

 کشوری اگر.دهند قرارمی تاثیر راتحت وعملکردکارکنان
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 نماند عقب رقابت عرصه در و باشد پیشتاز اقتصاد در بخواهد

 نوآور باانگیزه، و ماهر متخصص، کاردان، انسانی منابع از باید

بایست توجه میفرضیه با توجه به .  باشد برخوردار خالق و

 در گرائی قانون مقررات وملزم کردن افرادبه رعایت که شود 

سازمان شود لذا پیشنهاد  کیفیت سازمان می تواند موجب ارتقا

باتقویت دراین زمینه مدیریت ونظارت مسئولین گردد می

به اشکال مختلف  قابلیت های کارکنان و باالبردن انگیزه آنها

انسان سالم چه از نظر موجب ارتقاسطح کیفیت کاری،

جسمانی که می تواند قدرت کارکردن داشته باشد وچه از نظر 

 روانی که عالقه ورغبت برای کارکردن ودرست کارکردن

نیز بخودی خود انگیزه  کافی و پرداخت منصفانه ازآنجایی که

 ارتقاسطح موجبشود با مدیریت آن می توان محسوب می

 .کاری شد کیفیت

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

ندگان نگارش مقاله تماماً توسط نویس :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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