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چکیده
یباشد .این تحقيق از نظر
هدف تحقيق حاضر بررسی رابطه کيفيت زندگی کاری و انگيزش شغلی با اخالق حرفهای م 
دادهها ،توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقيق شامل کليه
هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری 
کارکنان شهرداری منطقه  11تهران که  455نفر بوده و براساس جدول مورگان ،تعداد  210نفر به عنوان حجم نمونه
دادهها از پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگی کاری والتون ( ،)1988انگيزش شغلی
جمعآوری 

انتخاب گردیدند .برای
هاکمن و اولدهام ( )1976و پرسشنامه اخالق حرفهای کادوزیر ( )2002استفاده شده است .قابليت اعتبار پرسشنامهها
با استفاده از روشهای روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیيد شده
دادهها نشان داد که کيفيت زندگی کاری بر انگيزش شغلی کارکنان و بهبود اخالق
است .نتایج حاصل از تحليل 
حرفهای در آنها تأثير مثبت و معناداری دارد .همچنين انگيزش شغلی کارکنان نيز بر اخالق حرفهای دارای تأثير مثبت

لهای انجام شده ،تمامی فرضي هها و در نتيجه
یباشد .در مجموع با توجه به دادههای گردآوری شده و تحلي 
و معنادار م 
مدل مفهومی تحقيق پذیرفته شدند.
واژگان كليدي :کيفيت زندگی کاری ،انگيزش شغلی ،اخالق حرفهای.
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يکی از مهمترين متغیرها در موفقیت سازمان ،اخالق
حرفهای است .مقصود از اخالق حرفهای مجموعه قواعدی
است كه بايد افراد داوطلبانه و براساا نادای واادان و
فطرت خويش در انجام كار حرفه ای رعايت كنند ،بادون
آن كه الزام خارای داشته باشند يا در صورت تخلف ،باه
مجازاتهای قانونی دچار شوند .اخالق حرفهای به مسائل
و پرسشهای اخالقی ،اصول و ارزشهای اخالقیات نظاام
حرفهای میپردازد و ناظر بر افعال ارادی افراد در حیطاه
فعالیتهای حرفهای خودشان است (لشکر بلوکی:1387 ،
 .)106با توااه باه اهمیات اخاالق حرفاهای در توساعه
سااازمان و بهبااود زناادگی کاااری ،الزم اساات در تعیااین
اثربخشی (میزان تحقق اهداف سازمانی) و هدايت منااب
(از امله مناب انساانی) باه میازان اخاالق حرفاه ای در
سازمان تواه شود (قراملکی.)14 :1394 ،
اخااالق حرفااهای در سااازمان تحاات تااوثیر عواماال
مختلفاای واااود دارد کااه بخشاای از آنهااا بااه عواماال
روانشناختی و بخشی نیاز باه شاراي و ف اای ساازمان
مربوط میشود .از امله اين عوامل کیفیت زندگی کاری
و انگیزش شغلی اع ای سازمان اسات .کیفیات زنادگی
کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که
حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان مایباشاد .نظاام
ارزشی مبتنی بر کیفیت زندگی کاری سرمايهگاذاری بار
روی افااراد را بااه عنااوان مهمتاارين متغیاار در مطالعااه
مديريت راهبردی مورد تواه قرار میدهد و بر ايان بااور
است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان باه بهساازی و
کارآيی بلندمدت سازمان منجر خواهد شاد (آلاباراهی،،
.)4 :1395
اسپکتور ( )2008معتقد است مردم زمانی میتوانند
در مشاغل خود به خوبی عمل کنند کاه ف اا و شاراي
کاری سازمان مناسب و با کیفیت باشد و افراد از تواناايی
و انگیزش الزم برای داشتن عملکرد مناساب بهارهمناد
باشند .در واق او معتقد اسات کیفیات زنادگی کااری و
تواناايی و انگیازش کارکناان منجاار باه عملکارد شااغلی
مناسب در آنها میشو د و زمینه را برای رفتارهای مثبات
سازمانی نظیر رفتارهاای شاهروندی ساازمانی و رعايات
اصول اخالق حرفهای فراه ،میکناد .لاذا در بسایاری از
برنامههای کیفیت زندگی کاری تالش بر آن باوده اسات
تا رضايتمندی شغلی و عملکرد کارکنان از طريق ارتقاء
سطح انگیزش درونی آنان افزايش ياباد .زيارا انگیازش و

اخالق با يکديگر همبستگی دارند .فقدان انگیزش مان از
ترويج اخالق در سازمان می شود (نائلی.)34 :1393 ،
داشتن اخالق حرفاهای نیاز باه عناوان ياک مزيات
رقابتی در سازمان مطرح است و توثیر چشمگیری بر روی
فعالیتها و نتايج سازمان دارد و مایتواناد ساازمان را در
اهت کاهش تنشها و موفقیت در تحقق اثربخش اهداف
ياری نمايد .هر چه قدر مزايای حاصل از رعايات اخاالق
حرفهای فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن از درااه
باالتری برخوردار است (سرمدی و شالباف.)101 :1386 ،
با تواه به اينکه مطالعاه کیفیات زنادگی کااری و
اخالق حرفهای کارکنان يکی از ضروریترين اموری است
که در هر سازمانی بايد به آن تواه گاردد؛ ايان نیااز در
شهرداری به عنوان نماد مديريت شهری دو چندان مای-
شود و مزايايی چون تعلق و وفاداری به ساازمان،اعتماد و
اطمینان کارکنان به ساازمان ،افازايش امنیات شاغلی و
شکلگیری اوّ حمايتی و ...را به همراه دارد.
در اين میان شهرداریها به عناوان مادير و مراا
اصلی هماهنگکننده اداره امور شهر نقش بسیار مهمای
در حل مع الت شهرنشینان دارند که اين مه ،مسلماً در
سايه واود کارکنان توانمند ،باانگیزه و اخالقمدار مقدور
خواهد بود .بنابراين در میان بخشهای مختلف مديريت
شهری ،بهبود کیفیت زندگی کارکنان در راستای افزايش
انگیزه و اخالق حرفهای در آنها اهمیت ويژهای دارد ،زيرا
بهبود وضعیت اين عوامل در کارکنان تاوثیر عمادهای در
ارائه خدمات مناسب به شهروندان دارد و از سوی ديگار
فقدان انگیزه و اخالق حرفهای در اارای تمامی طرحها و
برنامههای شهری را با مشکل موااه مینمايد.
علیاارغ ،اهمیاات فااراوان کیفیاات زناادگی کاااری و
انگیزش شغلی در راستای افزايش و توسعه اخالق حرفه-
ای در اع ای سازمان ،اما مطالعات و تحقیقات باه عمال
آمده بیانگر آن است که اغلب سازمانها به ايان متغیرهاا
تواه چندانی نداشته و برنامههاا و اقادامات کمای را در
اين زمینه اارا میکنند .لذا در تحقیق حاضر اين موضوع
مورد تواه قرار گرفته و سعی میشود رواب اين متغیرها
با يکديگر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بر آن اسا
مديران سازمان ها ،اقدامات و راهبردهاای مناسابی را در
راستای بهبود عملکرد فردی و سازمانی و تحقاق اهاداف
اارا نمايند .با تواه به مطالب مذكور سؤال اصلی تحقیق
حاضر اين است كه چاه رابطاهای باین کیفیات زنادگی
کاااری ،انگیاازش شااغلی و اخااالق حرفااهای کارکنااان
شهرداری منطقه  11تهران واود دارد؟

حرفهای در کارکنان شهرداری منطقه  11تهران

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کیفیت زندگی کاری
كیفیت زندگی كاری  ،به معنی تصور ذهنی ،درك و
برداشت كاركناان ياس ساازمان از مطلوبیات فیزيكای و
رواناای محاای کااار خااود اساات .برخاای از صاااحبنظران
معتقدند که كیفیت زندگی كاری را میتوان در دو مفهوم
عینی و ذهنی تعرياف كارد .در تعرياف عینای ،كیفیات
زندگی كاری عبارت است از مجموعهای از شراي واقعی
كار و محای كاار در ياس ساازمان؛ در تعرياف ذهنای،
كیفیت زندگی كاری :تصور و طرز تلقی افراد از كیفیات
زندگی به طور خاص به شمار میرود .در مجموع كیفیت
زناادگی كاااری داشااتن محاای كاااری اساات كااه در آن
فعالیتهای كارمند با اهمیت بیشتر تلقی میشود؛ بادين
ترتیب كه با اتخاذ رويهها و سیاستهايی كار به گونهای
درآورده میشود كه از يكنواختی آن كاسته و به تناوع و
محرك بودن آن برای كارمند افازوده مایشاود (معماار،
.)33 :1392
کیفیت زندگی کاری نوعی نگارش افاراد نسابت باه
شغل خود است؛ يعنی اينکه تا چه میزان اعتماد متقابل،
تواه ،قدرشناسی ،کار دلچساب و فرصاتهاای مناساب
مااادی و معنااوی در محاای کااار توسا مااديران باارای
کارکنان فراه ،میشود.دراه کیفیات زنادگی کااری در
يک سازمان میتواند با معیارهای مختلفی نظیر رضاايت،
غیبت ک ،و انگیزه بااالی کارکناان انادازه گیاری شاود.
مهمترين انتظاراتی که کارکنان از محی کارشان دارناد
را میتوان در موارد ذيل خالصه نمود:
 -1برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی
 -2داشتن شغلی که واقعاً لذتبخش باشد.
 -3داشتن احسا امنیت و تومین آينده
 -4داشتن حقوق و دستمزد مناسب
 -5داشتن همکاران خوب (کول  2و ديگاران:2015 ،
 .) 55اگر شهرداری بتواند به کمک شورای شهر طرحها و
برنامههای مدون و منطقی را در خصوص ارتقااء کیفیات
زندگی کاری کارکنان تهیه و اارا نمايد خود به خود اين
موضوع باعث رضايتمنادی بیشاتری از محای کاار در
کارکنان خواهدگرديد.
اندازهگیری كیفیت زندگی كاری باه صاورت دقیاق
دشوار اسات .زيارا باا ادراك افاراد بساتگی دارد .يعنای
شرايطی كه برای يس فرد ايدهآل است ممكن است برای
شخص ديگر سخت و دشوار باشد .به عالوه عكا العمال
شخص می تواند در طول زماان و در محای كااری پوياا
1

تغییر يابد (هنرمند حقیقای چامساقالی و باقرسالیمی ،3
.)52 :2014
اگر سازمانی تواه کافی باه کیفیات زنادگی کااری
کارکنان نداشته باشد ،در نتیجه باعث میگردد که افاراد
به طور فردی در پی راههای ارضاء نیاز خاود برآيناد کاه
اين موضوع در اکثر موارد با نف امعی در تعارض خواهد
بود و مواب اختالل در رواب ااتماعی خواهد گرديد.
کیفیت زندگی کاری پايین مواب خواهاد شاد کاه
کارکنان شغلشان را صرفاً به عنوان وسیلهای بارای رفا
نیازهای اقتصادی دانسته و کارکنانی که چناین تفکاری
دارند غالباً وفاداری کمی به سازمان خود خواهند داشات
و عموماً برای ابران کمبودها مجبور هستند که دست به
کارهای ديگاری نیاز بزنناد (داناگ  4و ديگاران،2012 ،
.)275
برخی از صاحبنظران معتقدتد كه بخشی از ركود
بهرهوری و كاهش كیفیت محصول در سازمانها ناشی از
كاستیهای کیفیت زندگی كاری و تغییراتی است كه در
عالقهمندیها و راحانهای كاركنان پديد آمده است و
كاركنان درخواست دارند كه در كارشان نظارت و دخالت
بیشتر بیابند .هنگامی كه با كاركنان با احترام رفتار شود
و احسا امنیت كنند و آنان فرصت بیان انديشههای
خو د را داشته باشند و همچنین آزادی بیان ،انديشه و
مردمساالری باالرود و كاركنان در تصمی،گیریها بیشتر
مشاركت كنند ،واكنشهای مناسب و مطلوبی از خود
نشان خواهند داد (اعتباريان و محمدی يزدی :2016 ،5
.)312
صاحبنظران مختلف به تبیین شاخصهای كیفیت
زندگی كاری از زوايای مختلف مبادرت كردهاند .ريچارد
والتون در مقاله ای كه در كنفران كیفیت زندگی كاری
ارائه نمود يكی از بهترين توضیحات را در مورد يس
كیفیت زندگی كاری آرمانی ارائه نمود .والتون در ارائه
چارچوبی برای تجزيه و تحلیل كیفیت زندگی كاری ،آن
را به هشت عامل ذيل تقسی ،میكند :پرداخت منصفانه و
کافی ،محی کاری ايمن و بهداشتی ،توسعه قابلیتهای
انسانی ،فرصت رشد و امنیت مداوم ،يکپارچگی و انسجام
ااتماعی ،قانونگرايی ،ف ای کلی زندگی ،وابستگی
ااتماعی زندگی کاری (نورشاهی و سمیعی.)93 :1390 ،
اگر سازمانی بخواهد كلیه عوامل هشتگانه فوق را در
محی كاری خود حاك ،كند بايستی واحدهای كاری
خود را بر مبنای الگوی خاصی از زندگی كاری طراحی
نمايد به گونهای كه امكان انتخاب هر يس از عوامل

سال نهم
شماره سیام
تابستان 1396

15

سعید گیلوری و حمید شفیع زاده
هشتگانه را بر مبنای اولويت های كاركنان واحدهای
مختلف فراه ،نمايد (کاکمن و وبر .)3 :2016 ،6
شهرداری به عنوان يک نهاد ااتماعی اثرگذار در
اامعه شهری بايد بتواند ابتدا در مجموعه نیروی انسانی
خود اثرات مفید و قابل قبولی داشته باشد .اين اثرات
میتواند از مجموعه ای از شراي واقعی کار و محی کار
که شامل میزان حقوق و مزايا ،امکانات رفاه  ،بهداشتی،
ايمنی ،مشارکت در تصمی،گیری ،تنوع و چرخش کاری
و غنیبودن مشاغل و ...حادث گردد .بزرگترين ثروت هر
سازمانی نیروی انسانی است و نیروی انسانی کلید
موفقیت هر سازمانی است و بالتب اين موضوع در
شهرداری نیز مصداق دارد .در واق با ارتقاء کیفیت
زندگی کاری کارکنان شهرداری میتوان به ارتقاء کیفیت
زندگی در شهر کمک مؤثری نمود.
انگیزش شغلی
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انگیزه يا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود
يا محرومیتی که انسان را به انجام يک سری فعالیت وا
میدارد .به بیان ديگر انگیزش میل به کوشش فراوان در
اهت تومین هدفهای سازمان به گونه ای است که اين
تالش در اهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده
شود (سیداوادين.)455 :1392 ،
انگیزش يک فرايند زنجیرهای است که با احسا
نیاز يا احسا کمبود و محرومیت شروع میشود ،سپ
خواست را به دنبال میآورد و مواب تنش و کنش به-
سوی هدفی میشود که محصول آن ،رفتار نیل به هدف
است .توالی اين فرايند ممکن است منجر به ارضای نیاز
شد .بنابراين انگیزهها مواب تشويق و تحريک فرد به
انجام يک کار يا رفتار میشود؛ در حالی که انگیزش يک
خواست کلی را منعک مینمايد (نائلی.)15 :1393 ،
يکی از وظايف اولیه مدير فراه ،نمودن موابات
انگیزش کارکنان در سطح بااليی از عملکرد میباشد.
يعنی مدير بايد اطمینان پیدا کند که افراد کار میکنند،
بهطور منظ ،سرکار حاضر میشوند و سه ،مثبتی از
رسالت سازمان دارند .عملکرد شغلی به توانايی ،محی و
همچنین انگیزش مرتب است (محمدزاده و مهروژان،
.)120 :1393
انگیزش افراد در سازمانها دارای پويايی و پیچیدگی
های ويژه ای است و تحت توثیر عوامل و شراي مختلف
قرار میگیرد .به همین دلیل نظريهها و الگوهای مختلفی
برای تبیین و پیشبینی انگیزش در سازمانها توسعه

يافته است که در اين پژوهش الگوی انگیزش شغلی
هاکمن و اولدهام  )1976( 7مبنای کار قرار گرفته است.
مطابق اين چارچوب ،انگیزش شغلی شامل پنج بُعد ،تنوع
مهارتها ،هويت وظیفه ،اهمیت وظیفه ،استقالل و
بازخورد است و میزان رضايتبخش بودن يک شغل می-
تواند بر مبنای اين ابعاد پنجگانه اندازهگیری شود:
تنوع مهارتها :اين بُعد دامنه مهارتها و
فعالیتهای ضروری برای انجام شغل را توصیف میکند.
هر چه فرد برای استفاده از انواع مختلف مهارتها به
چالش کشیده شود ،احتمال انگیزاننده و رضايتبخش
بودن آن شغل بیشتر خواهد بود.
هویت وظیفه :اين بُعد ارزيابی میکند که فرد تا
چه اندازه در تکمیل يک کار يا فعالیت سهی ،است.
افرادی که می توانند يک فعالیت را از آغاز تا انتها انجام
دهند معموالً انگیزه و رضايت بیشتری دارند .هويت کار
میزان ودراه ای است که نوع کار به صورت کامل دارای
هويت میشود .بدين معنا که کارکنان ،کارشان با ساير
فعالیت های سازمان چه ارتباطی و در چه اايگاهی قرار
دارد.
اهمیت وظیفه :اين بُعد به بررسی توثیر و نفوذ يک
شغل میپردازد .زمانی که فرد باور داشته باشد که با
انجام يک شغل میتواند تغییر مثبتی در سازمان و نتايج
عملیات به واود آورد و ارزشی واقعی را به همکاران،
سازمان يا اامعه بزرگتر میافزايد انگیزه بیشتری برای
انجام صحیح آن کار دارد.
استقالل :اين بُعد به توصیف میزان قدرت انتخاب و
تشخیص فرد در انجام يک شغل میپردازد .استقالل در
واق میزان يا دراه ای است که کارمند دارای استقالل يا
آزادی عمل است و می تواند به هنگام انجام کار و تعیین
مراحل انجام آن از اختیارات و آزادی عمل برخوردار
شود.
بازخورد :اين ويژگی به بررسی میزان اطالعاتی
میپردازد که يک فرد درباره عملکرد و میزان توثیر کار
خود کسب میکند .افراد هر چه بیشتر درباره
عملکردشان بدانند ،عالقه بیشتری برای انجام آن کار
خواهند داشت (هژبری تکچی.)29 :1394 ،
مطابق تئوریهای مديريتی ،نیازهای انسانی يکی از
اصلیترين انرژیهای حرکتی به سمت کار و تالش است.
به همین دلیل در شهرداریها شناخت نیازهای کارکنان
و تالش برای برآورده نمودن آنها از اهمیت ويژهای
برخوردار است .لذا صرفاً رف نیازهای مالی کارکنان
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بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق
شهرداری کافی نیست و بايد نیازهای باالتر روانشناختی
مثل نیاز کارکنان به احترام و خودشکوفايی مورد تواه
مديران شهرداری قرار گیرد .در واق برنامه انگیزش و
رفاه کارکنان شهرداری بايد به نحوی سازماندهی يابد که
ه ،رفاه مادی را در پی داشته باشد و ه ،رفاه روان-
شناختی را تا در سايه اين اقدامات انگیزه کارکنان برای
عملکرد مطلوب در شهرداری و در نتیجه بهبود مديريت
شهری فراه ،آيد.
اخالق حرفهای
اخالق حرفهای مجموعهای از كنشها و واكنشهای
اخالقی پذيرفته شده در سازمان است که میتواند
مطلوبترين رواب ااتماعی ممكن را برای اع ای خود
در اارای وظايف حرفهای فراه ،آورد (نشاط:1391 ،
 .)111اخالق حرفهای به مسائل و پرسشهای اخالقی و
نیز اصول و ارزشهای اخالقی يس نظام حرفهای
میپردازد و ناظر بر افعال ارادی اع ای سازمان در حیطه
فعالیتهای حرفهای آنها است .در مباحث مديريت و
سازمان ،منظور از اخالق حرفهای ،مسؤولیت اخالقی فرد
از حیث شغل است .با اين تفاسیر میتوان گفت که
اخالق حرفهای در برگیرنده مجموعهای از احکام ارزشی،
تکالیف ،رفتار و سلوک و دستورهايی برای انجام در
سازمان و محل کار است (لشکر بلوکی.)106 :1387 ،
بسیاری از رفتارها و اقدامات اع ای سازمان ،متوثر از
ارزشهای اخالقی است و ريشه در اخالق دارد .عدم
تواه به اخالق كار در مديريت سازمانها میتواند
مع التی بزرگ برای سازمانها بهواود آورد .بیتواهی
سازمانها به اخالق كار و ضعف در رعايت اصول اخالقی
در برخورد با نیروى انسانى سازمان و ذينفعان بیرونی،
میتواند مشكالتی را برای سازمان ايجاد كند و
مشروعیت سازمان و اقدامات آن را زير سؤال ببرد
(كونمی و ديگران  .)22 :2010 ،8اخالق كار ضعیف ،بر
نگرش افراد نسبت به شغل ،سازمان و مديران مؤثر بوده،
میتواند بر عملكرد فردی ،گروهی و سازمانی اثر بگذارد.
حاكمیت اخالق حرفهای در سازمان ،قادر است به میزان
بسیار چشمگیری سازمان را در اهت كاهش تنشها و
موفقیت در تحقق اثربخش هدف ياری نمايد و سازمان را
پاسخگو سازد (آراسته و ااهد.)32 :1390 ،
صاحبنظران مختلف به تبیین شاخصهای اخالق
حرفهای از زوايای مختلف پرداختهاند .کادوزير ()2002
در

تحقیق خود برای اخالق حرفهای هشت بُعد
مسئولیتپذيری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری،
برتریاويی و رقابت طلبی ،احترام به ديگران ،همدردی
با ديگران و رعايت و احترام نسبت به ارزشها و
هنجارهای ااتماعی در نظر گرفتهاند (قهرمانی و ديگران،
.)3 :1394
اخالق و رفتارهای حرفهای در سازمانها و بهويژه
شهرداریها به عنوان نماد مديريت شهری در دهههای
اخیر بیشتر نمود يافته است .در شهرداریها واود اخالق
حرفه ای از اهمیت زيادی برخوردار است و در رأ
مباحث نرمافزاری سازمان است؛ تا اايی که بر رضايت
شهروندان و مديريت شهری توثیر بسیاری دارد و مواب
بهبود عملکرد فردی و سازمانی میشود.
سازمانها صرفا از سختافزار و امکانات مادی
تشکیل نمیشوند .آنچه به کاربرد سختافزارها معنا و
اهت
میدهد ،مباحث نرمافزاری و در رأ آن ،اخالق حرفهای
است .لذا شهرداریها بايد خود را ملزم به رعايت و
نهادينه سازی اخالق حرفهای بدانند .اخالق حرفهای با
مشخص كردن حدود و ثغور رفتارهاى مناسب و نامناسب
و هدايت مديران و کارکنان در ااراى مسؤولیتهاى
حرفهاى ،ذينف هاى گوناگون شهرداری را حمايت می-
كند .رعايت اخالق حرفهای در محی کار ،به ت مین
اين امر كمس میكند كه مديران و کارکنان شهرداریها
به شكلی درخور و مناسب رفتار كنند (مافونیسا ،2011 ،9
.)325
در مجموع با تواه به نقش و توثیر کیفیت زندگی
کاری ،اخالق حرفهای و انگیزش شغلی بر سازمان و
اهمیت درک رواب بین اين مفاهی ،،در تحقیق حاضر
رابطه بین کیفیت زندگی کاری ،انگیزش شغلی و اخالق
حرفهای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
در زمینه کیفیت زندگی کاری ،انگیزش شغلی و
اخالق حرفه ای و رواب بین آنها مطالعاتی انجام گرفته
است که به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود:
حیدری ( )1395در پژوهشی میدانی به بررسی
رابطه اخالق حرفهای وانگیزش با تواه به نقش میانجی
مديريت مشارکتی پرداخت .روش تحقیق توصیفی از نوع
کاربردی و توصیفی-پیمايشی واامعه آماری تحقیق
شامل کارکنان شعب بانک ملی استان گلستان میباشند
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که بر اسا روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  250نفر
به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتايج حاکی از آن
است که بین متغیرهای مذکور رابطه مثبت و معنیداری
واود دارد و مديريت مشارکتی نقش میانجی را در رابطه
بین اخالق حرفهای و انگیزش ايفا میکند.
نواوان ( )1394در مطالعهای به نقشواسطهای
عدالت سازمانی در رابطه بین اخالق حرفهای و کیفیت
زندگی کاری پرداخت .به لحاظ ماهیت و اهداف ،اين
پژوهش از نوع کاربردی و برای اارای آن از روش
همبستگی استفاده شد .اامعه آماری پژوهش شامل
کلیه کارکنان استانداری فار به تعداد  500نفر بود که
ب ا استفاده از ادول مورگان تعداد  217نفر با استفاده از
روش نمونهگیری طبقهای ساده انتخاب شدند .نتايج
نشان داد که بین عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری
رابطه معنادار واود دارد .همچنین بین تمام مؤلفههای
اخالق حرفهای با کیفیت زندگی کاری رابطه مستقی ،و
معنادار يافت شد .به عالوه بر اسا نتايج تحقیق،عدالت
سازمانی میتواند بین اخالق حرفهای و کیفیت زندگی
کاری نقش میانجی را ايفا کند.
هژبری تکچی ( )1394در پژوهشی میدانی به
بررسی رابطه اخالق حرفهای و انگیزش شغلی با تعهد
سازمانی کارکنان پرداخت .روش تحقیق توصیفی از نوع
همبستگی و اامعه آماری تحقیق شامل مديران و
کارکنان
دانشگاههای آزاد اسالمی استان اردبیل میباشند که بر
اسا روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  171نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتايج حاکی از آن
است که رابطه مثبت و معنیداری بین اخالق حرفهای
مديران و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی واود دارد.
محمدعلیزاده ( )1394در پژوهشی میدانی به
بررسی رابطه رهبری معنوی مديران با انگیزش شغلی و
کیفیت زندگی کاری پرداخت .روش تحقیق توصیفی از
شاخه همبستگی و اامعه آماری پژوهش شامل مديران
و دبیران دبیرستانهای دخترانه دولتی منطقه 1تهران
بالغ بر  500نفر و نمونه آماری  220نفر از اين افراد بر
اسا ادول مورگان بودند که با استفاده از نمونهگیری
طبقهای تصادفی ساده انتخاب شدند .نتاای تحقیق
نشان داد که بین تمامی ابعاد رهبری معنوی با انگیزش
شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری واود دارد.
همچنین رابطه معناداری بین انگیزش شغلی و کیفیت
زندگی کاری نیز واود دارد.

معمار ( )1392در پژوهشی میدانی به بررسی رابطه
کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با توانمندسازی
مديران پرداخت .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
و اامعه آماری تحقیق شامل کارکنان آموزشگاههای فنی
و حرفهای آزاد طراحی دوخت شهر شیراز میباشند که
بر اسا روش نمونهگیری کل شمار ،تعداد  120نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتايج تحقیق نشان داد
که بین ابعاد کیفیت زندگی کاری ،ابعاد انگیزش شغلی و
توانمندسازی رابطه معناداری واود دارد .همچنین ابعاد
کیفیت زندگی کاری و ابعاد انگیزش شغلی به طور
معناداری قادر به پیشبینی توانمندسازی میباشند.
كونمی و ويراكول  )2017( 10رابطه بین نهادينهسازی
فرهنگ اخالقی ،كیفیت زندگی كاری و پیامدهای كاری
مديران مناب انسانی و مديران بازاريابی و فروش را در
 514شركت تايلندی مورد مطالعه قرار دادند .يافتهها
حاكی از واود رابطه مثبت و معنادار میان اين سه متغیر
است .نوع ضمنی نهادينهسازی فرهنگ اخالقی توثیر
قویتری بر كیفیت زندگی كاری و پیامدهای مرتب با
كار نسبت به نوع آشكار نهادينهسازی فرهنگ اخالقی
نشان داد.
آلابراهی ،و امیريان زاده ( )2016در پژوهشی
میدانی به بررسی نقش واسطهای اخالق حرفهای در
رابطه با فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان
پرداخت .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و
اامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و
پرورش ناحیه  3شیراز میباشند که بر اسا روش
نمونهگیری کلشمار ،تعداد  84نفر به عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .نتايج تحقیق نشان دادکه بین فرهنگ
سازمانی با اخالقحرفهای رابطه مستقی ،و معناداری
واود دارد و فرهنگ سازمانی میتواند اخالق حرفهای را
پیشبینی نمايد .به عالوه اخالق حرفهای نقش واسطه-
گری معنی داری در تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و
کیفیت زندگی کاری ايفا میکند.
اعتباريان و محمدی يزدی( )2016در پژوهشی
میدانی به بررسی رابطه بین نهادينهسازی اخالق و
کیفیت زندگی کاری با رضايت شغلی مديران پرداختند.
اامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شش سازمان دولتی
در يزد به تعداد  252نفر و نمونه آماری  153نفر از اين
افراد بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهبندی شده انتخاب شدند .نتايج تحقیق نشان داد
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بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق
که بین متغیرهای مذکور رابطه مثبت و معناداری واود
دارد.
هنرمندحقیقی و باقرسلیمی ( )2014در پژوهشی
میدانی به بررسی رابطه بین نهادينهسازی اخالق و
کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان (رضايت
شغلی ،تعهد سازمانی و معنويت در محی کاری)
پرداختند .اامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی
شرکت نفت قويالن به تعداد  380نفر و نمونه آماری
 197نفر از اين افراد بودند که با استفاده از روش نمونه-
گیری تصادفی انتخاب شدند .نتايج تحقیق نشان داد که
نهادينهسازی اخالق و کیفیت زندگی کاری بر رضايت
شغلی ،تعهد سازمانی و معنويت در محی کاری توثیر
مثبت و معناداری واود دارند.
همان طور که مالحظه شد در زمینه کیفیت زندگی
کاری ،انگیزش شغلی و اخالق حرفهای ،تحقیقاتی توس
پژوهشگران داخلی و خارای انجام شده است؛ اما تاکنون
تحقیقات اندکی به ويژه در داخل کشور در خصوص
رابطه همزمان اين متغیرها صورت پذيرفته است .در واق
مطابق بررسیهای بهعمل آمده در هیچ يک از تحقیقات
مشابه در داخل کشور ،رابطه بین متغیرهای تحقیق ،به
صورت توأمان مورد تواه قرار نگرفته و اين تحقیق می-
تواند زمینه را برای تحقیقات بیشتر در اين باب تسهیل

کند .در واق در اين تحقیق سعی می شود با نگاهی
اام به بررسی رابطه اين متغیرها از ابعاد مختلف
پرداخته شود.
فرضیهها و مدل تحقیق
در اين تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه
تحقیق ،ام بندی نظريهها و يافتههای پژوهشهای
تجربی ،و مصاحبه با تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی،
مدل مفهومی تحقیق که بیانگر رابطه بین کیفیت زندگی
کاری و انگیزش شغلی با اخالق حرفهای میباشد طراحی
شده که در قالب شکل شماره ( )1قابل مشاهده میباشد.
در اين الگو کیفیت زندگی کاری بر اسا تحقیق
والتون ( )1988شامل هشت بُعد پرداخت منصفانه و
کافی ،محی کاری ايمن و بهداشتی ،توسعه قابلیتهای
انسانی ،فرصت رشد و امنیت مداوم ،يکپارچگی و انسجام
ااتماعی ،قانونگرايی ،ف ای کلی زندگی ،وابستگی
ااتماعی زندگی کاری میباشد .همچنین انگیزش شغلی
بر اسا تحقیق هاکمن و اولدهام ( )1976شامل پنج
بُعد ،تنوع مهارتها ،هويت وظیفه ،اهمیت وظیفه،
استقالل و بازخورد است .اخالق حرفهای افراد نیز بر
اسا تحقیق کادوزير ( )2002با استفاده از هشت بُعد
پرداخت منصفانه و کافی

محيط کاری ایمن و بهداشتی
تنوع مهارتها

توسعه قابليتهای انسانی

هویت وظيفه
اهميت وظيفه

فرصت رشد و امنيت مداوم
كيفيت زندگی كاري

انگيزش شغلی

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
استقالل
قانونگرایی
بازخورد
فضای کلی زندگی
اخالق حرفهاي
وابستگی اجتماعی زندگی کاری

احترام به ارزشها

همدردی

احترام به دیگران

رقابتطلبی

وفاداری

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

عدالت

صادق بودن

مسئوليتپذیری
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سعید گیلوری و حمید شفیع زاده
مسئولیتپذيری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری،
برتریاويی و رقابت طلبی ،احترام به ديگران ،همدردی
با ديگران و رعايت و احترام نسبت به ارزشها و
هنجارهای ااتماعی سنجیده می شود.
با تواه به مدل ارائه شده فرضیههای تحقیق به
شرح ذيل تدوين شدهاند:
.1بین کیفیت زندگی کاری با انگیزش شغلی کارکنان
رابطه معنیداری واود دارد.
.2بین کیفیت زندگی کاری با اخالق حرفهای کارکنان
رابطه معنیداری واود دارد.
.3بین انگیزش شغلی با اخالق حرفهای کارکنان رابطه
معنیداری واود دارد.
.4انگیزش شغلی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و
اخالق حرفهای کارکنان را میانجیگری میکند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث
نحوه گردآوری داده ها تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
است .اامعه آماری تحقیق شامل كلیه کارکنان
شهرداری منطقه  11تهران به تعداد  455نفر می باشد.
با تواه به محدود بودن اامعه آماری برای تعیین حج،
نمونه از فرمول كوكران به شرح ذيل استفاده شده است.
در اين فرمول  Zآماره توزي نرمال است که در سطح
اطمینان  95درصد برابر  1/96می باشد p .احتمال
موفقیت (احتمال ح ور متغیر مربوطه) و  qاحتمال عدم
موفقیت در پرسش است که بر اسا روش احتیاطی 50
درصد فرض شدهاند ε .دقت برآورد (سطح خطای مجاز)
است که بر اسا تحقیقات مشابه  0/05در نظر گرفته
شده است.
2
N  z
pq
2

 2 ( N  1)  Z 2 pq

n

2

455(1.96)2 0.5  0.5
 210
(0.06)2 (455  1)  (1.96) 2 0.5  0.5
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بدين ترتیب حج ،نمونه آماری  210نفر در نظر
گرفته شد .لکن از میان پرسشنامههای توزي و ام -
آوری شده 200 ،پرسشنامه که اهت تجزيه و تحلیل
مفید تشخیص داده شدند مورد استفاده قرار گرفتند.
روش نمونهگیری بهکار گرفته در اين تحقیق نیز روش
تصادفی است .برای ام آوری اطالعات میدانی از ابزار
پرسشنامه به شرح ذيل استفاده شده است:

کیفیت زندگی کاری :برای سنجش اين متغیر ،از
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( )1988مشتمل
بر  32سؤال استفاده شده که شامل هشت بُعد :پرداخت
منصفانه و کافی ،محی کاری ايمن و بهداشتی ،توسعه
قابلیتهای انسانی ،فرصت رشد و امنیت مداوم ،يکپارچگی
و انسجام ااتماعی ،قانونگرايی ،ف ای کلی زندگی،
وابستگی ااتماعی زندگی کاری میباشد.
انگیزش شغلی :برای اندازهگیری انگیزش شغلی از
پرسشنامه هاکمن و اولدهام ( )1976مشتمل بر 25
سؤال استفاده شده که شامل پنج بُعد ،تنوع مهارتها،
هويت وظیفه ،اهمیت وظیفه ،استقالل و بازخورد است.
اخالق حرفهای :برای سنجش اين متغیر ،از
پرسشنامه اخالق حرفهای کادوزير ( )2002مشتمل بر
 16سؤال استفاده شده است که شامل هشت بُعد
مسئولیتپذيری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف ،وفاداری،
برتریاويی و رقابت طلبی ،احترام به ديگران ،همدردی
با ديگران و رعايت و احترام نسبت به ارزشها و
هنجارهای ااتماعی است.
گزينههای پاسخ دارای مقیا پنج نقطهای هستند و
از خیلی ک )1=( ،تا خیلی زياد (= )5طبقهبندی شدهاند.
برای اطمینان از روايی پرسشنامه از روشهای روايی
محتوا و روايی سازه استفاده شده و با تواه به ادبیات
موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی
روايی پرسشنامه مورد بررسی و تويید قرار گرفته است.
برای آزمون پايايی پرسشنامه اارای مقدماتی انجام شد و
پرسشنامه در يک نمونه آزمايشی  30نفره توزي و مقدار
آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه
گرديد که نتايج حاصله در ادول شماره ( )1نشان داده
شده است .همانطور که در ادول مذکور مالحظه
میشود ،پايايی همه زيرمجموعهها نسبتاً باال و از حد
قابل قبول يعنی  0/70بیشتر است .لذا پرسشنامه تحقیق
از پايايی مطلوبی برخوردار است.
ادول  .1مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق
ردی
ف
1
2
3

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

کیفیت زندگی کاری
انگیزش شغلی
اخالق حرفهای

0.87
0.89
0.82

ضمناً با تواه به بررسیهای به عمل آمده بخشهای
مختلف پرسشنامه که برگرفته از پرسشنامههای

حرفهای در کارکنان شهرداری منطقه  11تهران

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق
استاندارد
میباشند ،قبالً در ساير تحقیقات داخلی و خارای مورد
استفاده قرار گرفته و پايايی و روايی آن مورد تويید قرار
گرفته است .شايان ذکر است در پژوهش حاضر برای
تجزيه و تحلی ل داده ها و تحلیل فرضیات از آزمونهای
آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف -اسمیرنوف،
آزمون  Tاستیودنت ،آزمون همبستگی و تکنیک
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .بدين
منظور از نرم افزارهای آماری  SPSS 19و LISRELL
 8.54بهره گرفته شده است.
یافتههای تحقیق
در اين پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن
متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
استفاده شد .بر اسا نتايج اين آزمون (ادول شماره )2
سطح معنی داری در مورد تمامی متغیرها ،از سطح خطا
( )0/05بزرگتر است .بنابراين در سطح اطمینان 95
درصد میتوان گفت كه داده های مربوط به متغیرهای
تحقیق از توزي نرمال برخوردار می باشد.

لذا با تواه به نرمال بودن توزي دادهها و باالتر بودن
تعداد نمونهها از ( 30بر اسا ق یه حد مرکزی) می-
توان از آزمونهای پارامتريک برای تحلیل فرضیههای
تحقیق استفاده نمود.
در ادامه بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
شامل کیفیت زندگی کاری ،انگیزش شغلی و اخالق
حرفهای کارکنان از آزمون آماری  Tاستیودنت استفاده
شده است .همانطور که در ادول شماره ( )3مالحظه
میشود در مورد متغیرهای کیفیت زندگی کاری و اخالق
حرفهای ،آماره آزمون ( )tاز مقدار بحرانی ( )1/64بزرگتر
و سطح معنیداری از سطح خطا ( )0/05كوچكتر است.
بنابراين با تواه به اينکه میانگین پاسخهای اع ای نمونه
آماری به سؤاالت مرتب با اين متغیرها ،بیش از عدد 3
(حد وس و میانگین) میباشد در سطح اطمینان 95
درصد میتوان گفت كه کیفیت زندگی کاری و اخالق
حرفها ی در کارکنان شهرداری در وضعیت مطلوبی قرار
دارند .اما در خصوص متغیر انگیزش شغلی در اين افراد با
تواه به کوچکتر بودن آماره آزمون ( )tاز مقدار بحرانی
( )1/64و بزرگتر بودن سطح معنیداری از سطح خطا
( )0/05میتوان گفت که انگیزش شغلی در بین کارکنان
شهرداری منطقه  11تهران در سطح مطلوبی قرار ندارد.

ادول  :2نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در مورد توزي دادههای نمونه آماری
متغیر

کیفیت زندگی کاری

انگیزش شغلی

اخالق حرفهای

0.567
0.190

0.521
0.322

0.434
0.221

مقدار z
سطح معنیداری

ادول  :3نتايج آزمون  Tاستیودنت در مورد وضعیت متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

کیفیت زندگی کاری
انگیزش شغلی
اخالق حرفهای

4.065
2.977
3.345

انحراف

آماره

درجه

سطح

فاصله اطمینان

معیار

آزمون()t

آزادی()df

معنیداری

حدپایین

حدباال

0.441
0.487
0.498

34.140
0.657
9.799

199
199
199

0.001
0.512
0.001

1.001
-0.090
0.275

1.126
0.045
0.414

ادول  :4ضرايب همبستگی پیرسون بین سازههای مدل
متغیر
کیفیت زندگی کاری
انگیزش شغلی
اخالق حرفهای

شرح

کیفیت زندگی کاری

انگیزش شغلی

ضريب همبستگی
سطح معناداری
ضريب همبستگی
سطح معناداری
ضريب همبستگی
سطح معناداری

1
0
**0/733
0/001
**0/631
0/001

1
0
**0/622
0/000

**ضريب همبستگی در سطح  0/01معنیدار میباشد.

اخالق حرفهای

1
0

*ضريب همبستگی در سطح  0/05معنیدار میباشد.
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سعید گیلوری و حمید شفیع زاده
در اين تحقیق به منظور تحلیل دادهها و آزمون
فرضیههای تحقیق از روش تحلیل مسیر يا مدليابی
معادالت ساختاری  11استفاده شده است .مدليابی
معادالت ساختاری يک تکنیک چندمتغیری و نیرومند از
خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بس
مدل کلی خطی  12است که به پژوهشگر امکان می دهد
تامجموعهای از معادالت رگرسیون را بهطور همزمان
مورد آزمون قرار دهد.يکی از مزايای عمده روش تحلیل
مسیر يا مدليابی معادالت ساختاری آن است که
پژوهشگر را قادر می سازد تا آثار مستقی ،و غیرمستقی،
يک متغیر را بر متغیر ديگر اندازه گرفته و مقدار آن را با
ه ،مقايسه کند .لذا در اين تحقیق از تکنیک مذکور
برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ،انگیزش
شغلی و اخالق حرفهای در اامعه مورد بررسی استفاده
شده است.
با تواه به اينکه هدف تحقیق بررسی رابطه علی بین
متغیرها است بنابراين قبل از بررسی رابطه علّی بايد از
واود رابطه معنی دار بین متغیرها اطمینان حاصل شود.
بنابراين با تواه به نوع دادهها ،روش تحلیل همبستگی
پیرسون اهت بررسی واود رابطه معنیدار بین متغیرها
بکار گرفته شده است .نتايج اين تحلیل در ادول شماره
( )4ارائه شده است.
نتايج تحلیل همبستگی نشاندهنده واود رابطه
معنیدار بین متغیرهای تحقیق میباشد و میتوان ادعا
نمود که در سطح اطمینان  99درصد کیفیت زندگی

کاری ،انگیزش شغلی و اخالق حرفهای دارای رابطه
معنیدار با يکديگر میباشند.
پ از اطمینان از واود رابطه معنیدار از طريق
تحلیل مسیر در محی نرمافزاری  SPSSو  LISRELبه
بررسی رابطه علی بین متغیرهای تحقیق پرداخته می-
شود .در اينجا رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده
ازمدليابی معادالت ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته و رابطه علیت بین متغیرهای مدلبررسی شده
است.مدليابی معادالت ساختاری با دو هدف سنجش
پديدهها و بررسی رواب بین پديدهها به كار می رود كه
در تحقیق حاضر هر دو هدف يعنی بررسی و آزمون
فرضیات (ساختاری) و ه ،بررسی برازش مدل مطرح
شده در تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در
شكلهای شماره ( 2و  )3به ترتیب ضرايب استاندارد و
مقادير معنیداری مدل ارائه شده است.
شکل شماره ( )2بیانگر میزان ارتباط بین متغیرهای
مکنون تحقیق در حالت تخمین استاندارد است .با
استفاده از اين شکل می توان شدت ارتباط بین متغیرها
را تعیین نمود .همچنین با استفاده از شکل شماره ()3
می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق
پی برد .در اين حالت اعدادی معنیدار خواهند بود که
خارج از بازه ( 1/96و  ) -1/96باشند .به اين معنی که
اگر در آزمون  tعددی بین  1/96و  -1/96باشد بیمعنا
خواهد بود.
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شکل  :2مدل ساختاری تحقیق بر اسا

ضرايب مسیر

حرفهای در کارکنان شهرداری منطقه  11تهران

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق

شکل  :3مدل ساختاری تحقیق بر اسا

ادول شماره ( )5ضرايب مسیر استاندار شده اثرات
مستقی ،متغیرهای مدل پژوهش را نشان میدهد.
در ادامه با تواه به مقادير ارائه شده در شكلهای
شماره ( 2و  )3اقدام به تويید يا رد فرضیات مطرح شده
در تحقیق میشود .برای آزمون معنی دار بودن رواب
بین متغیرها از شاخص  tاستفاده شده است .در صورت
بزرگتر بودن قدر مطلق آماره  tاز مقدار بحرانی ()1/96
واود رابطه معنیدار بین متغیرها تويید میشود .بنابراين
با تواه به مقادير  tو بزرگتر بودن آمارههای آزمون از
مقدار بحرانی ،در سطح اطمینان  95درصد رابطه معنادار
بین متغیرهای تحقیق پذيرفته میشود.

مقادير معنیداری

در مورد فرضیه چهارم تحقیق در خصوص
میانجیگری انگیزش شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی
کاری و اخالق حرفهای ،با تواه به مدل تحقیق در حالت
اعدادمعنیداری ،مشاهده میشود که میزان آماره  tبین
دو متغیر کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی و
همچنین انگیزش شغلی و اخالق حرفهای باالتر از 1/96
است؛ و از آنجا که اين مقدار در خارج از بازه
] [ -1/96&1/96قرار دارد اين فرضیه تويید میشود .با
تواه به ضريب استاندارد ه ،میتوان گفت که میزان
رابطه غیرمستقی ،بین کیفیت زندگی کاری و اخالق
حرفهای برابر است با حاصلضرب بین دو مسیر (0.39
= .)0.69 × 0.56نتايج فرضیههای تحقیق بهطور خالصه
در ادول شماره ( )6نشان داده شده

است.
ادول  :5ضرايب مسیر استاندارد شده اثرات مستقی ،متغیرهای مدل پژوهش
مسیر

ضریب مسیر

مقدار t

توثیر کیفیت زندگی کاری بر انگیزش شغلی
توثیر کیفیت زندگی کاری بر اخالق حرفهای
توثیر انگیزش شغلی بر اخالق حرفهای

0.69
0.57
0.56

5.08
3.37
3.36
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ادول  :6نتايج آزمون فرضیههای تحقیق
شماره فرضیه

نتیجه (تأیید یا رد فرض)

مسیر

1

توثیر کیفیت زندگی کاری بر انگیزش شغلی

معنادار ،پذيرش

2

توثیر کیفیت زندگی کاری بر اخالق حرفهای

معنادار ،پذيرش

3

توثیر انگیزش شغلی بر اخالق حرفهای

معنادار ،پذيرش

4

میانجیگری انگیزش شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اخالق
حرفهای

معنادار ،پذيرش

ادول  :7شاخصهای برازندگی مدل
ردیف

معیارهای برازش مدل

1

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

2

کای دو نسبی

3
4
5
6
7

شاخص نیكويی برازش
شاخص برازش هنجارنشده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزايشی

پ از تخمین پارامترهای مدل برازش مدل تحقیق
انجام شده است .بدين منظور شاخصهای مختلفی مورد
تواه قرار گرفته است .ادول شماره ( )7مقادير بهدست
آمده برای شاخصهای برازندگی مدل مفهومی تحقیق را
نشان میدهد.
در مجموع مقادير بهدست آمده برای شاخصهای
فوق نشان میدهد که کل مدل با دادههای تجربی مورد
استفاده سازگاری داشته و مدل مفهومی تحقیق از
برازش خوبی برخوردار است .با تواه به تويید اعتبار و
برازندگی مدل ،از طريق نرمافزار لیزرل ،فرضیههای
تحقیق آزمون گرديد که نتايج آن در بخش قبل ارائه
گرديده است .شايان ذکر است يافتههای تحقیق با نتايج
پژوهشهای حیدری ( ،)1395نواوان ( ،)1394هژبری
تکچی ( ،)1394محمدعلیزاده ( ،)1394معمار (،)1392
كونمی و ويراكول ( )2017آلابراهی ،و امیريان زاده
( ،)2016اعتباريان و محمدی يزدی ( )2016و هنرمند
حقیقی چامسقالی و باقرسلیمی ( )2014هماهنگی و
همخوانی دارد و آنها را تويید میکند .لذا به مديران
شهرداری توصیه میشود به منظور بهبود عملکرد و
تحقق اهداف شهرداری به متغیرهای مذکور و رواب بین
آنها تواه کافی داشته باشند.
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بحث و نتیجهگیری
همانطور كه پیشتر اشاره شد کیفیت زندگی
کاری ،انگیزش شغلی و اخالق حرفهای اع ای سازمان

شاخص
RMSEA

مقدار

حدمطلوب

نتیجه

0/052

< 0/1

قابل قبول

2

1/44

<3

قابل قبول

GFI

0/91
0/95
0/92
0/94
0/94

>0/9

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

df

NNFI
NFI
CFI
IFI

>0/9
>0/9
>0/9
>0/9

سه متغیری هستند که در عل ،مديريت امروز مورد تواه
صاحبنظران و پژوهشگران مديريت قرار گرفته و با تواه
به ماهیت خود دارای توثیرات قابل تواهی بر نگرش،
رفتارها ،عملکرد و بهرهوری اع ای سازمان دارند .لذا
تواه همزمان به اين متغیرها توس مديران سازمانها و
برنامه ريزی برای بهبود وضعیت اين متغیرها در کارکنان
از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است .در اين راستا
بررسی وضعیت و رابطه متغیرهای مذکور با يکديگر از
اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در برنامهريزی مناب
انسانی میتوان د نقش مثبت و مفیدی ايفا کند .لذا در
اين تحقیق رابطه بین کیفیت زندگی کاری ،انگیزش
شغلی و اخالق حرفهای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
است.
نتايج حاصل از تحلیل دادههای تحقیق پیرامون
رابطه بین اين متغیرها نشان داد که کیفیت زندگی کاری
و انگیزش شغلی توثیر مثبت و معناداری بر اخالق حرفه-
ای کارکنان دارند .همچنین کیفیت زندگی کاری
کارکنان نیز بر افزايش انگیزش شغلی آنها دارای توثیر
مثبت و معنادار میباشد.
به عالوه با تواه به نتايج تحلیلهای انجام شده،
کیفیت زندگی کاری عالوه بر اثر مستقی ،بر اخالق
حرفهای ،يک اثر غیرمستقی ،بر اين متغیر از طريق
انگیزش شغلی نیز دارد .به عبارت ديگر انگیزش شغلی،
نقش میانجی را در ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و
اخالق حرفهای کارکنان ايفا میکند .در نهايت اينکه بر

حرفهای در کارکنان شهرداری منطقه  11تهران

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با اخالق
اسا نتايج به دست آمده ،میتوان گفت که متغیر
کیفیت زندگی کاری در مقايسه با انگیزش شغلی ،توثیر
بیشتری بر اخالق حرفهای دارد.
ضمناً بر اسا نتايج تحقیق ،میانگین انگیزش شغلی
کارکنان کمتر از حد متوس بوده است .بدين معنا که
وضعیت انگیزش شغلی کارکنان نامناسب ارزيابی شده
است؛ اما اين امر در مورد کیفیت زندگی کاری و اخالق
حرفهای صادق نیست و متغیر مديريت کیفیت زندگی
کاری و اخالق حرفهای در شهرداری از وضعیت مناسبی
برخوردار است .شايد دلیل اين امر ماهیت پیچیده
انگیزش و دامنه وسی موضوعات مرتب با آن و نیاز به
سرمايهگذاری و تالش بلندمدت و زمانبر اهت رسیدگی
و اصالح آن و تغییر ساختارهای قدرت باشد.
به طور کلی با تواه به آزمون فرضیات و نتايج به
دست آمده ،ارتباط معنادار بین متغیرهای تحقیق
پذيرفته میشود و مدل مفهومی تحقیق مورد تويید قرار
میگیرد .لذا متغیرها و مؤلفههای تحقیق میبايست مورد
تواه مديران شهرداری قرار گیرد.
با تواه به نتايج حاصل از تحقیق ،پیشنهاداتی به
شرح ذيل که می تواند توس مديران شهرداری و ساير
سازمانهای دارای شراي مشابه مورد استفاده قرار گیرد
ارائه میشود:
* بر اسا يافتههای تحقیق مبنی بر مناسب بودن
وضعیت کیفیت زندگی کاری و اخالق حرفهای در
شهرداری و کمتر از حد متوس بودن انگیزش شغلی
کارکنان پیشنهاد میشودکه به ابعاد و عوامل انگیزاننده
بیشتر تواه شود .همان طور كه نتايج پژوهش نشان داد
انگیزش شغلی افراد پايینتر از حد مطلوب میباشد .برای
بهبود اين وضعیت ايجاد حلقههای واس در سازمان
نظیر تشكیل گروهی مشتمل بر نمايندگان کارکنان يا
واود واحد تحقیقات پويا كه دلسوزانه و مستمرانه به
بررسی خواستهها ،نیازها و انتظارات افراد پرداخته،
نظرات آنها را به مديران شهرداری انتقال داده و متعهدانه
تا تحقق مطالبات پیگیریهای الزم را به عمل آورد،
پیشنهاد
میگردد.
بر اسا يافتههای تحقیق مبنی بر معنادار بودن
همبستگی بین متغیرهای تحقیق ،پیشنهاد میشود
مسئولین امر به تبیین واضح رسالت و چش،انداز
شهرداری برای کارکنان پرداخته ،تا از اين طريق افراد
وظايف و مسئولیتهای خود را به خوبی بشناسند و در

اين اهت قدم بردارند .ضمناً فراه ،ساختن امکانات و
تسهیالت مناسب ،ايمنسازی محی کار ،تشويقهای
مالی ،ارتقا سطح و مرتبه بر اسا توانمندی کارکنان نیز
می تواند در بهبود وضعیت اين متغیرها توثیرگذار باشد.
همچنین بايد عوامل منفی و توثیرگذاری كه سالمت
روانی و فیزيكی افراد را تهديد میكنند شناسايی و
راهكارهايی اهت تقلیل و از بین بردن آنها اارا شود .زير
عدم شناسايی اين عوامل شناسايی میتواند باعث
دلسردی ،ناخشنودی و عدم تعهد و وفاداری به شغل و
نهايتاً بیانگیزگی نسبت به انجام کارها گردد.
ضمناً توصیه میشود مديران و مسئولین امر در
زمینه انگیزش شغلی به افزايش برقراری ،حفظ و
گسترش رواب بر مبنای عواطف مثبت با کارکنان
بپردازند ودرصدد ارتقاء نگرشهای مثبت نسبت به
سازمان و همکاران خود ،به منظور ارتقاء وظیفهشناسی و
وفاداری آنها نسبت به سازمان باشند.
شايان ذکر است در اين پژوهش صرفاً ديدگاههای
فردی و نه ديدگاههای سازمانی و ااتماعی ،در خصوص
كیفیت زندگی كاری مورد بررسی قرار گرفته است .به-
دست آوردن تصوير اام تری ازكیفیت زندگی كاری در
سازمانها مستلزم بررسی هر سه ديدگاه است.
در پايان با تواه به اينکه در اين تحقیق توثیر
متغیرهای میانجی ومداخلهگر مؤثر بر رابطه بین
متغیرهای تحقیق نظیر متغیرهای امعیت شناختی،
فرهنگ و ا ّو سازمان ،شیوه مديريت و ...مورد بررسی و
تحلیل قرار نگرفته است؛ به محققین عالقهمند به موضوع
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی اين متغیرها را
شناسايی نموده و اهمیت و نحوه توثیرگذاری آنها را بر
يکديگر مورد بررسی قرار دهند .همچنین پیشنهاد می-
شود مطالعات تطبیقی در خصوص موضوع تحقیق در
سازمانهای مختلف بر اسا الگوی مفهومی تحقیق
انجام شود .به عالوه آسیبشناسی بهبود کیفیت زندگی
کاری ،انگیزش شغلی و اخالق حرفهای اع ای سازمان
نیز بايد مورد تواه پژوهشگران سازمانی قرار گیرد.
منابع
آراسته ،حمیدرضا و ااهد ،حسینعلی ( .)1390رعايت
اخالق در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی :گزينهاى
براى بهبود رفتارها .فصلنامه نشاء عل-40،)2( 1 ،،
.31

سال نهم
شماره سیام
تابستان 1396

25

سعید گیلوری و حمید شفیع زاده

سال نهم
شماره سیام
تابستان 1396

26

آلابراهی ،،نسی .)1395( ،نقش واسطهای اخالق
حرفه ای در رابطه با فرهنگ سازمانی و کیفیت
زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 3
شیراز .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
حیدری ،محمدحسین ( .)1395بررسی رابطه اخالق
حرفهای و انگیزش با تواه به نقش میانجی مديريت
مشارکتی (مطالعه موردی شعب بانک ملی استان
گلستان) .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شاهرود ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی.
سرمدی ،محمدرضا و شالباف ،عذرا ( .)1386اخالق
حرفهای در مديريت کیفیت فراگیر .فصلنامه اخالق
در علوم و فناوری.99-110 ،)3(2 ،
سیداوادين ،سیدرضا ( .)1392مبانی سازمان و
مديريت .تهران :نگاه دانش.
قراملکی ،احد فرامرز ( .)1394اخالق حرفهای .تهران:
انتشارات مجنون.
مورکانی ،غالمرضا و
قهرمانی ،محمد؛ شم
فرهادی،محدثه ( .)1394رابطه کیفیت زندگی کاری
و اخالق حرفه ای در مديران دانشگاه و مقايسه آنها
بر حسب ان وسطوحمديريتی .اولین کنگره علمی
پژوهشی سراسری توسعه و ترويج علوم تربیتی و
روانشناسی ،اامعه شناسی و علوم فرهنگی ااتماعی
ايران ،تهران :انجمن علمی توسعه و ترويج علوم و
فنون بنیادين.
لشکربلوکی،مجتبی ( .)1387چارچوب تدوين ارزشها
و اخالق حرفهای پژوهشهای علمی و فناوری.
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری 1(3 ،و -114 ،)2
.105
محمدزاده ،عبا و مهروژان ،آرمن ( .)1393رفتار
سازمانی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
محمدعلیزاده،فاطمه ( .)1394بررسی رابطه رهبری
معنوی مديران با انگیزش شغلی و کیفیت زندگی
کاری دبیران دبیرستان های منطقه  1تهران.
پاياننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه پیام نور استان
تهران ،دانشکده مديريت و حسابداری.
معمار ،ندا ( .)1392بررسی رابطه کیفیت زندگی
کاری و انگیزش شغلی با توانمندسازی مديران
آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد طراحی دوخت

شهر شیراز .پاياننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
نائلی ،محمدعلی ( .)1393انگیزش در سازمانها.
تهران :انتشارات فرهنگ و آموزش عالی.
نشاط ،نرگ ( .)1391اخالق حرفهای،دايره المعارف
کتابداری و اطالعرسانی .تهران :کتابخانه ملی
امهوری اسالمی ايران ،الد .111- 113 ،1
نواوان ،بهنام ( .)1394نقش واسطهای عدالت
سازمانی در رابطه بین اخالق حرفهای و کیفیت
زندگی کاری کارکنان استانداری فار  .پاياننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
نورشاهی ،نسرين و سمیعی ،حسین ( .)1390بررسی
كیفیت زندگی كاری اع ای هیئت علمی
دانشگاه های دولتی ايران و ارائه راهكارهايی برای
بهبود آن .فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش
عالی.91-114 ،)59-1(17 ،
هژبری تکچی ،الیل ( .)1394بررسی رابطه اخالق
حرفه ای و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی کارکنان
(منطقه  19دانشگاه آزاد اسالمی) .پاياننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی،
دانشکده مديريت و حسابداری.
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