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چکیده
هدف این تحقيی بررسی تأثير مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زندگی کاری
کارکنان بود .این تحقيی کاربردی از نوع پيمایشی و جامعۀ آماری آن کارکنان دانشگاه پيام نور
استان آذربایجان رربی به تعداد  035نفر و نمونه آماری  005نفر بود .برای سنجش متغيرها از
پرسشنامه استفاده شده است .تجزیهوتحليل اطالعتات بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها با استفاده
از روش مدلسازی معتادالت ستاختاری و بته کمتک نرمافزار

PLS

در دو بیتش متدل

اندازهگيری و بیش ساختاری انجام پذیرفت .در بیش اول ،ویوگیهای فنی پرسشنامه بهوسيله
شاخوهای پایایی ،روایی همگترا و روایتی واگترا در PLSبررسی و تأیيد شد و در بیش دوم،
ضرای ساختاری مدل برای بررسی فرضيههای پووهش مورد استتفاده قترار گرفت .نتایج پووهش
تأثير م بت و معنیدار مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و ابعاد آن را بر کيفيت زندگی کاری در
جامعه آماری پووهش تأیيد کرد .ميزان تأثير متغيرهای عملکردی بر کيفيت زندگی کاری به ميزان
 5/711واحد ،بيش از سایر مؤلفههاست.
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مقدمه
از دهه  1915نظریههای مدیریت در آستانۀ بازگشت به ارزشهتای انستانی هستتند و رونتدهای
اساسی نظریه و اندیشه مدیریت بح های کليدی ارزش مداری همچون نوع نگاه به انسان ،فرهنگ
سازمانی ،کيفيت زندگی کاری ،توسعه ،بهبود و بازسازی سازمان ،یادگيری سازمان و سازمانهتای
یادگيرنتتده ،کتتارآفرینی ستتازمانی ،انگيتتزش و مشتتارکت کارکنتتان ،عتتدالت ،مشتتروعيت قتتدرت،
عقالنيت در سازمان ،توجه به مسائل عمومی جامعه و مسئوليت و پاستیگویی اجتمتاعی متدیران را
مطرح کرده است (فروتنی و بحرانی.)03 :1317 ،
رعایت اخالقيات و حف ارزش هتای انستانی در بيشتتر ستازمان هتا متورد توجته قترار گرفتته و
به صورت بیشی از سياست های رسمی و فرهنگ هتای ريررستمی ستازمان هتا درآمتده استت و در
بسياری از دانشکدههای بازرگانی ندین واحد درسی را شامل میشود (دفت.)605 :1377 ،
مطالعه سير تکوینی مدیریت و نگرش به انسان نيز نشاندهنتدۀ رونتد تغييتر برداشتت از جایگتاه
انسان در سازمان بوده است .در ند دهۀ اخير مباح

علوم رفتاری ،تأکيد زیادی بر انستان و تتأثير

آن بر سازمان و مدیریت داشته است .در این راستا ،نظریتات میتلفتی درزمينتۀ متدیریت بتر مبنتای
توجه به انسان ارائه شده است .امروزه جوامع بشری به این نتيجته رستيده انتد کته فقت بتا قتوانين و
مقررات نمیتوان جامعه یا در مقياس کو ک تر سازمان را اداره کرد ،بلکه در کنتار آنهتا بته ابتزار
دیگری نياز دارند که «کرامت انسانی» نتام دارد (نوادستليم 3 :1311 ،و .)70در متدیریت بتر مبنتای
اخالق و کرامت انسانی ،انسان نه تنها دارای ارزش است ،بلکته محتور ارزشتی متدیریت و ستازمان
محسو میشود .کرامت انسانی مقولۀ مهمی است که در فرهنگ اسالمی مورد توجه خاص قترار
گرفته؛ راکه حاف بسياری از ارزش های الهی و انسانی است و به تنظيم رواب بين انسان ها منجتر
میشود.
مقوله کرامت و معنویت در محي کار نيز در سالهای اخير حرکت روبه رشدی را آرتاز کترده
است و ارل

برحس

معنویت و کرامت ستازمانی توضتي داده متیشتود ،امتا هنتوز هتم کارهتای

زیادی را میطلبد .از دیدگاه نظریه پردازان حقوق انسانی ،کرامت انسانی به ارزش ذاتی بشر و رفتار
احترامآميز با وی اطالق میشود ،اما این افراد محتوا و شرای کرامتت انستانی را تعيتين نکتردهانتد.
برخی نظریه پردازان نيز مفهوم کرامت انسانی را برای بررسی الزامات اخالقی مربتوط بته شیصتيت
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فتترد ،بتته کتتار بتتردهانتتد .عوامتتل زیتتادی در کرامتتت ستتازمانی و فرهنتتگ ستتازمانی موردنيتاز بتترای
حرکت دادن سازمان به سمت احقاق کرامت انسانی دخيل هستند .این عوامتل شتامل ویوگتیهتای
محي کار ،جو سازمانی و ارزش های محوری هستند که میتوان از طریتی ستازمان پشتتيبانی کترد
(فاوست و دیگران.)0551 ،
از سوی دیگر کيفيت زندگی کاری از مباح

مهم مدیریت منابع انسانی است کته بتا رضتایت

شغلی و بهرهوری کارکنان ارتباط زیادی دارد .یافتههای مطالعاتی گوردون ( )1993نشان متیدهتد
که اجرای این برنامهها موج

کاهش ميزان شکایت کارکنان ،ريبت از کار ،ميزان اعمال مقتررات

انضباطی و افزایش نگرش م بت کارکنان و مشارکت آنان در برنامه های نظام پيشتنهادها متیشتود.
همچنين کيفيت زندگی کاری بر رفتارهای کارکنان ،ازقبيتل :شتناخت ستازمانی ،رضتایت شتغلی،
تعهتتد و تتتالش شتتغلی ،عملکتترد ،عتتدم تمایتتل بتته تتترک ستتازمان و بيگتتانگی از کتتار تتتأثير دارد
(اسدی)37-34 :1310 ،
با عنایت به سنیيت مؤلفه های کيفيت زندگی کاری با شاخو های مدیریت مبتنی بتر کرامتت
انسانی در سازمان انتظار میرود بين این دو متغير رابطه م بت و معنتیدار وجتود داشتته باشتد؛ فلتذا
مسئله اصلی تحقيی حاضر این است که مدیریت مبتنی برکرامت انسانی تا هحد بر کيفيت زندگی
کاری کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربایجان رربی تأثيرگذار است ؟

مبانی نظری
کرامت انسانی
از نظر لغوی"کرامت" بر بزرگواری و عزت انسانی تأکيد دارد و بته مفهتوم ارزش ،حرمتت،
1

حي يت ،بزرگواری ،عزت ،شرافت ،انسانيت ،شأن ،مقام ،موقعيت ،درجته ،رتبته ،جایگتاه ،منزلتت،
پاکبودن از فرومایگی و آلودگیها ،احسان و بیشش ،جوانمردی و سیاوت آمده است (دهیدا،
ص" .)16575کرامت انسانی" در پی معنا بیشيدن به انسان هاست و به منزلت انسانی توجه دارد؛ بته
این دليل که انسان دارای کماالت بالقوه ای م ل خودآگاهی و جهان آگتاهی ،جاذبته هتای معنتوی،
1. Dignity
1. Human dignity
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ميل به کس

علم و دانش ،اخالق مداری ،طل

کمال و جمال ،پرستتش و تقتدیس ،عقتل و اراده،

مسئوليت و اختيار و سایر ویوگیهایی است که صرفاً در انسان یافت میشود ( نوادسليم04 :1311 ،
و سلطانی.)04 :1316 ،
در اسناد بين المللی مربوط به حقوق بشر ،ازجمله اعالميۀ جهانی حقوق بشر ( ،)1941مي اق های
بين المللی حقوق متدنی و سياستی( )1966و حقتوق اجتمتاعی و اقتصتادی و فرهنگتی( ،)1966نيتز
کرامت و حي يت ذاتی انستان ،براستاس همتين مبتانی ،یعنتی قتدرت تعقتل و تفکتر ،آزادی اراده و
اختيار توجيه شده و مبنای آزادی ،عدالت و صل در جهان شناخته شده است (رحيمی نتواد:1395،
)100-103؛ در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيتز ،اعتقتاد بته کرامتت و
ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئوليت او در برابر خدا ،در کنار اصول اعتقادی یعنی توحيد،
نبوت ،معاد ،امامت و عدل مطرح شده است .ایتن امتر نشتاندهنتدۀ اهميتت و جایگتاه بستيار واالی
کرامت انسانی در نظام حقوقی ایران است.
کرامت انسانی از نظر دین مبين اسالم ،بهدليل جامعيتی که در تبيتين و توجيته .1کرامتت ذاتتی
(اسراء )75 :و  .0کرامت اکتسابی انسان (حجرات )13:و حقوق ناشی از آن دارد ،بتر دیتدگاه هتای
دیگر برتری دارد .خاستگاه اصلی و پشتوانۀ نظری کرامت انسان ،مکتت

استالم استت کته قتدرت

تعقل و تفکر ،آزادی اراده و اختيار ،آفرینش انستان در بهتترین صتورت (تتين ،)4 :برختورداری از
روح خداوندی (حجر ،)09:جانشينی خدا (بقره ،) 35:داشتن تعهد و تکليتف (ستورۀ احتزا ،)70 :
داشتن کرامت ذاتی (اسراء )75 :و کرامت اکتسابی (حجرات )13 :را مالک برتری انسان میدانتد.
"کرامت ذاتی" مشترک و یکسان ميان تمام انسانهاست و تمام انسانهتا بتهجهتت استتقالل ذاتتی،
توانایی اخالقی و وجهه و نفیۀ الهی کته دارنتد ،بتهطتورفطری و یکستان از آن برخوردارنتد ،ولتی
کرامت اکتسابی آن نوع برتری است که انسان به صورت ارادی و از طریتی توانتایی ذاتتی ختود در
مسير رشد ،کمال و کس

فضایل اخالقی به دست متیآورد و مهتم تترین معيتار آن ،تقتوا و ایمتان

است .کرامت اکتسابی ،اختياری است و ارزش نهتایی و رتایی انستان نيتز بته همتين کرامتت استت
(رحيمتتینتتواد )113-111 :1395،آنچتته بتته انستتان امتيتتاز و برتتتری م تیدهتتد ،در التتتزام عملتتی و
نهادینهکردن این محاسن و مکارم اخالقی است که با فطرت انسان نيتز ستازگار استت (نصتيرزاده،
.)37-31 :1310
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توجه به کرامت انسانی در فرهنگ رنی اسالمی  -ایرانتی از جایگتاه واالیتی برختوردار استت؛
زیرا منشأ معنوی و الهی دارد .ازاینرو هدف و رایتت ستبک متدیریت بتر مبنتای کرامتت انستانی،
تعالی معنوی انسان و پایداری ارزشهای سازمانی بر محور انسان است (نوادسليم.)60 :1311 ،
در راستای تحقی مدیریت برمبنای کرامت انسانی ،توجه به نتوع نگتاه بته انستان در نظریتههتای
مدیریت نيز ضروری است .تمام نظریه های موجتود در متدیریت براستاس پتيش فترض و تصتویری
خاص از انسان بنا نهاده شده اند و جوهر هر نظام ارزشی را در تصویری که از انسان ارائه متی دهتد،
میتوان یافت .در مدیریت رربی تاکنون هار تصویر از انسان ارائه شده است .1 :انستان اقتصتادی،
 .0انسان اجتماعی .3 ،انسان خودشکوفا و  .4انسان پيچيده (نجاری .)41 :1310 ،بتا گذشتت زمتان،
تصویر انسان در نظریه ها پيچيده تر و واقعی تر می شود ولی هنوز هم تصویر کامل و جتامع از انستان
در نظریه های سازمانی موجود نيست ،به طوریکه مدیر بتواند براساس آن ،رفتارهای افراد انسانی را
به صورت دقيی پيش بينتی کترده و تحتت کنتترل درآورد .امتا تصتویر انستان استالمی در متدیریت
اسالمی مبتنی بر کرامت انسان و جایگاه وی در جهان هستی به عنوان اشرف میلوقات ،روح خدا و
خليفهاهلل در روی زمين است .انسان با این دیدگاه موجودی است با ابعاد مادی ،روانی و معنوی کته
آگاه ،آزاد ،شریف و دارای عزتنفس ،اراده و اختيار است (فروتنی وبحرانی.)60-63:1317 ،
از طریی پياده سازی متدیریت بتر مبنتای کرامتت انستانی ،بستتر ارزش هتایی در ستازمان ایجتاد
می شود تا کيفيت های رفتاری و عملکردی ویوه ای ازجمله تعلی ستازمانی ،وجتدان کتار ،فرهنتگ
کتتار ،کتتار بتته ختتاطر تعتتالی ،احستتاس تعهتتد ،اختتالق ،خودشناستی ،خودمتتدیریتی ،ختتودکنترلی و
خودارزیابی ،در کارکنان ایجاد و توسعه یابد که حاصل آن ،تحقی بهتر و بيش تر اهداف راهبتردی
سازمان و بهرهوری و درنهایت سرآمدی است (نوادسليم.)1311:60 ،
الگوی کرامت انسانی
الگوی کرامت انسانی (شکل  )1که براساس معيارها و شاخوهای مرتب طراحی شتده دارای
 4معيار اصلی است:
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شکل  .9الگوی کرامت انسانی (نژادسلیم)928 :9388 ،

 معیارهای ذهنی و روانی :براساس این معيارها ،متدیریت مبتنتی بتر کرامتت انستانی ،بتاتحمل و صبر با مسائل و مشکالت برخورد کترده و دیگتران را نيتز آرامتش متیدهتد؛ بتر رفتتار و
عملکرد م بت دیگران تمرکز و توانایی آنان را باور دارد؛ با رفتار و گفتار خود ،اعتمادبهنفس را بته
دیگران القا میکند؛ با گشادهرویی با کارکنان خود برختورد متیکنتد؛ بتا تواضتع بته آنهتا کمتک
میکند؛ با حف احترام به شیصيت دیگران ،سعی در شادا کردن محتي کتار دارد؛ انتقتادات را
شنيده و برای رفع نواقو ختود از آن استتقبال متیکنتد؛ از شتایعهپراکنتی ،ريبتت و تهمتت پرهيتز
میکند؛ با کنترل خشم خود ،از خطاهای دیگران میگذرد و کينهای به دل نمیگيرد.
 معیارهای رفتاری :براساس این معيارها ،متدیریت مبتنتی بتر کرامتت انستانی ،بتا رعایتتقوانين و مقررات ،حقوق کارکنان را رعایت میکند؛ نستبت بته حفت استرار ستازمان و کارکنتان
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حساس است؛ در حفاظت از محي زیست سازمان کوشاست؛ با انتقتال صتحي اطالعتات ،دقيتی و
سریع اقدام میکند؛ با عالقهمندی مسئوليت خود را انجام میدهد؛ بترای ارتقتای کميتت و کيفيتت
کارها ،برنامهریزی میکند؛ با انجتام دقيتی و درستتکارهتا رضتایت کارکنتان را جلت

متیکنتد؛

صداقت و راستگویی در کارها وجود دارد؛ تعهد نستبت بته کرامتت انستانی و اخالقتی در انجتام
وظایف وجود دارد؛ اد و به کارگيری کلمات شایسته ،در رفتار و گفتتار متدیر وجتود دارد و در
رفتار خود از محرمات پرهيز میکند.
 معیارهای عملکردی :براساس این معيارها ،مدیریت مبتنی بر کرامت انستانی ،دارای نظتمو انضباط در کار است؛ برای فعاليتهای روزانته برنامته متدون دارد؛ در محتل کتار ختود بتهموقتع
حضور دارد؛ با آگاهی از دستتاوردهای جدیتد علمتی ،ایتده هتای جدیتد ارائته متیکنتد؛ دانتش و
تجربيات و روش های علمی جدید را بته کارکنتان منتقتل متیکنتد؛ در عملکترد ختود خالقيتت و
نوآوری دارد؛ در حل مسائل سازمانی از کارکنان مشارکت میخواهد؛ آیندهنگری و جتامعنگتری
در تصميم گيریها وجود دارد؛ قبل از اقدام به عمل تأمل و تفکتر متیکنتد؛ از مشتورت متدیران و
کارکنان استفاده میکند و در انجام کارها دقت الزم دارد.
 معیارهای جسمی :براساس این معيارها ،مدیریت مبتنی بر کرامتت انستانی بترای ستالمتجسمانی کارکنان اهميت قائل است؛ نکات ایمنی و بهداشتی کارکنان را مورد توجه قرار میدهتد؛
برای حف سالمت کارکنتان برنامته ورزشتی متنظم دارد؛ بترای رعایتت نکتات ایمنتی و بهداشتتی
کارکنان برنامه دارد و کارکنان را بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتتی تشتویی متیکنتد (تلیتيو و
اقتباس از نوادسليم.)107-130 :1311 ،
در تحقيی حاضر سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی با استتفاده از شتاخو هتا و معيارهتای
هارگانه الگوی یادشده مورد سنجش و اندازهگيری قرار گرفته است.
کیفیت زندگی کاری
اصطالح کيفيت زندگی کاری در دهه  1975برای نیستين بار در فصلنامهها و متون دانشگاهی
امریکا مطرح شد و ریشه آن بته روانشناستی ستازمانی و تأکيتد آنهتا بتر ابعتاد روانتی و اجتمتاعی
محي های کاری در دهههای قبل از آن برمیگردد؛ مانند مطالعات مربتوط بته سيستتمهتای فنتی -
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اجتماعی در  1905که طی آن مشیو شد گروههای کاری عالوهبر مسائل فنی ،تحت تأثير مسائل
اجتماعی و روانی کار نيز قرار میگيرند و زمانی کته محتي هتای کتاری بتا نيازهتای کارکنتان بته
استقالل و رواب صميمانه هماهنگ باشد ،افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههتا ،کتاهش ريبتتهتا و
رضایت بيشتر کارکنان نيز حاصل میشتود (درویتش و الماستیفترد .)17 :1390 ،توجته بته مقولته
کيفيت زندگی کاری در دو دهه اخير بهطور شمگيری افزایشیافته است ،درحالیکه در گذشتته
تأکيد بر زندگی فردی بود .در مدیریت معاصر مفهوم کيفيت زندگی کاری بته موضتوع اجتمتاعی
مهمی تبدیل شده است (مارتل و داپيس )333 :0556 ،1کته در راستتای تأکيتد بتر نقتش و اهميتت
کارکنان ارزیابی میشود.
طرف داران نظریه کيفيت زندگی کتاری در جستتجوی برنامته هتای جدیتدی بترای کمتک بته
کارکنان هستند تا آنها بتوانند بين زنتدگی کتاری و زنتدگی شیصتی ختود تعتادل برقترار کننتد (
آکدر.)177-173 :0556 ،0
کيفيت زندگی کاری ،مفهومی ندبعدی ،نسبی ،متأثر از زمتان ،مکتان و ارزش هتای فتردی و
اجتماعی است و در سط فردی ،به جهان بينی فرد و نگاه او بته زنتدگی بستتگی دارد ( ستاراجی و
درگاهی .)14-1 :0556 ،3بته عبتارت دیگتر کيفيتت زنتدگی کتاری دارای ستاختاری ندبعتدی و
برنامه هایی نظير :اقدامات رفاهی ،خدمات درمانی ،طرح های تشویقی ،تناس

شتغل ،امنيتت شتغل،

طراحی شغل ،اهميت بته نقتش و جایگتاه فترد در ستازمان ،فتراهم نمتودن زمينته رشتد و پيشترفت،
مشارکت در تصميم گيریها ،کاهش تعارضات و ابهامات شغلی ،آموزش و نظام های پاداش استت
( مارتل و داپيس " .) 361-333 :0556 ،4ادوین " )0551 ( 0کيفيتت زنتدگی کتاری را در دو بعتد
عينی و ذهنی تعریف میکند .تعریف عينی از کيفيت زندگی کاری عبارت است از مجموعتهای از
فعاليتها و اقدامات که در شرای واقعتی کتار در یتک ستازمان انجتام متیشتود؛ ماننتد مشتارکت
کارکنان در تصميم گيریها ،ميتزان حقتوق و دستتمزد ،یتک محتي کتاری ستالم ،امنيتت شتغلی،
تندرستی ،ارتباطات ،توسعه مسير شغلی ،رنیسازی شتغلی و ..و تعریتف ذهنتی از کيفيتت زنتدگی
1. Martel JP, Dupuis G.
2. Akdere
3. Saraji GN, Dargahi H.
4. Martel JP, Dupuis G
5. Flippo Edvin
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کاری عبارت است از ادراک و طرز تلقی کارکنان از کيفيت زندگی کاری .یعنی کيفيت زنتدگی
کاری برحس

فرهنگ و نگرش کارکنان در کشورهای میتلف مفهومی متفاوت و مشتیو دارد

(کاسيو ،1990 ،1ص.)04
شاخصهای کیفیت زندگی کاری
شاخوهای میتلف کيفيت زندگی کاری از دیتدگاه صتاح نظتران در جتدول ( )1مشتاهده
میشود.
جدول  .9شاخصهای کیفیت زندگی کاری ( تدوین از مؤلف)
شاخصها

نام

 .1رواب بين مدیریت و کارکنان روشن باشد .0 ،شبکه ارتباطات باز و ندبعدی .3 ،طراحی مجدد شغل.4 ،
دسلر

توزیع منصفانه پاداشها .0 ،امنيت شغلی کارکنان .6 ،مشارکت کارکنتان و متدیران در تصتميمگيتریهتا.7 ،

()1910

توسعه مهارتهای انسانی کارکنتان و متدیران. 1 ،حفاظتت از حتی شتهروندی اعضتای ستازمان .9 ،محيطتی
مطمئن و سالم.
.1کارها بهخوبی در محي کار انجام شود .0 ،کارها معنیدار و الشی باشد .3 ،الشهای فکری در محتي

بلچر
()1911

کار .4 ،عضویت افراد به عنوان عنصر اصلی در سازمان ختود .0 ،کارکنتان در تصتميم گيتری دخالتت داشتته
باشند .6 ،در حل مشکالت سهيم باشند .7 ،از امنيت کافی برخوردار باشند .1 ،در اطالعتات ستهيم باشتند.9 ،
مورد ارزیابی سازنده قرار بگيرند .15 ،دارای روحيه کار دسته جمعی و همکتاری باشتند .11 ،شترای محتي
باع رشد و توسعه تواناییهای کارکنان باشد.

فلدمن
()1910
جزایری و
پرداخت ی
(درویش و
الماسیفرد،
)1390

 .1تشکيل تيمهای کاری.0 ،تشکيل حلقههتای کيفيتت .3 ،مشتارکت در تصتميمگيتری .4 ،جتدول زمتانی و
وظایف شغلی انعطاف پذیر .0 ،برنامه جبران خدمات انعطاف پتذیر .6 ،اعمتال نظتارت و سرپرستتی کمتتر.7 ،
ایمنی و سالمت در کار .1 ،برنامههای آموزشی درونسازمانی و برونسازمانی.
 .1عوامل ساختاری :امنيت شغلی ،حقوق و مزایای جانبی ،شرای کاری ایمن ،خ مشی سازمانی ،زمان کتار
منعطف
 .0عوامل روانشناختی :هویت شغل ،تنوع فعاليتها و وظایف ،استقالل و آزادی عمل
 .3عوامل مدیریتی (درکار) :رابطه مناس

سرپرست ،امکان پيشرفت شغلی ،پرورش مهارتهتا و استتعدادها،

مشارکت در تصميمگيری ،دریافت بازخورد عملکرد
 .4عوامل اجتماعی :انسجام اجتماعی ،تعادل بين کار و زندگی شیصی کارکنان
1. Cascio

912

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)22تابستان 9316

همه این شتاخوهتا بته نيازهتا ،خواستتههتا و انتظتارات کارکنتان در ابعتاد میتلتف (کتاری و
ريرکاری) توجه داشته و بتر هر ته انستانیشتدن محتي ستازمانهتا تأکيتد متیکننتد ( درویتش و
الماسیفرد.)90 :1390 ،
بهطورکلی برنامههای کيفيت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است کته
باع

رشد و تعالی کارکنان در سازمان میشود (فيليپو 1991 :و خادمی )1390 :و به معنی فرایندی

است که به وسيله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناس  ،در تصميم هایی کته
بر شغلشان به طور خاص و بر محي کارشان به طور عام اثر میگذارد ،به نتوعی شترکت کننتد .ایتن
امر موج

افزایش خشنودی از کار و کاهش استرس ناشی از آن میشود (خادمی.)09 :1390 ،

یافته های مطالعاتی نشتان متیدهتد کته اجترای ایتن برنامتههتا موجت

کتاهش ميتزان شتکایت

کارکنان،کاهش نرخ ريبت از کار ،کاهش ميزان اعمال مقررات انضباطی ،افتزایش نگترش م بتت
کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامههتای نظتام پيشتنهادها بتوده استت ( قلعتهای و دیگتران،
 .)65-66 :1394از طرف دیگر ،برآورده ساختن نيازهای کارکنان به بهستازی و کتارایی بلندمتدت
سازمان نيز منجر خواهد شد ( شریف.)05-67 :0553 ،
رایجترین مزایا و فوایتد برنامتههتای کيفيتت زنتدگی کتاری شتامل افتزایش رضتایت شتغلی و
بهرهوری و کاهش ميزان ريبت ،شکایت و ترک خدمت کارکنان است (نامبی.)141:0553،
"والتون " در مدل خود ،شاخوهتای زیتر را بترای تحقتی کيفيتت زنتدگی کتاری در نظتر
گرفته است:
 .9جبران خدمات منصفانه و کافی :بهطوریکه هنگام مقایسه خود بتا دیگتران تستاوی و
عدالت درونسازمانی و برونسازمانی از آن استنباط شود .منظور پرداخت مساوی برای کار مساوی
و نيز تناس

پرداختها با معيارهای کارکنان و تناس

آن با دیگر انواع کار است.

 .2شرایط کاری سالم و ایمن :منظور ایمنی و بهداشت کاری در محي کتاری ،برقتراری
ساعات کار معقول و شرای فيزیکی دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیتهای سنی برای اشتغال
به کار میرود.

 .3امکان رشد و استفاده از ظرفیتهای انسان :به فرصت کست

مهتارت و آمتوزش و

هماهنگشدن مهارتها با اهداف و راهبردهای سازمان در جهت تأمين نيازهای فردی و سازمانی و
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به فراه بودن فرصتهایی ون استفاده از استقالل و خودکنترلی در کتار ،دسترستی بته اطالعتات
متناس

باکار و برنامهریزی برای رشد و پيشرفت کارکنان اشاره دارد.

 .4امکان امنیت و رشد دائمی :به معنی فراهمبودن زمينه بهبود امنيت شتغلی و اطمينتان از
اشتغال پایتدار و بهبتود توانتاییهتای فتردی و فرصتتهتای پيشترفت و بتهکتارگيری مهتارتهتای
کس شده و تأمين امنيت درآمد و اشتغال است.
 .1انسجام اجتماعی در سازمان :عدم تعص

نسبت به نواد و جنس و رنگ و ایجاد حتس

اجتماعیبودن در سازمان و آزادی افراد در بيان ایدهها و احساسات خود و ایجتاد زمينته مشتارکت
فکری و عملی ...که به یکپار گی و انسجام سازمانی کمک میکند.
 . 6قانونگرایی در سازمان :این متغير در قال

اميدواری به رعایت انصاف و ضابطهمندی

در ارتقای شغلی ،آزادی بيان ،حی ابراز میالفت با نگرشهای سرپرست در سازمان بتدون واهمته
از جان

وی و اطمينان خاطر از عدم وجود تبعيض در دستمزد ،پتاداش و امنيتت شتغلی در متورد

جنسيت و قوميت و مذه

و اعتقادات عنوان میشود.

 .2نقش متعادل کار :منظور ایجاد تعادل بين زندگی کاری و شیصی و ختانوادگی و زمتان
کاری انعطافپذیر است.
.8کار معتبر و سنودمند اجتمناعی :بته گتونگی برداشتت (ادراک)کارکنتان در متورد
مسئوليت اجتماعی سازمان و درک معناداربودن کار از سوی کارکنان و نقش ستودمند ستازمان در
اجتماع که باعزت نفس کارکنان ارتباط دارد ،اشتاره متیکنتد .درعتينحتال ميتزان اعتمتاد نستبی
مصرفکنندگان به محصول توليدشده ،ميزان تنوع محصتول باقيمتت رقتابتی و کيفيتت مناست

از

دیگر مواردی هستند که بر این امر تأثيری م بت دارنتد (درویتش و الماستیفترد 95-91 :1390 ،و
ميرسپاسی.) 140 :1316 ،
در تحقيی حاضر متغيرکيفيت زندگی کاری با استتفاده از شتاخو هتا و معيارهتای هشتتگانته
مدل " والتون " مورد سنجش و اندازهگيری قرار گرفته است.
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پیشینۀ تحقیق
 نتایج تحقيی علی رضتازاده ( )1393بتا عنتوان رابطته متدیریت بتر مبنتای کرامتت انستانی بتامدیریت کيفيت زندگی کاری ،نشان داد که این دو متغير با یکتدیگر رابطته مستتقيم و معنتیداری
دارند.
 نتایج حاصل از تحقيی رضا ابراهيمی ( )1394با عنوان تأثير مدیریت مبتنی بر کرامت انستانیبر ابعاد کيفيت زندگی کاری گویای آن است که مدیریت مبتنی بر کرامتت انستانی بتر همته ابعتاد
کيفيت زندگی کاری تأثير م بت و معنیداری دارد.
 نتایج تحقيی مهدی ابراهيمینواد و همکتاران (  )1390بتا عنتوان بررستی رابطته بتين کيفيتتزندگی کاری و فرهنگ اخالقی در فنی و حرفتهای استتان کرمتان ،نشتان داد کته بتين مؤلفتههتای
کيفيت کاری ،منصفانهبودن حقوق و دستمزد ،عدالت ،همکاری و مشارکتداشتتن در تصتميمات
سازمانی با فرهنگ اخالقی ،رابطه م بت و معنیداری وجود دارد.
در این تحقيی تأثير مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و ابعاد آن بر کيفيت زندگی کتاری متورد
مطالعه علمی قرار میگيرد.

فرضیههای تحقیق
فرضيۀ اصلی :مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زندگی کاری کارکنان تأثير دارد.
فرضيۀ فرعی  :1شاخوهای ذهنی و روانی مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زنتدگی
کاری کارکنان تأثير دارد.
فرضيۀ فرعی  :0شاخو های رفتاری مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زندگی کتاری
کارکنان تأثير دارد.
فرضيۀ فرعی  :3شاخو های عملکردی مدیریت مبتنی بر کرامتت انستانی بتر کيفيتت زنتدگی
کاری کارکنان تأثير دارد.
فرضيۀ فرعی  :4شاخو های جسمی مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زندگی کتاری
کارکنان تأثير دارد.
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مدل مفهومی تحقیق
براساس هدف و فرضيههای تحقيی ،الگوی مفهومی تحقيی در شکل ( )0مشاهده میشود.
پرداخت منصفانه

محي کار ایمن
ذهنی و روانی

فرصت رشد

قانون گرایی

رفتاری

کيفيت زندگی
کاری

کرامت
انسانی

کارمعتبر و

عملکردی

سودمند

جسمی

نقش متعادل کار

انسجام اجتماعی

توسعه قابليت های
انسانی

شکل  .2الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
پووهش حاضتر ازنظتر هتدف کتاربردی استت تون از نتتایج آن متیتتوان بته منظتور اعتتالی
مؤلفه های کرامت انسانی و نيتز کيفيتت زنتدگی کتاری و ارائته راهکارهتای الزم استتفاده نمتود و
ازلحاظ ماهيت در زمرۀ تحقيقات پيمایشی است .در فراینتد تحقيتی از روش کتابیانته ای و ميتدانی
استفاده شده است .جامعۀ آماری اعضای هيئت علمی و اداری دانشگاه پيام نور آذربایجان رربی بته
تعداد  035نفر و نمونه با استفاده از جدول مورگتان  005نفتر استت کته باتوجتهبته احتمتال ریتزش
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پاسیگویان بيش از این تعداد ،با روش نمونهگيری تصادفی طبقهای انتیا شدند .جهتت ستنجش
متغيرها از پرسشنامۀ استاندارد کيفيت زندگی کاری براساس مؤلفه هتای هشتت گانته متدل ریچتارد
والتون با  07سؤال و برای سنجش مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی از پرسشنامۀ محقیستاخته بتا 39
گویه استفاده شده است .برای طراحی این پرسشتنامه ،از مؤلفته هتای هارگانته " ذهنتی و روانتی،
رفتاری ،عملکردی و جسمی" مدل نوادسليم ،استفاده شتده استت .نتتایج بررستی روایتی و پایتایی
پرسشنامهها در قسمت یافتهها بهتفصتيل آمتده استت .بترای آزمتون فرضتيه تحقيتی از متدلستازی
معادالت ساختاری تحت نرمافزار  plsاستفاده شده است و دليل استفاده از آن ،بهنجار(نرمال)نبودن
متغيرها (طبی نتایج آزمون کولموگروف اسميرنوف و نيز آزمتون تولگی و کشتيدگی) بتود و در
صورت استفاده از مدل معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد کوواریانس ،جتوا هتای انحرافتی بته
دست میآمد.

یافتههای پژوهش
یافتههای جمعيتشناختی تحقيی در جدول ( )0مشاهده میشود.
متغيرهای مدل مفهومی در دو دسته متغيرهای پنهان و آشکار تقسيمبندی شدهانتد کته کرامتت
انسانی و کيفيت زندگی کاری متغيرهای پنهان و مؤلفههتای مربتوط بته هرکتدام از ایتن دو متغيتر،
متغيرهای آشکار هستند.
یافتههای پووهش متشکل از دو بیش برازش متدل انتدازهگيتری و متدل ستاختاری استت کته
عبارتند از:
برازش مدل اندازهگیری
پایایی :نتایج سنجش پایایی ابزار مورداستفاده در تحقيی حاضر با استفاده از معيارهای ضرای
بار عاملی ،آلفای کرونباخ و نيز پایایی ترکيبی در جدولهای ( )3و ( )4آمده است:

962

تحلیل تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کیفیت زندگی

جدول  . 2ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
متغیر

وضعیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

150

46/36

مرد

111

03/64

 45-35سال

110

05/91

 05-45سال

10

31/64

 05سال و باالتر

03

15/40

مجرد

14

6/36

متأهل

056

93/64

دانشجو

11

1/11

دیپلم

15

4/00

ليسانس

06

11/10

فوقليسانس

110

05/91

دکتری

04

04/00

کمتر از  15سال

11

36/1

 15تا  05سال

90

43/11

بيش از  05سال

44

5/05

جنسيت

سن

وضعيت تأهل

ميزان تحصيالت

سابقه خدمت
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جدول  .3سنجش بارهای عاملی
مؤلفهها

ذهنی و روانی

رفتاری

عملکردی

جسمی

پرداخت منصفانه
محي کار ایمن
فرصت رشد

سؤاالت

بار عاملی

سؤال 1

5/761

سؤال0

5/067

سؤال3

5/163

سؤال4

5/766

سؤال0

5/710

سؤال6

5/099

سؤال10

5/069

سؤال11

سؤال13

5/677

سؤال19

5/700

سؤال14

5/619

سؤال05

5/769

سؤال10

5/670

سؤال01

5/019

سؤال16

5/694

سؤال00

5/066

سؤال17

5/177

سؤال03

5/713

سؤال 04

5/069

سؤال00

5/066

سؤال 35

5/671

سؤال06

5/761

سؤال31

5/063

سؤال07

5/617

سؤال30

5/764

سؤال01

5/177

سؤال33

5/671

سؤال09

5/674

سؤال34

5/140

سؤال 30

5/677

سؤال 36

5/609

سؤال 31

5/663

سؤال 37

5/714

سؤال 39

5/610

سؤال 45

5/617

سؤال 41

5/677

سؤال 40

5/063

سؤال 43

5/763

سؤال 44

5/796

سؤال 40

5/710

سؤال 46

5/769

سؤال 47

5/019
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سؤاالت

بار عاملی

سؤال7

5/110

سؤال1

5/044

سؤال9

5/067

سؤال15

5/190

سؤال 11

5/053
5/711
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(ادامه) جدول  .3سنجش بارهای عاملی
سؤاالت

بار عاملی

سؤاالت

بار عاملی

مؤلفهها

سؤال 41

5/067

سؤال 05

5/053

سؤال 49

5/690

سؤال 01

5/063

سؤال 00

5/677

سؤال 04

5/600

سؤال 03

5/603

سؤال 00

5/694

سؤال 06

5/019

سؤال 07

5/066

سؤال 01

5/713

سؤال 09

5/761

سؤال 61

5/677

سؤال 65

5/617

سؤال 60

5/674

توسعه قابليتهای

سؤال 63

5/647

سؤال 60

5/601

انسانی

سؤال 64

5/600

سؤال 66

5/700

قانونگرایی
کار معتبر و سودمند
نقش متعادل کار
انسجام اجتماعی

باتوجهبه نتایج جدول ،تمامی ضرای

بارهای عاملی سؤاالت بيش از  5/4بوده و بنابراین نشتان

از مناس بودن این معيار دارد.
محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
در پووهش حاضر برای بررسی پایایی درونی از آلفای کرونباخ و نيز روش پایایی ترکيبی (که
معيار مورد کاربرد در مدلسازی معادالت ساختاری است و پایایی ستازههتا را براستاس همبستتگی
با سایر سازهها نشان میدهد) استفاده شده است .ميزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی سازهها باید
بيش از  5/7باشد تا پایایی آنها مورد تأیيد قرار گيرد.
نتایج خروجی پایایی نشان میدهد ون تمامی موارد بيش از  5/7است ،بنابراین نشان از تأیيتد
معيار آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی و درنتيجه برازش مناس

مدل اندازهگيری تحقيی دارد.

روایی همگرای پژوهش
1

برای بررسی روایی مدل انتدازهگيتری از معيتار AVEاستتفاده شتده استت؛ ایتن معيتار بيتانگر
1. Average Variance Extracted
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ميانگين واریانس به اشتراک گذاشتهشده بين هر سازه با شتاخوهتای ختود استت؛ نتتایج آزمتون
همگرایی در جدول ( )0و ( )6آمده است.
جدول  .4آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
مؤلفهها

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

کرامت انسانی

5/107

5/160

ذهنی و روانی

5/136

5/111

رفتاری

5/100

5/151

عملکردی

5/711

5/710

جسمی

5/196

5/799

کيفيت زندگی کاری

5/130

5/134

پرداخت منصفانه

5/113

5/176

محي کار ایمن

5/740

5/144

فرصت رشد

5/196

5/161

قانونگرایی

5/100

5/170

کار معتبر و سودمند

5/711

5/700

نقش متعادل کار

5/196

5/100

انسجام اجتماعی

5/110

5/101

توسعه قابليتهای انسانی

5/791

5/166

طبی نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)0مقدار ميانگين واریانس استتیراجشتده ستازههتا از 5/0
بيشتر است ،بنابراین روایی همگرای مدل اندازهگيری مورد تأیيد است.
روایی واگرای پژوهش
برای بررسی اینکه هرکدام از سازههای مدل بتا شتاخوهتای ختود تعامتل بيشتتری دارد یتا بتا
سازههای دیگر ،روایی واگرای مدل اندازهگيری نيز مورد ارزیابی قترار گرفتته استت .در پتووهش
حاضر بهمنظور بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شده است.
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جدول  .1آزمون میانگین واریانس استخرا شده
مؤلفهها

AVE

کرامت انسانی

5/076

ذهنی و روانی

5/049

رفتاری

5/099

عملکردی

5/090

جسمی

5/000

کيفيت زندگی کاری

5/019

پرداخت منصفانه

5/651

محي کار ایمن

5/095

فرصت رشد

5/066

قانونگرایی

5/031

کار معتبر و سودمند

5/019

نقش متعادل کار

5/045

انسجام اجتماعی

5/601

توسعه قابليتهای انسانی

5/057

ازآنجاکه نتایج بررستی در متاتریس زیتر ،مؤیتد بتزرگتربتودن مقتدار جتذر ميتانگين مقتادیر
اشتتتراکی تمتتامی ستتازههتتای مرتبتته اول از مقتتدار همبستتتگی بتتين آنهاس تت و هتتر ستتازه در متتدل
اندازهگيری تحقيی ،نسبت به سایر سازهها با شاخوهای خود در تعامل بيشتر است؛ بنابراین روایی
واگرای مدل اندازهگيری نيز مورد تأیيد قرار میگيترد و لتذا متدل مطترحشتده از بترازش مناست
برخوردار است.
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جدول  .6نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

ذهنی و روانی

رفتاری

عملکردی

قانونگرایی
کار معتبر و
سودمند
نقش
متعادل کار
انسجام
اجتماعی
توسعه
قابليتها

جسمی

رشد

پرداخت منصفانه

فرصت

محي کار ایمن

ایمن

فرصت رشد

5/013

5/600

5/669

منصفانه

قانونگرایی

عملکردی

5/677

5/067

محي کار

کار معتبر و سودمند

رفتاری

5/096

5/744

جسمی

کیفیت زندگی کاری

5/603

5/669

پرداخت

نقش متعادل کار

روانی

انسجام اجتماعی

ذهنی و

توسعه قابليتها

کرامت انسانی

سازهها

5/699

5/699

5/606

5/699
5/700

5/941

5/034

5/344

5/300

5/334

5/311

5/166

5/403

5/400

5/411

5/419

5/415

5/409

5/103

5/039

5/033

5/004

5/000

5/009

5/001

5/004

5/909

5/341

5/000

5/300

5/364

5/331

5/300

5/300

5/363

5/109

5/445

5/041

5/411

5/405

5/441

5/400

5/416

5/477

5/445

5/111

5/340

5/301

5/366

5/375

5/303

5/300

5/366

5/346

5/366

5/399

5/105

5/033

5/099

5/016

5/004

5/006

5/005

5/079

5/000

5/006

5/361

5/001

5/110

برازش مدل ساختاری

معیار R2

برای بررسی برازش مدل ساختاری پووهش از روش ضترای

 1R2مربتوط بته متغيرهتای پنهتان
1. R Square
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استفاده میشود .بدینصورت که هرقدر ميزان  R2مربوط به سازههای درونزا در مدل بيشتر باشتد،
برازش مدل بهينهتر خواهد بود .نتایج در جدول ( )7مشاهده میشود.
جدول  .2ضرایب R2

متغیرهای درونزا

مقدار R2

میزان برازش
کم (ضعیف)

متوسط

زیاد (قوی)

ذهنی و روانی

5/407

*

رفتاری

5/043

*

عملکردی

5/601

جسمی

5/377

*

پرداخت منصفانه

5/033

*

محي کار ایمن

5/319

*

فرصت رشد

5/449

*

قانونگرایی

5/011

*

کار معتبر و سودمند

5/066

*

نقش متعادل کار

5/019

*

انسجام اجتماعی

5/603

*

توسعه قابليتها

5/669

*

*

باتوجهبه اینکه سه مقدار  5/33 ،5/19و  5/6بهعنوان مالک ضتعيف ،متوست

و قتوی بترای R

اسکوآر مطرح میشوند (داوری و رضازاده ،)90 :1393 ،بر استاس نتتایج بتهدستتآمتده ،تمتامی
سازهها بهريراز سازه عملکردی ،انسجام اجتماعی و توسعه قابليتتهتا کته دارای بترازش قتویانتد،
دارای برازش متوس میباشند که بيانگر تأیيد و مناس بودن برازش مدل ساختاری پووهش است.
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معیار Q2
برای بررسی قدرت پيشبينی مدل از معيار  1Q2استفاده میشود؛ هنستلر و همکتارانش ()0559
مقادیر  5/10 ،5/50و  5/30را برای  Q2بيانگر قدرت پيشبينتی ضتعيف ،متوست و قتوی ستازههتا
معرفی کردهاند (داوری و رضازاده .)1393:96 ،باتوجهبه خروجی جدول ( ،)1ازآنجاکه مقدار Q2

تمامی سازهها از حداقل مقدار بيشتر است ،بنتابراین قتدرت پتيشبينتی ستازههتا و درنتيجته بترازش
مناس

مدل ساختاری مورد تأیيد قرار میگيرد.
جدول  .8نتایج خروجی معیار Q2

متغیرهای
درونزا

مقدار Q2

قدرت پیشبینی
ضعیف

متوسط

ذهنی و روانی

5/363

رفتاری

5/040

*

عملکردی

5/190

*

جسمی

5/011

*

پرداخت منصفانه

5/001

*

محي کار ایمن

5/319

فرصت رشد

5/149

*

قانونگرایی

5/161

*

کار معتبر و سودمند

5/199

*

نقش متعادل کار

5/011

*

انسجام اجتماعی

5/343

توسعه قابليتها

5/190

قوی
*

*

*
*

1. Stone-Geisser Criterion
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برازش کلی مدل
در مدلسازی معادالت ساختاری بته روش حتداقل مربعتات جزئتی ،شتاخو (GOF)1بهتترین
شاخو برای بررسی کارایی مدل مطرح شده است که طبی فرمول زیر محاسبه میشود:
= GOF
که  Communalitiesبيانگر ميانگين مقتادیر اشتتراکی هتر ستازه و  R2نيتز مقتدار ميتانگين
مقادیر  Rاسکوآر سازههای درونزای مدل است .نانچه این مقدار برابر یا بزرگتر از  5/36باشد
برازش بسيار خو  ،اگر بين  5/00تا  5/1باشد برازش متوس و درصورتیکه کمتتر از  5/1باشتد،
بتترازش کلتتی متتدل در حتتد ضتتعيف استتت (داوری و رضتتازاده .) 91 :1393 ،ازآنجاکتته مقتتدار
بهدستآمده برای مدل پووهش  5/390است ،بنابراین برازش مدل کلی بسيار مناس

است.

آزمون فرضیه تحقیق
باتوجهبه خروجی نرمافزار  PLsدر جدول ( )9و با عنایت به اینکه مقادیر tبرای تمام فرضيههتا
بيش از  1096است ،بنابراین تمامی فرضيههای تحقيی تأیيد میشوند.
جدول  .1بررسی فرضیههای پژوهش
ضرایب

فرضیهها
فرضيۀ اصلی :تأثير مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت
زندگی کاری
فرعی  :1تأثير شاخو ذهنی و روانی کرامت بر کيفيت زندگی
کاری
فرعی  :0تأثير شاخو رفتاری کرامت بر کيفيت زندگی کاری
فرعی  :3تأثير شاخو عملکردی کرامت بر کيفيت زندگی
کاری
فرعی  :4تأثير شاخو جسمی کرامت بر کيفيت زندگی کاری

نتیجه آزمون

استانداردشده

مقدار
t-value

فرضیه

5/640

1/409

تأیيد

5/703

9/113

تأیيد

5/690

13/309

تأیيد

5/711

11/033

تأیيد

5/639

6/009

تأیيد

1. Goodness of Fit
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مطابی شکل زیر ،تأثير کرامت انسانی و مؤلفتههتای آن بتر کيفيتت زنتدگی کتاری معنتیدار و
م بت است ؛ ضری

معناداری مستير بتين دو متغيتر متدیریت مبتنتی بتر کرامتت انستانی و متدیریت

کيفيت کاری  5/640است و درنتيجه کرامت انسانی  64درصد از تغييرات کيفيتت زنتدگی کتاری
را در جامعه موردبررسی پووهش موج

میشود و حدود  36درصتد از تغييترات کيفيتت زنتدگی

کاری مربوط به سایر عوامل است .ضمناً تأثير بعد عملکردی کرامتت بتر کيفيتت زنتدگی کتاری،
بيش از سایر ابعاد است.
در شکلهای ( )3و ( )4و ( ،)0بهترتي ضرای

مسير و بار عاملی در فرضيه اصلی ،فرضيههتای

فرعی و ضرای استانداردشده مسير مشاهده میشود.

شکل  .3ضرایب مسیر و بار عاملی
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شکل  .4ضرایب مسیر و بار عاملی
پرداخت منصفانه

ذهنی و روانی

محي کار ایمن

5/703
5/690

فرصت رشد
قانون گرایی

رفتاری

5/640

کيفيت زندگی

کرامت انسانی

کاری
5/711

کارمعتبر
نقش متعادل کار

مدیریت مبتنی بر

عملکردی
5/639
جسمی

انسجام اجتماعی
توسعه قابليت ها
انسانی

شکل  .1ضرایب استانداردشده مسیر
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نتیجهگیری
هدف این تحقيی بررسی تأثير متدیریت مبتنتی بتر کرامتت انستانی بتر کيفيتت زنتدگی کتاری
کارکنان بود .طبی یافته های جمعيتشناختی تحقيتی ،اک تر افتراد موردمطالعته مترد ،متأهتل ،دارای
مدرک فوقليسانس و دکتری ،دارای سن 45-35سال و دارای سنوات خدمت بتين  15تتا  05ستال
بودند.
نتایج آزمون ،فرضيه تحقيی را تأیيد کرد.
طبی یافتههای تحقيی ،مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيت زنتدگی کتاری کارکنتان در
دانشگاه پيام نور استان آذربایجان رربی تأثير دارد .مقدار این تأثير برابر با  5/640است؛ یعنی حدود
 64درصد از تغييرات در کيفيت زندگی کاری کارکنان ناشی از مدیریت مبتنی بر کرامتت انستانی
است.
نتایج آزمون ،فرضيههای فرعی تحقيی را نيز تأیيد کرد.
براساس این یافتهها ،ابعاد سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کيفيتت زنتدگی کتاری در
سازمان ،تأثير دارد و ميزان تأثير متغيرهای ذهنتی و روانتی  ،5/703ميتزان تتأثير متغيرهتای رفتتاری
 ،5/690ميزان تأثير متغيرهای عملکردی  5/711و ميزان تأثير متغيرهای جسمی  5/639واحد است.
در این ميان ميزان تأثير متغيرهای عملکردی بر کيفيت زندگی کتاری بته ميتزان  5/711واحتد،
بيش از سایر مؤلفههای مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی است.
در راستای تحليل نتایج فرضيۀ فرعی اول و براساس تعریف معيارهای ذهنی و روانتی متدیریت
بر مبنای کرامت انسانی که در بیش مبانی نظری تحقيی بيان شد ،میتوان گفت ایجتاد آرامتش در
محي کار ،تمرکز بر رفتار و عملکرد م بت کارکنان ،گشاده رویی ،تواضع ،احترام ،شتادا کتردن
محي کتار ،انتقادپتذیری و گذشتت از خطاهتای کارکنتان از ستوی متدیریت ،در جامعته آمتاری
تحقيی ،بر کيفيت زندگی کارکنان تأثير م بت دارد.
در راستای تحليل نتایج فرضيۀ فرعتی دوم و براستاس تعریتف معيارهتای رفتتاری متدیریت بتر
مبنای کرامت انسانی میتوان گفت رعایت حقوق کارکنان ،دلپتذیرکردن محتي زیستت ستازمان،
انتقال صحي  ،دقيی و سریع اطالعات ،برنامه ریزی برای ارتقای کميت و کيفيت کارها ،انجام دقيی
و درست کارها ،صداقت و راست گویی در کار ،تعهد نسبت به کرامت انسانی و اخالقتی در انجتام
924

تحلیل تأثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر کیفیت زندگی

وظایف ،رعایت اد در رفتار و گفتتار متدیر و پرهيتز از محرمتات از ستوی متدیریت ،در جامعته
آماری تحقيی ،بر کيفيت زندگی کارکنان تأثير م بت دارد.
در راستای تحليل نتایج فرضيۀ فرعی سوم و براساس تعریف معيارهای عملکتردی متدیریت بتر
مبنای کرامت انسانی میتتوان گفتت رعایتت نظتم و انضتباط در کتار ،داشتتن برنامته متدون بترای
فعاليتهای روزانه ،حضتور بتهموقتع در محتل کتار ،آگتاهی از دستتاوردهای جدیتد علمتی ،ارائته
ای تدههتتای جدی تد و ختتالق ،انتقتتال دانتتش ،تجربي تات و روشهتتای علم تی جدی تد بتته کارکنتتان،
مشارکتدادن کارکنان در حل مسائل سازمانی و مشاوره بتا آنهتا ،آینتده نگتری و جتامع نگتری در
تصميم گيریها و داشتن دقت الزم در کار از سوی مدیران ،در جامعه آمتاری تحقيتی ،بتر کيفيتت
زندگی کارکنان تأثير م بت دارد.
در راستای تحليل نتایج فرضيۀ فرعی ستوم و براستاس تعریتف معيارهتای جستمی متدیریت بتر
مبنای کرامت انسانی میتوان گفت ،اهميتدادن برای سالمت جسمانی کارکنان ،توجته بته نکتات
ایمنی و بهداشتی آنها ،داشتن برنامه ورزشی منظم برای حف سالمت کارکنان از سوی مدیران ،در
جامعه آماری تحقيی ،بر کيفيت زندگی کارکنان تأثير م بت دارد.
بدیهی است این مؤلفه ها با مؤلفه های مدیریت کيفيتت زنتدگی در محتي کتار ستنیيت دارد؛
راکه طبی تعریفی که در بیش مبانی نظری ذکر شد ،براساس مؤلفه های کيفيت زنتدگی کتاری،
سازمان و مدیریت ،فرصت های پيشرفت و توسعه مهارت ها را برای کارکنان فراهم میکند ،امنيتت
شغلی و درآمد کارکنان را تضمين میکند ،ایمنی و سالمت و بهداشت کاری را تأمين کرده ،نظتام
پرداخت عادالنه و منصفانه دارد ،بازمان کاری انعطاف پتذیر و ایجتاد اوقتات فرارتت بتين زنتدگی
کاری و خانوادگی کارکنان ،تعتادل ایجتاد متیکنتد؛ زمينته ختودگردانی و ختودکنترلی و اختيتار
تصميم گيری در حوزه عملياتی خود را فراهم میکند؛ با رفع تبعتيض و بتهوجتودآوردن مشتارکت
فکری و عملی و حمایت و اعتماد همکاران ،انسجام اجتمتاعی کارکنتان را افتزایش متیدهتد و بتا
امکان دسترسی به اطالعات ،زمينه انجام طراحی و برنامه ریزی را بترای کارکنتان فتراهم متیآورد؛
بیتردید مدیر و سرپرست با حف این ارزش ها در سازمان ،نه تنها کرامت و عزت انسانی کارکنتان
را حف میکنند ،بلکه موج تقویت درک و احساس کارکنان نسبت به مطلوبيت کيفيت زندگی
کتتاری در محتتي کتتار و ارضتتای نيازهتتای متعتتالی احتتترام و عتتزتنفتتس و خودیتابی در کارکنتتان
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می شوند و علت تأیيد تأثير مدیریت مبتنی بر کرامت انستانی و مؤلفته هتای آن بتر کيفيتت زنتدگی
کاری نيز همين امر است.
باعنایتبه نتایج تحقيی و بهعنوان پیشنهادهای کاربردی ،توصيه میشتود ،متدیران دانشتگاه
موردمطالعه در محي کتار بترای امنيتت شتغلی ،روانتی و جستمی کارکنتان ،آمتوزش و بهستازی،
امکانات رفاهی ،توسعه و پيشرفت شتغلی ،روابت کتاری ،متدیریت مشتارکتی ،گتروههتای کتاری
خودگردان ،رنیسازی شغلی ،حفاظت از سالمت و بهداشتت آنتان برنامته ریتزی کننتد ،نستبت بته
پرداختها عادالنه عمل کنند ،فرصتهای برابر برای رشد و پيشرفت همکاران خود ایجتاد نماینتد،
زمينههای تبعيض را از بين ببرند ،بر رفتار و عملکرد م بت کارکنان تمرکز داشته باشند و با رفتتار و
گفتار م بت خود الگوسازی و اعتمادبهنفس را به کارکنتان القتا کننتد ،بتا حفت انستجام اجتمتاعی
مشارکت و همکاری کارکنان را جل

و فرهنگ کار گروهی و تيمی را تشویی و تقویت کنند و با

مدیریت دانش در سازمان فرهنگ یادگيری (یتاددادن و یتادگرفتن) و نتوآوری و بهبتود را استاس
همۀ کارهای خود قرار دهند و با زمان کاری انعطافپذیر و ایجتاد تعتادل در کتار ،فرارتت الزم را
برای زندگی خانوادگی و خصوصی کارکنان فراهم سازند.
نظر به ضرورت و اهميت موضوع ،به عنوان پيشنهادهای پووهشی ،پيشنهاد متیشتود در تحقيتی
دیگری ،رابطه مدیریت مبتنی برکرامت انسانی با سایر مدلهای کيفيت زنتدگی کتاری نيتز مطالعته
شود؛ راکه در این تحقيی ارتباط این متغير ،تنها با ابعاد مدل کيفيت زندگی کاری والتون بررستی
شد که جزو محدودیتهای تحقيی محسو میشود.
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