
 

 و عملكرد كاركنان 1كيفيت زندگی كاريبررسی رابطۀ 

  مالياتی استان مازندران اداره كل امور

 2اباصلت اسماعيلی لهمالی

 22/6/1932تاریخ پذیرش:             22/1/1932تاریخ دریافت: 

 چكيده

امور کل  کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان ادارهمولفه هاي  رابطه بینبررسی پژوهش حاضر در پی 

جامعده ممداري مدورد مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان ساري بر اساس مدل والتون می باشدد  

 نفر از کارکندان رسدمی و پیمدانی اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان مازنددران وا د  در 522شامل  مطالعه

گردید و اعضداي نمونده از  نفر تعیین 061حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان   استشهرستان ساري 

اندد   داده هاي تحقیق با روش میددانی گدردموري شددهاند  هروش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد

اسدتان  امدور مالیداتیاداره کدل  اداره امدور کارکندانبراي اندازه گیري عملکرد اعضاي نمونه بده مرشدیو 

اندازه گیري کیفیدت گردید و جهت ان استخراج مازندران مراجعه و نمرات مخرین ارزشیابی عملکرد کارکن

  اسدتفاده شدده اسدت ریچدارد والتدون هشتگانه پرسشنامه استاندارد بر اساس مؤلفه هاياز  زندگی کاري

مدورد  روش  ضاوتیبا ابزار این روایی و  66/1با اندازه    ملفاي کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه از طریق

فرضدیه   بدوده اسدتپیمایشدی و همبسدتگی  -د استفاده از نوع توصیفیروش تحقیق موروا   شد   تایید

عملکرد کارکنان و فرضیه هداي  اصلی پژوهش حاضر وجود رابطه بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و

فرعی وجود رابطه بین هریك از مولفه ها ي هشت گانه  با عملکرد کارکنان جامعده ممداري بدوده اسدت  

 ،ز من است که تنها  بین چهدار متيیدر یکردارچگی و انسدجات اجتمداعی در سدازماننتایج مزمونها  حاکی ا

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوت،   انون گرایی در سازمان و وابستگی اجتماعی زندگی کاري با عملکرد 

کارکنان رابطه اي معنی دار وجود دارد و همجنین فرضیه اصلی پژوهش حاضر مدورد تاییدد  درار گرفتده 

   است 

 ، عملکرد،  مالیات کیفیت زندگی کاري : واژه هاي كليدي

                                                 
 . Quality  of  Work  Life 

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران، ساري   -5
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 مقدمه -1

بده بکدارگیري علدوت متکدی مستقیماً  حال حاضر توفیق سازمانها در استفاده موثر از مناب  انسانی، در

بده انسدان نسدبت این رو نگرش جدیدي که در ادبیات مربوط به مدیریت،  رفتاري کاربردي است  از

بنابراین  ،راهبردي است  به این معنا که انسان، هم عامل کار و هم خالق من است، نگرشی وجود دارد

نقشی محوري در تحول سازمان دارد و تحوالت عظیم سازمانی از توانمنددي نامحددود فکدري ایدن 

-گیرد   مفهوت کیفیت زندگی کاري مربوط به فلسفه اي در سازمانهاست که میمی عامل سر چشمه

ت کارکنان را افزایش دهد  نظات ارزشی کیفیت زنددگی، سدرمایه گدياري بدر روي خواهد شأن و منزل

دهدد  مبراهدات به عنوان مهم ترین متيیر در معادالت مدیریت راهبردي مورد توجه  درار مدی افراد را

شکوفا  مازلو مدینه فاضله اداره کارکنان را هنگامی میسر می داند که سازمانها از طریق کارکنان خود

 0شکوفایی کارکنان را تشویق کند اداره شود  امروزه مدیریت کیفیت جام  وط راهنمایی که خودو خط

(TQM(توانمند سازي گروههاي کاري خودکار و کیفیت زندگی کاري ،)(QWL  مدا را بده سدمت

 (  5: 0161این نوع مموزش مدیریت و رهبري سوق می دهد  )خوشبختی و سایرین، 

دو دهه اخیر توسعه فراوان یافته اسدت  چارچوبهداي  ید ه اي است که درتوجه به مناب  انسانی پد

فکري جدید و دگرگونیهاي عمیقی که در حوزه مناب  انسانی پدید ممد، راه را براي بهره گیري بیشدتر 

تخصص کارکنان سازمانها هموار کرده است  بسیاري از رخدادهاي اخیدر کده در چدارچوب  از توان و

الیه هاي سازمانی، مدیریت مشارکتی، مدیریت عملکرد و نظایر من پدیدد ممدده  کاهش عدت تمرکز و

اند رمز افزایش بهره وري مناب  انسانی محسوب می شوند  این بدان معنی است که نگرش سدازمانها 

 "دارایدی پدر ارزش"یا  "سرمایه هاي هوشمند" از من به عنوان نسبت به نیروي کار دگرگون شده و

 بدزاز جزایدري و) کنددبهره گیري از این منب  براي سدازمان ارزش افدزوده ایجداد مدییاد می کنند  

 (  5: 0166پرداختچی، 

یکی از گات هاي اساسی در جهت بهبود عملکرد کارکنان، افزایش کیفیدت زنددگی کداري اسدت  

 من افراد به عنوان عضو و عنصدر اصدلی سدازمان بده در محیط کار به شرطی داراي کیفیت است که

 تصدمیم مشدارکت کارکندان درحساب میندددد و داراي شاخص هایی همچون مموزش ضمن خدمت، 

تحقیق حاضر در پدی من اسدت کده ضدمن بررسدی و   دنباشگیري، امنیت شيلی و پرداخت منصفانه 

سنجش میزان حاکمیت شاخصهاي الگوي کیفیت زندگی کاري، روابط و تعدامتت مندرا بدا عملکدرد 

                                                 
1 . Total  Quality  of  Management 
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سی  رار دهد و بر اساس من پیشنهاداتی را جهدت بهبدود کیفیدت زنددگی کداري و کارکنان مورد برر

 .عملکرد کارکنان ارائه نماید

 مبانی نظري -2

عهده گرفتند، ساختار بودجه دولدت نقدش مهمدی را در هاز زمانی که دولتها نقش موثري در ا تصاد ب 

عنوان عاملی اثدر گديار بدر هدولت بتحقق اهداف ا تصادي و اجتماعی ایفا کرده است  ساختار بودجه 

متيیر هاي کتن ا تصادي، خود متأثر از نحوه تامین مالی مناب  مورد نیاز دولت و همچنین چگونگی 

گاز، از منداب  مهدم در  مصارف منها است  در ا تصاد ایران، مالیات ها و درممد حاصل از فروش نفت و

ثبدات تدرین و یکدی از با عنوانهممدهاي مالیاتی بردر ادبیات ا تصادي از دگردند  ممدي محسوب می

متکدی سداختن بودجده  مطمئن ترین مناب  درممدي ممکن براي دولتها یاد می شود  بدان معنی کده

احوال ا تصادي  عبارت دیگر مرتبط ساختن بودجه دولت با اوضاع وهیا ب هاي مالیاتی ودولت به درممد

 عیات ا تصادي جامعه شکل بگیرد  در این راستا، شناسدایی سبب می گردد که هزینه هاي دولت با وا

 0161عوامل موثر بر تحقق اهداف درممدهاي مالیاتی از اهمیت ویژه اي برخدور دار اسدت )فلیحدی، 

:00) 

و نظدات بودجده ریدزي ایدران در  است در بودجه کشورهاي توسعه یافته چشمگیر 0هاسهم مالیات

کاهش وابستگی بده  دولت و بودجه عمومی میزان سهم مالیات در افزایش در پی گيار مسیر توسعه و

ریت  یمد "ي درمحورگر نقشی ایفاعنوان ابزار سیاستهاي مالی،  همناب  نفتی است؛ از طرفی مالیاتها ب

هستند ؛ مضافاً اینکه از دیر باز وصول عادالنه مالیات از دغدغه هاي اصلی سدازمان امدور   "ا تصاد 

تحقدق طدور خداب بدوده اسدت  هطور عات و اداره کل امور مالیاتی استان مازندران بهب مالیاتی کشور

نگرشدی نیدز و ؛ اهداف ميکور مستلزت توجه به مناب  انسانی از طریق بهبود شرایط کار، انگیزش،     

است  ا بال مدیران بخش مالیداتی بده ایدن مقولده موجدب  "ی کاريگکیفیت زند"مثبت به رویکرد 

عملکدرد  وري و ، ارتقداي بهدرهمتدوازن و ودن بسترهاي مناسب دستیابی به توسدعه پایددارفراهم نم

سدویه نمدودن یدك سرمایه هاي انسانی جهت تحقق اهداف استراتژیك بوده و این امر همروشدانی و

اسدتفاده از دنبال دارد  هجامعه را )که همواره چالشی براي سازمانها می باشد ( ب اهداف فرد، سازمان و

تکنیك ها و روش هاي مختلف کیفیت زندگی کاري هنگامی با موفقیت توات اسدت کده بدا شدناخت 

                                                 
1.  Taxes  
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با این  ،د یق همراه باشد و بتوان منها را مورد استفاده  رار داد، و در عرصه سازمان از منها بهره جست

 توان در موارد زیر یافت: اهمیت نتایج پژوهش را می پاره اي دیگر ازوجود 

 تواندد موجدب یفیت زندگی کاري کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران میتوجه به ک

 چشم انداز باشد    وراهبردها افزایش پتانسیل و توان مناب  انسانی در مسیر تحقق 

 عمیدق شدکاف  ؛توجه به نتایج این پژوهش؛ کاهش در شاخص هاي و فه مالیاتی، فدرار مالیداتی

افزایش کارایی مالیداتی را از طریدق ارتقداي کوشدش کارکندان  ،بالفعل و ظرفیت هاي بالقوهمیان 

 دنبال دارد  هسازمان ب

 ریزي موفقیت ممیز پروژه هدایی نظیدر پی شناسی موردي، می تواند سازمان را درپژوهش با مسیب

  تم هاي مکانیزه مالیاتی و نظات جام  مالیاتی یاري رساند سپیاده سازي دولت الکترونیك، سی

  چنانچه نتایج این تحقیق از سوي مدیران این اداره کل مورد توجده  درار گیدرد و خواسدته هداي

کارکنان با توجه به چارچوب تعریف شده در اداره مربوطه بده اجدرا در میدد مسدلماً در میندده شداهد 

 تيییرات مفید و مؤثر در عملکرد کارکنان خواهیم بود  

 (QWLكيفيت زندگی كاري) -2-1

کده در صددد  یهایی است که اخیراً مورد توجه بسدیاري از مددیرانیکی از متيیر زندگی کاري کیفیت

 رار گرفته است  کیفیت زندگی کاري مسدئله اي پیچیدده و  ،ارتقاي کیفیت مناب  انسانی خود هستند

باشد )دهقان نیري هاي محیط کاري است و فراورده ارزیابی کلی شخص از شيلش میمرکب از متيیر

  (5: 0161،همکاران و

گرچه هیچ تعریدف رسدمی از کیفیدت زنددگی کداري وجدود نددارد امدا روان شناسدان صدنعت و 

شود و که به رفاه کارکنان مربوط می ندبه عنوان سازه اي در نظر گرفته ادانشمندان علم مدیریت منرا 

رضایت در حیطه  ،از کار تمرکز من باالتر از رضایت شيلی می باشد  این سازه اثر مکان کار بر رضایت

هاي زندگی غیرکاري، رضایت از زندگی کلی، خوشحالی شخصی و رفاه ذهندی را در بدر مدی گیدرد 

  )همان منب (

ندد  دانشمندان و نظریه پردازان از دیدگاه هاي مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاري پرداختده ا

 :دنکه در این بخش این دیدگاه ها مورد بحث  رار می گیر

( کیفیت زندگی کاري را مجموعه شرایط وا عی کار در سازمان مدی دانندد و 5111) ادگار و بودین

صورت خاب نشان می دهد همعتقدند کیفیت زندگی کاري نگرش و احساس کارکنان از کار خود را ب
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و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاري است که بر یادگیري و ستمت کارکندان تداثیر مدی گديارد 

  ان منب  ()هم

 بهداشت فیزیکی)جسمی( و روانی )ذهندی(ك کارکنان از کیفیت زندگی کاري عبارت است از ادرا

مشارکت کارکنان، توسعه شيلی، حل تعارض، ارتباط، سدتمت،  شامل و عوامل منخود در محیط کار 

  (116: 0992)کاسیو،  و محیط امن و افتخارممیز امنیت شيلی جبران برابر

 ئه نمود: ارا زندگی امریکا تعریف زیر را در این مورد انجمن کیفیت

خ مدی که در هر سدطحی از سدازمان ر بهبود کیفیت زندگی کاري به هر فعالیتی اطتق می شود

بخشی سازمان از طریق باال بردن مقات و منزلت و فراهم نمودن امکان دهد و هدف از من افزایش اثر

سدهامداران سدازمان، مددیریت، طی من ي فرایندي است که تر ی افراد می باشد  کیفیت زندگی کار

اتحادیه ها و کارکنان می مموزند چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند،  عملیات را براي خود تشریح نمایند 

 سدازمان و هبود کیفیت زندگی کداري بدراي اعضدايو بهبود هاي الزت را اعمال نمایند تا دو هدف ب

    (111: 0991طور همزمان تحقق یابد )فیلیرو،ها باثربخشی شرکتها و اتحادیه ه

المعل کارکنان نسبت به کار به ویژه پیامدهاي معتقد است کیفیت زندگی کاري از عکس کامینگز

، با استفاده از این تعریف کیفیدت زنددگی شودحاصل می ارضاي شيلی و ستمت روحی فردي من در

گی بهبود کار در راستاي رف  نیازهداي فدرد تاکیدد کاري بر پیامدهاي شخصی، تجربه کاري و چگون

دارد هم چنین ایشان کیفیت زندگی کاري را بر حسب فنون و روش هاي خاب کار مانند غنی سازي 

 اند  شيلی، گروه هاي کاري خودگردان و کمیته هاي کارکنان مدیریت تعریف کرده

ن در ارضاي نیازهاي مهم شخصی، معتقد است کیفیت زندگی کاري میزان توانایی کارکنا گریفین

رکت بدر ایجداد اشدمبا استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده اند که در این تعریف به 

 تاکید شده است   ،محیطی که منجر به ارضاي نیازهاي افراد شود

 که به وسیله من همه اعضاي سدازمانبه زعم دوالن و شولر کیفیت زندگی کاري فرمیندي است 

ویدژه بدر هاز راه مجاري باز و متناسبی که براي این منظور ایجاد شده است بر تصدمیم هدایی کده بد

در نتیجده،  شيلشان و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گيارند بده نحدوي دخالدت مدی کنندد و

 ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابددمشارکت و خشنودي من

 در این تعریف کیفیت زندگی کاري نمایان گر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است  
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همچنین رابینز کیفیت زندگی کاري را فرمینددي مدی داندد کده در روندد اجدراي من، کارکندان و 

اعضاي سازمان می توانند در تصمیم گیري هاي مربوط به طراحی مشاغل که تشکیل دهنده بخشی 

 ي منان است، مشارکت فعال داشته باشند  از زندگی کار

در مجموع می توان گفت کیفیت زندگی کاري به مفهوت داشتن نظارتی صدحیح، شدرایط کداري 

مناسب، پرداخت حقوق و مزایاي مطلوب و مهدم تدر از همده، ایجداد فضداي کداري چدالش گرانده، 

 (01 : 0161،مشارکتی و ا ناع کننده است )سلمانی

 فیت زندگی کاري را می توان به دو صورت زیر تعریف نمود:از نگاهی دیگر، کی

تعریف عینی از کیفیت زندگی کداري عبارتسدت از مجموعده اي از شدرایط وا عدی کدار در یدك 

گیدري، سازمان مانند میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشدت و ایمندی، مشدارکت در تصدمیم

 (  551 :0112  ) ممی زاده، مردت ساالري، تنوع و غنی بودن مشاغل و    

تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاري عبارتست از تصور فدرد و طدرز تلقدی او از کیفیدت زنددگی  

طور اخص  به عبارت دیگر، کیفیت زندگی کاري براي هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و هکاري ب

کلی می توان گفت که کیفیدت طرز تلقی منان منعکس کننده مفهوت خاصی می باشد  در یك تعریف 

زندگی کاري به معنی تصور ذهنی و درك و برداشت کارکنان یدك سدازمان از مطلوبیدت فیزیکدی و 

ها در اغلب جوامد  مشدترك وجود تفاوت در برداشتها، برخی از شاخصباروانی محیط کار خود است  

بازنشستگی و مدواردي از ایدن هستند که از من جمله می توان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه 

  بیل اشاره کرد که دانشمندان متعددي منها را به عنوان اجزاي کیفیت زندگی کاري معرفی کرده اند  

اصدتحات  ت و  دداما مجموعده اي از ا "کیفیت زنددگی کداري"طور ختصه می توان گفت: هب

افدزایش  سدازي کارکندان و نداا غنی سازي شديل، تدو کار، طریق بهبود شرایط مستمري است که از

سازد ) شدریف زاده دانش، بینش و مهارتهاي حرفه اي منان، مناف  فرد، سازمان و جامعه را محقق می

 (   6: 0166خیر اندیش،  و

وي هشدت  عنوان نخستین کسی است که رویکرد کیفیت زندگی کاري را مطدر  کدرد هوالتون ب

مدی کده نکتده مه  ندگی کاري مورد توجه  رار می دهدمتيیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت ز

این متيیرها عبارتند از  ،ن است که همه این متيیرها با یکدیگر ارتباط دارندباید مورد توجه  رار گیرد م

 :(06 : 0161) سلمانی، 
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منظور پرداخت مساوي براي کار مساوي و نیز تناسب پرداخت هدا  : پرداخت منصفانه و کافی -0

 ي کارکنان و تناسب من با دیگر انواع کار می باشد  با معیارها

منظور ایجاد شرایط کاري ایمن از نظر فیزیکی و نیدز تعیدین :  محیط کاري ایمن و بهداشتی -5

 ساعات کار منطقی است  

به معناي فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی هاي فدردي،  : تامین فرصت رشد و امنیت مداوت -1

درممدد و  ،مهارت هاي کسب شده و تدامین امنیدت به کارگیريهاي  فرصت هاي پیشرفت و فرصت

  اشتيال می باشد

ودن زمینه مزادي بیان و بددون تدرس از انتقدات نممنظور، فراهم  : انون گرایی در سازمان کار -1

 مقات باالتر و نافي بودن سلطه  انون نسبت به سلطه انسانی می باشد  

کارکندان در مدورد مسدئولیت  نگی برداشت )ادراك(به چگو :وابستگی اجتماعی زندگی کاري -2

 اجتماعی سازمان اشاره دارد  

 راري تعدادل بدین زنددگی کداري و دیگدر بخدش هداي براین مولفه به  :فضاي کلی زندگی -6

 کارکنان که شامل او ات فراغت تحصیتت و زندگی خانوادگی می شود، مربوط می باشد 

حفظ اصالت مناف  افراد  ،موضوع شامل حيف ارزش این :یکرارچگی و انسجات در سازمان کار -1

 سازمان و تشویق به شکل گیري تیم ها و گروه هاي اجتماعی می شود   در

دن فرصت هایی چون استفاده از استقتل و خودکنترلی نموفراهم  :توسعه  ابلیت هاي انسانی -6

تناسدب بدا کدار و برنامده گوناگون، دسترسی به اطتعات م هايدر کار، بهره مند شدن از مهارت

 ریزي براي کارکنان اشاره دارد 

می باشد )شریف  نمودار زیرشر  هگاه ایشان بداجزاي کیفیت زندگی کاري از دی : دیدگاه فليپو

 :( 6: 0166، و خیر اندیشزاده،  
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 اجزاي كيفيت زندگی كاري بر اساس دیدگاه فليپو -(1)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد -2-2

عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیدروي انسدانی گياشدته 

تعاریف متعددي ارائه شده است  مثالی از من را می توان در مدل مچیو و مددل  ،شده است  از عملکرد

دي، گروهدی و طور کلی عملکرد در سه سطح فدرهه نمود  بکرد سازمانی کاپتن و نورتن متحظعمل

سازمانی  ابل بررسی است و عوامل مختلفی بر هر یك از این سطو  موثرند و می تدوان بدا کنتدرل 

فراهم نمود  این عوامل در سطح فردي عبارتند از:  توانایی، را ها زمینه هاي ارتقاء عملکرد مناسب من

بر عملکرد گروهی را مدی انگیزش و استرس یا فشار روانی  عوامل موثر  ادراك، یادگیري، شخصیت،

ه نمدود  ت و رفتار بین گروهی وتعدارض متحظدسیاس ، درت رهبري، توان در مولفه هاي ارتباطات،

عوامل موثر بر عملکرد سازمانی عبارتند از: ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سیاسدتها و رویده هداي 

از مولفده هداي فدوق مدی داندد )  سازمانی و فرهنگ سازمانی  این دیدگاه عملکرد سازمانی را تابعی

 (99: 0166شریف زاده و خیر اندیش، 

 گروه:

حلقه هاي  ،تيم ها

كيفيت، خود 

 گرداني، مشاركت

 :ساختار

ساختارهاي منعطف، 

 ،كاهش ديوان ساالري

 اهداف گسترده

 شخص:

طراحي شغل، 

بهبود مسير ترقي، 

 آموزش

 فرايند:

تقسيم سود،  

 برنامه ارتقاء

 ( (QWLكيفيت زندگي كاري

 :كاركنان

رضايت شغلي، ارتقاء، كاهش 

 تنيدگي

 :كار فرمايان

ي، تطابق، بهره وري، وفادار

 كاهش انتقال

 :جامعه

باال رفتن ارزش نيروي انساني 

و توليد ناخالص ملي، رضايت 

 از زندگي
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از عملکرد شيلی تعاریف متعددي ارائه شده است  من چه در تمامی این تعداریف مشدترك اسدت، 

مسئولیت هاي محوله می باشد  در یك تعریف برخی عملکرد نیروي انسدانی را  ونحوه انجات وظایف 

بایستی توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده یا سدتانده دارد  بهره وري اطتق کرده اند  ولی

:  0111ارتباط با شيل که افراد از خود نشان می دهند)گریفین، ی دریو عبارت است از مجموع رفتارها

051   ) 

-بخشی در وظایف محوله  عملکرد شيلی مستخدت نشان مدیملکرد عبارت است از کارایی و اثرع

  (0160طور رضایت بخش انجات می دهد )دوالن و شولر، هه اندازه کار خود را بدهد که او تا چ

سالهاي اخیر تدبیر مدیریت عملکرد را جدایگزین ارزیدابی  صاحب نظران مدیریت مناب  انسانی در

ارزیابی عملکرد، تعیین میزان شایستگی  ،عملکرد نموده اند که البته در درون فلسفه مدیریت عملکرد

 ابلیت ارتقاء و ترفی  نیز منظور شدده اسدت  مددیریت عملکدرد عبدارت اسدت از فراینددي  و لیا ت،

استراتژیك و یکرارچه که در جهت بهبود مستمر عملکرد و توسدعه تواندایی هداي کارکندان و ایجداد 

تعریدف بده جمعی گات بر می دارد که نهایتاً موجب تعالی سازمان می گدردد  هفضاي کار تیمی و دست

مدیریت عملکرد عبارت است از ممیزي بینش، دانش و تواندایی هداي بالفعدل و بدالقوه منداب   ،ساده

انسانی، پرورش افراد در راستاي استراتژي هاي سدازمان و تعدالی افدراد سدازمان و جامعده  الزت بده 

باشد با این تفاوت کده هددف ایدن توضیح است که ابزار اصلی مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد می

دات بهسازي و توسعه مناب  انسانی است نه صرفا ارزیابی به منظور کنترل عملکرد  در بحث اساسی ا 

هاي بالفعل و بالقوه مدیران،  مدیریت عملکرد به خوبی مطر  می شود که نه فقط الزت است توانایی

داده شدود  سازمان شناخته شود بلکه بایستی این پتانسیل ها پرورش نیز سرپرستان و کارکنان در هر

  (519 :0161)میر سراسی،

د باورهاي مشترك در سازمان بدا      ایجاد رابطه متقابل بین بهره وري و کیفیت زندگی کاري و ایجا

 کارگیري رهبري و مدیریت صحیح شکل می گیرد که به دو شرط بستگی دارد:به

 مدیران  براي رهبري سازمانی داراي مهارت الزت باشند    -0

منها منقدر طوالنی باشد که فرصت مموزش، تيییر فرهنگ و ایجداد ارزشدهاي  مدت مدیریت  -5

 مشترك را  داشته باشند  
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 بين بهره وري و كيفيت زندگی كارينقش مدیریت در ایجاد رابطه متقا بل  -(2نمودار )

 

 بهره وري       كيفيت زندگی كاري                                                                  

                          

      ((QWL                                                                                 عملكرد 
   15: 0116میرسرا سی، :منب 

 

 

 در شهر 0911ترین برنامه کیفیت زندگی کاري در کارخانه جنرال موتورز در سال اولین و معروف

که کارخانه پایین ترین سطح تولید و حد نصاب کارگر را دارا بود پیداده  تاري تاوان نیویورك هنگامی

شد  مدیر کارخانه از کارگران دعوت کدرد در برنامده ریدزي و اجدراي تيییدرات در عملیدات کارخانده 

حل مشدکتت بسیاري از پیشنهادهاي کارگران و سرپرستان را در وي مشارکت نمایند  در این راستا 

را طی سه روزه درصد از نیروي کاري که داوطلبانه مشارکت کرده بودند دوره مموزش  92دنبال نمود، 

و تعدداد  میزان غیبت کداهش یافدت ،هاي بعدي نشان داد که کیفیت عملکرد افزایشنمودند  ارزیابی

)  کداهش یافدت 0961مدورد در سدال  15 بده 0915مورد در سدال  5111ها از شکایات و نارضایتی

 (029:  0166خدیوي، 

 روش شناسی تحقيق -9

پیمایشدی و  –تحقیق حاضر از نظر هدف یك تحقیق کاربردي و از نظر روش یك تحقیق توصیفی  

ایی بین مولفده هداي کیفیدت  رابطه اًمیا اساسسوال اساسی پژوهش این  است:  همبستگی می باشد 

مازندران مسدتقر در شهرسدتان سداري استان  الیاتیزندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره کل امور م

و در ادامه هر یك از سواالت فرعی در خصوب یکی از مولفده هداي هشدتگانه کیفیدت  وجود دارد؟

 زندگی کاري مطابق مدل والتون می باشد:

و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران  ،میا بین پرداخت منصفانه و کافی -0

 دار وجود دارد؟شهرستان ساري رابطه اي معنی مستقر در

و عملکدرد کارکندان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان  ،میا بین یکرارچگی و انسجات اجتماعی -5

 دار وجود دارد؟مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

 مديريت 
Management 
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تان مازندران میا بین محیط کاري امن و بهداشتی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی اس -1

 دار وجود دارد؟مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

میا بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوت و عملکرد کارکنان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان  -1

 دار وجود دارد؟مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

ره کل امدور مالیداتی اسدتان مازنددران میا بین  انون گرایی در سازمان و عملکرد کارکنان ادا -2

 دار وجود دارد؟مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

میا بین فضاي کلی زندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران  -6

 دار وجود دارد؟مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

رد کارکنان اداره کل امور مالیاتی اسدتان مازنددران میا بین توسعه  ابلیت هاي انسانی و عملک -1

 دار وجود دارد؟مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

میا بین وابستگی اجتماعی زندگی کاري و عملکرد کارکندان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان  -6

 دار وجود دارد؟مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه اي معنی

اهداف اصلی و فرعی تحقیق به ترتیدب شدامل  ،واالت اصلی و فرعی پژوهشدنبال طر  سبه   

شناسایی رابطه بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی اسدتان 

مازندران مستقر در شهرستان ساري و شناسایی رابطه هریك از متيیرهاي هشدتگانه کیفیدت زنددگی 

 عملکرد کارکنان جامعه مماري فوق می باشد  کاري مدل والتون با 

 جامعه آماري -9-1

نفر از کارکندان رسدمی و پیمدانی اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان   522قیق شاملتحجامعه مماري  

در این پدژوهش از  مشيول به کار بوده اند  0166که در سال است  شهرستان ساري مازندران وا   در

نفدر از  061ه استفاده شده است  نمونه ممداري مدورد مطالعده شدامل روش نمونه گیري تصادفی ساد

کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران بوده و حجم نمونه ها بر اساس جدول مورگان تعیدین 

 ابزارهاي جم  موري داده و اطتعات در این تحقیق شامل  سمت هاي زیر است:شده است  

 56ریچدارد والتدون مشدتمل بدر  مددل گرفته ازبرت زندگی کاري پرسشنامه استاندارد کیفی -الف

کدم و خیلدی  متوسط، زیاد، که بر اساس یك پیوستار چند درجه اي به ترتیب خیلی زیاد، است سوال

 کم تنظیم شده است  
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مرشدیو واحدد  به منظور اندازه گیري عملکرد کارکنان، نمرات ارزشیابی عملکرد کارکندان از – ب

 اخي گردید   مناب  انسانی

گردیدد  منگداه   SPSSکدگياري شده، سرس وارد نرت افزار ،پس از جم  موري داده ها اطتعات

طبق طبقه بندي منها مماره هاي توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده است  محقق در این بخدش 

 از مشخصه هاي ممار توصیفی به شر  زیر استفاده نموده است:

 انی تشکیل جدول توزی  فراو -0

 محاسبه درصدها -5

 محاسبه ضریب همبستگی اسریرمن -1

همچنین محقق به منظور مزمون فرضیه هاي خود از مزمون ضریب همبستگی اسریرمن اسدتفاده 

 نموده است  

و پایایی وسیله اندازه گیري متيیرها، مرحله اساسی در اندازه گیري است  به  سنجش اعتبار)روایی(

ایی ابزارهاي اندازه گیري، دو معیار مهم بدراي کسدب اطمیندان در عبارت دیگر، سنجش روایی و پای

 (   011 : 0162مورد من ها است)حسینی و مهدیزاده اشرفی،

مدورد تأییدد  هداروایی من ،با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها و تکرار من در تحقیقات مشابه

براي  %66 عدد که کرونباخ استفاده شد از ضریب ملفاي هابراي سنجش پایایی پرسشنامه  رار گرفت 

و مدی تدوان گفدت کده پرسشدنامه از است   ابل  بولکه  شنامه کیفیت زندگی کاري بدست ممدپرس

    استدار پایایی خوبی برخور

گزینده اي بدا  2سوال  56براي سنجش کیفیت زندگی کاري از پرسشنامه استاندارد مشتمل بر    

 2الدی 0امتیدازات ب بدا لحدا  خیلی زیاد به ترتید متوسط، زیاد و درجات خیلی کم، کم، پیوستاري از

  استفاده شده است:

میدزان حقدوق دریدافتی،  رضدایت کارکندان از جهت اندازه گیري پرداخت منصفانه و کافی،  -0 

سازمان مربوطه با میزان پرداخت حقوق با  سازگاري نظات پرداخت حقوق در مو   حقوق وهپرداخت ب

 ،1  حدا ل امتیداز(QWLپرسشنامه 1الی 0 )سواالت شماره گیردمورد بررسی  رار میمشاغل دیگر 

جهت انددازه گیدري یکردارچگی و انسدجات اجتمداعی،  -5باشد (  می 9منها  میانگین و 02 حداکثرمن

میزان اعتماد همکاران نسبت به یکدیگر، احساس تعلق کارکنان به سازمان خدود و احسداس افدرادي 

)  که در من مشيول به کار می باشند در مورد نیازي کده سدازمان بده منهدا دارد، بررسدی مدی گدردد
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باشدد(  می 9میانگین منها  و 02حداکثرمن  ،1یاز  حدا ل امتQWLپرسشنامه 6الی  1سواالت شماره 

براي اندازه گیري ارتباط بین محیط کاري ایمن و بهداشتی با عملکرد، شرایط فیزیکی محیط کار  -1

)  از لحا  بهداشت و بی خطر بودن محیط کار و میزان ساعت کار عادالنه و مناسب بررسی می گردد

باشد(  می 9میانگین منها  و 02حداکثرمن  ،1حدا ل امتیاز  QWLپرسشنامه  9الی  1سواالت شماره 

جهت اندازه گیري تأمین فرصت رشد و امنیت مداوت، امکان رشد ظرفیت و توانایی هداي بدالقوه،  -1

مهارتهاي مموخته شدده کارکندان و امنیدت دریافدت حقدوق و مزایدا بررسدی مدی  کارگیريبهامکان 

 9منها  میانگین و 02من  حداکثر ،1  حدا ل امتیازQWLامه پرسشن 05الی  01سواالت شماره )گردد

براي اندازه گیري وجود  انون گرایی در سازمان، اتخداذ تصدمیمات بدر اسداس  دانون،  -2باشد(  می

دوري از تبعیض بین کارکنان و وجود روش مدون جهت ا امده شدکایت بررسدی مدی گردد)سدواالت 

 -6باشد(  می  9میانگین منها  و 02حداکثرمن  ،1 امتیاز  حدا ل QWLپرسشنامه  02الی  01شماره 

-براي اندازه گیري تأثیر فضاي کلی زندگی کاري، فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل، ایفداي نقدش

)سدواالت  هاي خانوادگی بررسی می گرددهاي اجتماعی در زندگی شخصی و امکان انجات مسئولیت

 -1باشدد(  مدی 9منها  میانگین و 02حداکثرمن  ،1امتیاز  حدا ل QWLپرسشنامه 06الی  06 شماره

هاي انسانی، فدراهم نمدودن شدرایط جهدت شدرکت در دوره هداي جهت اندازه گیري توسعه  ابلیت

گیدري مهارتهاي گوناگون در سطح گسترده، اختیار تصدمیم کارگیريبهمموزش ضمن خدمت، امکان 

ات متناسب با کار و فدراهم نمدودن فرصدتهاي الزت در حوزه عملیاتی خود، امکان دسترسی به اطتع

 ،2  حددا ل امتیدازQWLپرسشدنامه  51الدی 09) سواالت شماره  منظور ارتقاء، بررسی می گرددهب

 جهت اندازه گیري وابستگی اجتماعی زندگی کداري، -6باشد(  می  02منها  میانگین و 52حداکثرمن 

 اجتمداعی جامعده و امور ن، مشارکت سازمان دراحساس مسئولیت سازمان جهت جلب رضایت مودیا

 51) سدواالت شدماره  گیدرداجتماع مورد بررسی  رار مدی برنگرش مدیران سازمان به  وانین حاکم 

  باشد(می 9میانگین منها  و 02حداکثرمن  ،1  حدا ل امتیازQWLپرسشنامه 56الی

استان مالیاتی  امور کل ادارهکارکنان  اداره امور مرشیو به اعضاي نمونه عملکرد گیري اندازه براي

 ( 011الی  91گردید)نمراتکارکنان استخراج  ارزشیابی عملکرد مخرین و نمرات مازندران مراجعه
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 یافته هاي پژوهش -9-2

نیز پاسخ به سواالت تحقیق   پژوهش حاضر براي مزمون فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی و در

ضدریب همبسدتگی رتبده اي  ، از مزمدونروش غیدر پدارامتري ه ازبا توجه به بر راري شرایط استفاد

 اسریرمن استفاده شده است 

 فرضيه اول:

H0  : بین پرداخت منصفانه و کافی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران

 مستقر در شهرستان ساري ارتباط معنی داري وجود ندارد  

H1  :و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران  بین پرداخت منصفانه و کافی

 مستقر در شهرستان ساري ارتباط معنی داري وجود دارد  

 ضریب همبستگی بين پرداخت منصفانه و كافی و عملكرد كاركنان -(1جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

196/1 559/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(12/1sig >0از پدنج درصدد اسدت ) بیشدتر ح معنی داري محاسبه شدهبا توجه به این که سط

بین پرداخت منصفانه و کدافی و عملکدرد  بنابراین شود پيیرفته شده و فرض یك رد می فرض صفر

داري وجدود کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان سداري رابطده معندی

  ندارد 

 فرضيه دوم:

H0تقر در ین انسجات اجتماعی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازنددران مسد:  ب

 داري وجود ندارد  شهرستان ساري ارتباط معنی

H1  :تقر در بین انسجات اجتماعی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مسد

 داري وجود دارد  شهرستان ساري ارتباط معنی

                                                 
1.   Significance 
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 ضریب همبستگی بين انسجام اجتماعی و عملكرد كاركنان -(2ول )جد

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

511/1 101/1 061 

 

 نتيجه آزمون:

 ،(> 12/1sigاز پدنج درصدد اسدت ) کمتدر داري محاسبه شددهبا توجه به این که سطح معنی   

ین انسدجات اجتمداعی و عملکدرد بد رد و فرض یك مورد پيیرش  رارمی گیرد  بندابراین فرض صفر

کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان ساري ارتبداط معندی داري وجدود 

  دارد 

 :فرضيه سوم   

H0 : بین محیط کاري بهداشتی و ایمن و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

 دار وجود ندارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

H1  : بین محیط کاري بهداشتی و ایمدن و عملکدرد کارکندان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان

 دار وجود دارد  مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه معنی

 ضریب همبستگی بين محيط كاري بهداشتی و ایمن و عملكرد كاركنان -(9جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

012/1 066/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(< 12/1sigاز پنج درصد اسدت ) بیشتره  با توجه به این که سطح معنی داري محاسبه شد    

بین محیط کاري بهداشتی و ایمدن و عملکدرد  شود   بنابراینپيیرفته و فرض یك رد می فرض صفر

وجدود   يدارستان سداري رابطده معندیستقر در شهرکارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران م

  ندارد 
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 :فرضيه چهارم 

H0   : بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوت و عملکرد کارکنان اداره کل امدور مالیداتی اسدتان

 دار وجود ندارد  مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه معنی

H1   :اره کل امدور مالیداتی اسدتان بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوت و عملکرد کارکنان اد

  دار وجود دارد ستان ساري رابطه معنیمازندران مستقر در شهر

 ضریب همبستگی بين تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم و عملكرد كاركنان -(4جدول شماره )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

502/1 116/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(> 12/1sigاز پدنج درصدد اسدت ) کمتره  داري محاسبه شدیبا توجه به این که سطح معن    

بین محیط کاري بهداشدتی و ایمدن و عملکدرد  شود  بنابراینرد و فرض یك پيیرفته می فرض صفر

 دار وجود  دارد  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان ساري رابطه معنی

 فرضيه پنجم:  

H0  :سازمان و عملکرد کارکنان اداره کل امدور مالیداتی اسدتان مازنددران  نون گرایی دربین  ا

 دار وجود ندارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

 H1 :  بین  انون گرایی در سازمان و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران

   دار وجود داردستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

 ضریب همبستگی بين قانون گرایی در سازمان و عملكرد كاركنان -(5جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

551/1 112/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(> 12/1sigاز پدنج درصدد اسدت ) کمتره با توجه به این که سطح معنی داري محاسبه شد    

بدین  دانون گرایدی در سدازمان و عملکدرد  اینشدود   بندابررد و فرض یك پيیرفته می فرض صفر

  دار وجود  دارد ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیکارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران م
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 فرضيه ششم:  

H0 بین فضاي کلی زندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران  :

 دار وجود ندارد  ه معنیستقر در شهرستان ساري رابطم

H1  : بین فضاي کلی زندگی کاري و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیداتی اسدتان مازنددران

 دار وجود دارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

 ضریب همبستگی بين فضاي كلی زندگی كاري و عملكرد كاركنان -(6جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

102/1 621/1 061 

 :نتيجه آزمون

 ،(< 12/1sigاز پدنج درصدد اسدت )  بیشدتره  داري محاسبه شدین که سطح معنیبا توجه به ا 

بدین فضداي کلدی زنددگی کداري و عملکدرد  شود   بنابراینپيیرفته و فرض یك رد می فرض صفر

 دار وجود  ندارد  ابطه معنیکارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان ساري ر

 فرضيه هفتم:  

H0   : بین توسعه  ابلیت هاي انسانی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازنددران

 دار وجود ندارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

H1   :ان مازنددران بین توسعه  ابلیت هاي انسانی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی است

 دار وجود دارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیم

 ضریب همبستگی بين توسعه قابليت هاي انسانی و عملكرد كاركنان -(2جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

011/1 110/1 061 
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 نتيجه آزمون:

 ،(< 12/1sigرصدد اسدت ) از پنج دبیشتره  داري محاسبه شدبا توجه به این که سطح معنی    

بین توسدعه  ابلیدت هداي انسدانی و عملکدرد  شود   بنابراینپيیرفته و فرض یك رد می فرض صفر

 دار وجود  ندارد  ستقر در شهرستان ساري رابطه معنیکارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران م

 فرضيه هشتم: 

H0  : ستقر در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مبین وابستگی اجتماعی و عملکرد کارکنان

 دار وجود ندارد  شهرستان ساري رابطه معنی

H1سدتقر :   بین وابستگی اجتماعی و عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازنددران م

 دار وجود دارد  در شهرستان ساري رابطه معنی

 اعی زندگی كاري و عملكرد كاركنانضریب همبستگی بين وابستگی  اجتم -(8جدول )

 تعداد يسطح معنی دار ضریب همبستگی

511/1 111/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(> 12/1sigپدنج درصدد اسدت )  کمتدراز داري محاسبه شددبا توجه به این که سطح معنی    

 بدین وابسدتگی اجتمداعی زنددگی کداري و شود  بنابراینو فرض یك پيیرفته میمردود  فرض صفر

عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر در شهرستان سداري رابطده معندی دار 

 وجود  دارد  

  آزمون فرضيه اصلی:

 H0:  بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکندان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان

 ندارد.  دار وجودر در شهرستان ساري رابطه اي معنیمازندران مستق

 H1 : بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکندان اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان

 دار وجود دارد   ر در شهرستان ساري رابطه اي معنیمازندران مستق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            18 / 25

http://taxjournal.ir/article-1-200-en.html


 213       كل امور مالیاتی استان مازندران بررسی رابطۀ كیفیت زندگی كاري و عملكرد كاركنان اداره

 ضریب همبستگی بين مولفه هاي كيفيت زندگی كاري و عملكرد كاركنان -(3)جدول 

 تعداد سطح معنی دار ضریب همبستگی

515/1 115/1 061 

 نتيجه آزمون:

 ،(> 12/1sigپدنج درصدد اسدت )  از ه کمتدرداري محاسبه شدبا توجه به این که سطح معنی   

بین مولفده هداي کیفیدت زنددگی کداري و  شود  بنابراینمردود و فرض یك پيیرفته می فرض صفر

دار رستان ساري رابطه اي معندیدر شهعملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر 

 مورد پيیرش  رارگرفته است  فرصیه اصلی پژوهش  وجود  دارد  به این ترتیب

 فرعی خالصه آزمون فرضيه هاي اصلی و -(10جدول )

 H0 H1 فرضيه
سطح معنی 

 داري

ضریب همبستگی محاسبه 

 (Rشده)

نتایج 

 آزمون

 H0عدت رد R=0 R≠0 559/1 196/1 فرعی 0

 H0رد R=0 R≠0 101/1 511/1 فرعی 5

 H0عدت رد R=0 R≠0 066/1 012/1 فرعی 1

 H0رد R=0 R≠0 116/1 502/1 فرعی 1

 H0رد R=0 R≠0 112/1 551/1 فرعی 2

 H0عدت رد R=0 R≠0 621/1 102/1 فرعی 6

 H0عدت رد R=0 R≠0 110/1 011/1 فرعی 1

 H0رد R=0 R≠0 111/1 511/1 فرعی 6

 H0رد R=0 R≠0 115/1 515/1 اصلی
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 بحث و مقایسه  -9-9

     این  سمت ضمن تشریح بسیار مختصر مطالعات و تحقیقات مشابه، به چند مورد بده عندوان نمونده در

 پردازیم:می

  مدورد مطالعده در پژوهش حاضر بین پرداخت منصفانه و کافی و عملکرد کارکنان جامعه مماري، 

(، 0160(، کامدیدده )0160(، مملدی )0165کسدایی )  داري وجود نداشته است در حالی کدهرابطه معنی

(، بزاز 0162(، احمدي رنانی ) 0166(، هاشم خانی ) 0119(، جمشیدي )0166(، واسعی ) 0116عتمه )

 ( در مطالعات خود  به نتایجی عکس من دست یافتند  0162( و صیفی )0162جزایري )

  ر پژوهش حاضر محقق د عملکرد کارکنان، من با در مورد یکرارچگی و انسجات اجتماعی و رابطه

(، 0116(، عتمده )0160(، کامدیدده ) 0166طدور  کسدایی ) همدین ،داري دست یافدتبه رابطه معنی

( نیز بده نتیجده مشدابه اي 0162( و صیفی )0162(، احمدي رنانی )0166(، هاشم خانی )0166واسعی)

 دست یافتند  

   ر پژوهش حاضر محقق د ،رابطه من با عملکرد کارکناندر مورد محیط کاري ایمن و بهداشتی و

(، هاشدم خدانی 0166(، واسدعی)0116(، عتمه )0166داري دست نیافت ولی  کسایی ) به رابطه معنی

ن در ضددم (0162( و صددیفی )0162(،  احمدددي رنددانی )0119(، جمشددیدي )0160(، کامدیددده )0166)

 د  دار دست یافتنپژوهش خویش به وجود رابطه معنی

  وهش حاضدر در پدژ ،کارکندان ددر مورد تأمین فرصت رشد و امنیت مداوت و رابطه من  با عملکر

(، فدروتن 0160(، کامدیده )0160(، مملی )0166دار دست یافت که  کسایی ) پژوهشگر به رابطه معنی

نی ) (، احمددي رندا0166(، هاشم خدانی ) 0119(، جمشیدي )0166(، واسعی ) 0116(، عتمه )0166)

 ( نیز در مطالعات خود به همین نتیجه دست یافتند  0162( و صیفی )0162(، بزاز جزایري )0162

  پژوهشدگر در پژوهش حاضدر   ،در مورد  انون گرایی در سازمان و رابطه من  با عملکرد کارکنان

مده (، عت0166(، فدروتن )0160(، کامدیدده )0166داري دسدت یافدت کده  کسدایی ) به رابطه معنی

(، بدزاز 0162(، احمددي رندانی ) 0166(، هاشدم خدانی ) 0119(، جمشدیدي )0166(، واسعی ) 0116)

 ( نیز در مطالعات خود به همین نتیجه دست یافتند  0162( و صیفی )0162جزایري )

  در پدژوهش حاضدر  ،در مورد فضاي کلی زندگی کاري و رابطه من با عملکرد کارکنان کارکندان

          (، کامدیدده0160(،  مملدی )0166طدور واسدعی ) داري دسدت نیافدت همدینه معنیپژوهشگر به رابط
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ان ضمن پدژوهش داري دست نیافتند ولی بقیه محقق( نیز به رابطه معنی0119مشیدي ) ( و ج 0160) 

 دار بین فضاي کلی زندگی کاري و عملکرد دست یافتند  خویش به رابطه معنی

  پژوهشگر  در پژوهش حاضر ،اي انسانی و رابطه من  با عملکرد کارکناندر مورد توسعه  ابلیت ه

      (، واسدعی 0116(، عتمده )0166(، فدروتن )0166ل منکه کسایی ) اداري دست نیافت حبه رابطه معنی

( و 0162(، بدزاز جزایدري )0162(، احمددي رندانی ) 0166(، هاشم خانی ) 0119(، جمشیدي )0166) 

 مطالعات خود به نتایج عکس من دست یافتند  ( در 0162صیفی )

  در پدژوهش حاضدر  ،در مورد وابستگی اجتماعی زندگی کاري و رابطه من  با عملکدرد کارکندان

(، 0160(، کامدیدده )0160(، مملدی )0166دار دست یافت ولی واسدعی ) پژوهشگر به وجود رابطه معنی

داري دست نیافتند امدا بقیده به رابطه معنی ی مطالعات خویش( ط0119(،  و جمشیدي )0160فروتن )

داري بین فضاي کلی زندگی کاري و عملکرد مانند ایدن پدژوهش دسدت محققان به وجود رابطه معنی

 یافتند  

  دار بدین ؛ با توجه به نتیجه حاصل از این پژوهش وجدود رابطده اي معندیدر مورد فرضیه اصلی

کنان جامعه مماري مورد تایید  درار گرفدت همچندین بدا عملکرد کار مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و

(، 0160توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته، نتایج مشابه اي در پژوهش انجات شده توسط  مملدی )

 ( نیز بدست ممد  0166(، هاشم خانی ) 0116(، عتمه )0166(، فروتن )0160کامدیده )

 پيشنهاداتو ارائه  گيرينتيجه -4

   یه فرعی دوت نشان می دهد بین متيیر یکرارچگی و انسجات اجتماعی در سدازمان و مزمون فرض

دار وجود در شهرستان ساري رابطه معنی مستقرعملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 

درجه نیاز سازمان به مندان و همچندین اعتماد بین کارکنان، میزان شاخص هاي این مولفه شامل دارد  

میزان احساس تعلق کارکنان به سازمان می باشد  بنابراین پیشنهاد می گردد فضاي کاري سازمان بده 

گونه اي طراحی گردد تا کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق نموده و کار را از خودشدان بدانندد و 

 و ایجدادبستر سدازي فرهنگدی در جهدت همچنین   احساس نمایند کامتً مورد احتیاج سازمان هستند

      از  و ابط دوستانه و تشکیل گروهها و تیم هاي کداريواعتماد میان کارکنان و تشویق ر جوّ ارتقاي

همچندین اجدراي د یدق نظدات  راردهد   نظرمد این راستا جمله تدابیري است که سازمان می تواند در

 و تشویق و ایاي غیرمستمرمز ،شيلیرتقاي رد اوویژه در مهرعایت عدالت ب ،شایسته ساالري  ،ارشدیت

راهکارهایی نظیر تفویض اختیار مثمر ثمر خواهد  موجب افزایش اعتماد در این سازمان می گردد  تنبیه
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مدیران سازمان همواره می بایستی ابعاد نظریه هاي انگیزشی را مد نظر داشته زیرا توجه بده ایدن  بود 

  مقوله تعهد کارکنان به سازمان را ارتقا می دهد 

    مزمون فرضیه فرعی چهارت نشان می دهد بین متيیدر تدأمین فرصدت رشدد و امنیدت مدداوت و

دار وجدود مستقردر شهرستان ساري رابطه معنیعملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 

 مسدیرو  در این ارتباط سازمان می تواند با تددارك فرصدتهاي رشدد از طریدق سیسدتم کارراهدهدارد  

بسدتر بدراي رشدد گونه اي که  شفاف نموده بهاین مسیر  پیشرفت شيلی، ارتقا و حرکت کارکنان را در

داشدته هاي بالقوه کارکنان فراهم شده و منان تصور روشنی از مسیر مینده شيلی خدود ظرفیت و توانایی

بدراي  ادریافدت حقدوق و مزاید جهت تضمین امنیت همچنین ضروري است گامهاي حمایتی در  باشند

پیشنهاد مدی گدردد   داشته شودبر ( )بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سالیانهافراد واجد شرایط

معیدار و  ي مموخته شدده کارکندان مهیدا گدرددکارگیري مهارت هاهب شرایط مناسب در راستاي ارتقاي

تعهد سدازمانی  درجه البته و ،تخصص ،مهارت ،تحصیتت ،اساسی تصدي پستها و مشاغل سطح دانش

میان انبوه کارکندانی کده از شدرایط  انتخاب یك فرد از و باتوجه به محدودیت ردیفهاي سازمانی باشد 

 501گردد به مزایاي سایر کارکنان فوق از محل اعتبدارات موضدوع مداده پیشنهاد می برخوردارند برابر

      انون مالیاتهاي مستقیم افزوده گردد  

    ه فرعی پنجم نشان می دهد که بین متيیر  انون گرایی در سازمان و عملکرد نتیجه مزمون فرضی

دار وجدود دارد  کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقردر شهرستان سداري رابطده معندی

سدازو  پیشنهاد می گردد از تبعیض گياردن بین کارکنان خودداري شود و  انون مدتك عمدل باشدد و

 ایدن مولفده درن، در  الب واحدي براي ارائه شکایات و ا امه دعوي پدیش بیندی گدردد  کارهایی مدو

کده  ضروري است بنابراینمورد تاکید می باشد   بسیار اصول اولیه مدیریت یعنی اصول بوروکراسی وبر

ي تصمیم گیري هامیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلی را سرلوحه  استفاده از  انون گرایی، سازمان

راسدتاي منداف  عمدومی  صورتی کده در خود  رارداده و مطمئن باشد که تصمیمات مستند به  انون در

نخواهد گرفت بلکه وجه  انون مندي  انتقاد کسی  رار کارکنان تدوین شده باشد نه تنها مورد تعرض و

جایی هددف ه باجراي چنین فرایندي جا باید د ت نمود دربدیهی است سازمان را برجسته خواهد نمود  

فرایندهاي سدازمانی  و ضوابط و شیوه هاي  انونی ،اهگپیشنهاد می گردد مدیران دستو وسیله رخ ندهد 

در این راسدتا  کارکنان برسانند  اطتع اي شفاف به گونههب سازمان را در فضاي مجازي سایت اینترنتی
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همچنین  ریافت نظرات و انتقادات ووجود امکانی براي د  اشدبصورت فلوچارت موثر میهارائه مطالب ب

 دریافت بازخورد مفید می باشد 

    نتیجه مزمون فرضیه فرعی هشتم نشان می دهد که بین متيیر وابستگی اجتماعی زندگی کاري

دار در شهرسدتان سداري رابطده معندی عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مستقر و

مودیدان مالیداتی و  اط پیشنهاد می گردد سازمان براي رضدایت اربداب رجدوع ووجود دارد  در این ارتب

توان به مصدادیقی از جمله این موارد می از ها اهتمات بیشتري بورزد تسری  امور مربوط به من تسهیل و

ارتقاي  ،وري اطتعات و واحد صدور  بض مالیاتیمهارت کارکنان اداره فنا دانش و جمله ارتقاي سطح

براي مودیان محترت مالیداتی از  مهیا نمودن امکانات بیشتر افزاري و سخت افزاري در این بخش ونرت 

ذکدر ندات  نصب راهنماي واحددهاي مختلدف سدازمان بدا مطلوب در کنار این واحد، جمله سالن انتظار

ب سازمان بدا بسترسدازي مناسدهمچنین پیشنهاد می گردد   اشاره کرد هریك از کارشناسان و مدیران

سازمانها باشدد   خود الگویی براي دیگر فرهنگی، اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی را نهادینه نموده و

و بده ایدن  مضافاً اینکه ضروري است نگاه مدیران سازمان به  وانین حاکم بر اجتمداع معطدوف گدردد

دیران اداره کدل نه تري داشته باشند  براي تيییر چنین نگرشی ضروري است مدمقوله نگرشی وا   بینا

در راستاي افزایش اطتعات و بروز رسانی من در دوره هاي مموزشی مرتبط با  دوانین مختلدف حداکم 

 برجامعه شرکت نمایند   

در خصوب فرضیاتی که اثبات نشده اند نمی توان از منظري علمی سخنی گفدت زیدرا پاسدخ بده 

است، بدیهی است نتیجه مزمونها هر چه   جداگانه پژوهش علمی مستقل و انجات مستلزت ،چرایی هریك

فداکتور بیشدتر  گدياريو تداثیر  شگر عواملی چون اهمیتهاما به نظر پژو باشد مناط اعتبار خواهد بود 

، ارتقاي انتظارات کارکنان سازمان به سدوي طبقدات بداالیی منظر کارکنان هاي فرضیات اثباط شده از

، توجده رفداهی خددماتی و ،ارائه  وانین جدید اسدتخدامی انجات برخی اصتحات در  وانین، هرت مازلو،

 باشد بیشتر به وضعیت بهداشت محیط کار از دالیل من می
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