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 چكیده

کیفیت زندگی کاری برنامه ای جامع و گسترده است     

نان  یادگیری آ هد.  می د فزایش  نان را ا ضایت کارک که ر

مدیریت  مر  ها در ا به آن ند و  می ک یت  حیط تقو را در م

تغییر و تحوالت یاری می رساند. رضایت نداشتن کارکنان 

مه  به ه با  که تقری ست  شکلی ا کاری، م ندگی  یت ز از کیف

کارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آنان آسیب می 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش دینی و  .رساند

تدایی  مان اب کاری معل ندگی  یت ز با کیف قی  سیت اخال حسا

یه  سال  2ناح یل در  یان  بود. 59-59اردب فر  098از م ن

ماری  عه آ عداد جام گان ت جدول مور ستفاده از   299با ا

ماری  نه آ نوان نمو به ع سترس  صادفی در د به روش ت فر  ن

انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل سه پرسشنامه 

حساسیت اخالقی لوتزن، جهت گیری مذهبی آلپورت و کیفیت 

ند یین ز عد از تع ها، ب شنامه  بود . پرس سم زاده  گی قا

ید م با تای توایی  یی مح تی و روا لوم تربی صان ع تخص

یب  به ترت ها  یایی آن  ضرایب پا شد و  یین  مدیریت تع

ید.  09/8و  52/8،  00/8 سبه گرد نرم محا سط  عات تو اطال

 مورد تجزیه و تحلیلل قلرار گرفلت. SPSS 22افزار آماری 
ضریب  های  مون  ها از آز یل داده  یه و تحل برای تجز

ماری نتایج آ همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

ها نشلان داد کله میلانگین نگلرش تجزیه و تحلیل داده

یه  مان ناح قی  در معل سیت اخال نی و حسا حدی  2دی تا 

های نگلرش دینلی و بین مؤلفهاست. باالتر از حد متوسط 

طه  مان راب کاری معل ندگی  یت ز با کیف قی  سیت اخال حسا

. بدین معنا که با افزایش شتمثبت و معناداری وجود دا

نی  گرش دی یز  ن کاری ن ندگی  یت ز قی کیف سیت اخال و حسا

یافته ها نشان داد که حساسیت اخالقلی  یابد.افزایش می

درصد به گونه معنی داری  59و نگرش دینی با اطمینان 

یزان  به م کاری را  ندگی  یت ز یانس کیف یین وار توان تب
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 مقدمه -1-1

ین ترمهم از نهاد این. است برخوردار ایویژه اهمیت از پرورش و آموزش نهاد انسانی جوامع در

و  آگاهی رشد، عامل واقع در و شودمی محسوب جامعه هر تربیتی و اقتصادی اجتماعی،رشد عوامل

 پرورش و آموزش نظام .است پرورش و آموزش نظام جوامع، توسعه و رشد برای انسانی نیروی ساماندهی

 عنوانبه معلم،. مؤثرند آن پیشبرد اهداف در عناصر این از یك هر که استشده تشکیل مختلفی عناصر از

 نظام اهداف تحقق در تواند می او و رضایت دارد تربیت و تعلیم نظام در خاصی اهمیت عناصر، از یکی

 است ایگزینه آموزشی سازمانهای در انسانی عامل به توجه .باشد داشته بسزایی تأثیر پرورش و آموزش

 هایدهه در که تالشهایی پی در. است گرفته قرار توجه مورد منابع انسانی مدیریت علم در تازگی به که

 کاری زندکی کیفیت عنوان با انسان پیچیده عامل از ناشی مشکالت انجام دادند، دیگران و هاثورن اخیر

 فراوان هایبررسی سازمان مورد کاری محیط و کار با مرتبط واقعی شرایط و شده است واقع توجه مورد

 (. 6،6331است )لوتانز گرفته قرار

 تعالی و رشد باعث که است سازمانی فرهنگ در بهبود هرگونه شامل کاری زندگی کیفیت برنامه

 بر گذاری سرمایه کاری زندگی کیفیت ارزشی نظام رو، این از(. 2،6331فلیپو) شود می سازمان در کارکنان

 دهد می قرار توجه مورد راهبردی مدیریت معادله در متغیر ترین مهم عنوان به را افراد روی

 شکایت میزان کاهش موجب ها برنامه این اجزای که دهد می نشان مطالعاتی های یافته(. 6913شریف،)

 و کارکنان مثبت نگرش افزایش انضباطی، مقررات اعمال میزان کاهش کار، از غیبت نرخ کاهش کارکنان،

 برآورده دیگر، طرف از(. 6339 ،9گاردن) است بوده پیشنهادها نظام های برنامه در آنان مشارکت افزایش

 (.6913شریف،) خواهدشد منجر نیز سازمان بلندمدت کارایی وبهسازی به کارکنان نیازهای ساختن

  ضمنی طور به است،  شده انجام کاری یــزندگ کیفیت زمینه در که تجربی تحقیقات بیشتر امروزه

                                                             
1.Luthanz  

2 .Filippo  

3.Gordon  



3 

 اگر(. 6،2۰۰1کروس) اند پذیرفته را شغل و حرفه به وابسته مفاهیم و شغلی رضایت از جدیدی انداز چشم

 گرفته نظر در مترادف مفاهیمی عنوان به شغلی رضایت و کاری زندگی کیفیت متون از بعضی در چه

 زندگی کیفیت که دارند اعتقاد صنعتی روانشناسان و مدیریت علم صاحبنظران از بسیاری لیکن اند، شده

 این در شغلی رضایت و کاری زندگی کیفیت تفاوت. هستند متفاوت مفهوم نظر از شغلی رضایت و کاری

 گریفین و دانا(. 2،2۰۰6سرگی) است کاری زندگی کیفیت نتایج از یکی شغلی رضایت که است نکته

 راس در]  زندگی از رضایت شامل را آن مفاهیم که است هرمی مثابه به کاری زندگی کیفیت که معتقدند

 میزان از رضایت نظیر کار مختص های جنبه سایر از رضایت نیز و[ آن اواسط در] شغلی رضایت ،[هرم

 .شود می ناظران و همکاران حقوق،

 راه از سازمان اعضای همه آن بوسیله که است فرایندی معنی به کاری زندگی کیفیت برنامه یك

 هایشان شغل بر که هایی تصمیم در است شده ایجاد مقصود این برای که مناسبی و باز ارتباطی مجاری

 و مشارکت نتیجه در و یابند می دخالت نوعی به گذارد می اثر کلی طور به کارشان محیط بر و بخصوص،

 کیفیت واقع در. یابد می کاهش برایشان کار از ناشی عصبی فشار و شود می بیشتر کار از آنان خشنودی

 احساس آن اساس بر کارکنان که است مدیریت شیوه یا سازمانی فرهنگ نوعی نمایانگر کاری زندگی

 .کنند می نفس عزت و مسئولیت خودگردانی، مالکیت،

 کیفیت که گونه همان بنابراین،. گیرد می شکل جامعه آن زندگی فلسفه پایه بر جامعه هر فرهنگ

 توجه با نیز کاری زندگی کیفیت رابطه دارد، خاصی تعریف جامعه هر برای کاری زندگی کیفیت و زندگی

 کیفیت عالوه، به. دارد مصداق نیز ها سازمان مورد در امر این. است متفاوت جامعه هر زندگی فلسفه به

 نیروی وری بهره و عملکرد توجهی قابل سطح تا که است داده نشان سازمان کل سطح در کاری زندگی

 مفهوم» به کاری زندگی کیفیت دیگر، تعریف در. دهد می افزایش را سازمان بخشی اثر نتیجه در و انسانی

 کار فضای ایجاد همه از تر مهم و مطلوب مزایای و پرداخت خوب، کاری شرایط صحیح، نظارتی داشتن

 روابط فلسفه به توجه طریق از عالی کیفیت با کاری زندگی. است «کننده اقناع و مشارکتی، گرانه، چالش

 با کاری زندگی از استفاده در هایی کوشش گیری کار به از است عبارت و آید می دست به کارکنان

 برای تری بزرگ های فرصت کارکنان به که است سازمانی سوی از منظم های کوشش خود که کیفیت،

عوامل زیادی بر  (.69۳۱جزئی،) دهد می سازمان کلی اثربخشی در مساعی تشریك و کارشان بر اثرگذاری

                                                             
1.Kroos  

2.Sirgy 



4 

اخالقی  از جمله موارد تاثیر کیفیت زندگی کاری افراد تاثیر گذار است. عامل نگرش دینی و حساسیت 

 گذار می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

در این فصل از پژوهش، به بیان مسئله، اهداف، سواالت مطرح شده، تعریف متغیرهای موجود در 

 ی مفهومی و عملیاتی و در نهایت اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته خواهدشد.پژوهش از دو جنبه

 

 مسئله  بیان -1-2

سازمان آموزش و پرورش از نظر اجتماعی، اخالقی، اقتصادی و فراهم کردن زمینه تکامل و رشد 

آدمی، اهمیت بسیاری دارد. رشد و توسعه هر جامعه مستلزم پویایی نظام آموزشی آن جامعه است و 

عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تحول در نظام آموزشی در گرو بهبود عملکرد معلمان می باشد. معلم به 

تربیت در همه جوامع شناخته می شود. او مجری برنامه های آموزشی در مدارس و تربیت کننده نیروی 

انسانی مورد نیاز جامعه می باشد. به همین دلیل هر نوع پیشرفت مادی و معنوی جامعه وابسته به کیفیت 

 (.69۳1)صافی،  کار معلمان آن جامعه است

دیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی شغلی به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا در م

(. در واقع، سرعت و میزان تغییر درسازمانها در طول سالهای اخیر موجب 6،6331) لوتانز استتبدیل شده

وی (. در گذشته تنها بر ر2،2۰۰6)کربی و هارتر توجه مجدد به موضوع کیفیت شغلی افراد گردیده است

زندگی شخصی تاکید می شد، اما امروزه، طرفداران نظریه کیفیت زندگی شغلی در جستجوی نظامهای 

 جدیدی برای کمك به کارکنان هستند تا بتوانند بین زندگی کاری و شخصی خود تعادل برقرار نمایند

 (.9،2۰۰1)اکدییر

ل مشکالت سازمانی در بر مفهوم کیفیت زندگی کاری، دامنه ای از مفاهیم نظری را با هدف تعدی

(. به عبارتی، ۱،6333)دانا و گریفین ( و با رفاه کارکنان سروکار دارد2۰۰1، 4)مارتل و دوپیس می گیرد

، 1) بیودوین و هاسلز کیفیت زندگی شغلی، طرز تلقی کارکنان را از کار خود به طور خاص بیان می نماید

2۰۰9.) 

                                                             
1 . Luthans 

2  . Karby&Harter 

3 . Akdere 

4 . Martel& Dupuis 

5 . Danna& Griffin 

6  . Beaudoin& Hasless 
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یط ـــط انسانی در محــمه قاسم زاده عبارتند از: روابهای کیفیت زندگی کاری طبق پرسشنامولفه

کاری، امنیت شغلی، مشارکت شغلی، پیشرفت شغلی، رعایت حقوق و منزلت انسانی، توازن بین کار و 

زندگی، تعهد کاری و مسائل مالی و رفاهی. به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد: 

 رسشنامه و تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده.تحلیل بر اساس مولفه های پ

توان اینگونه استدالل کرد که کاری میهای مذهبی و کیفیت زندگیدر مورد ارتباط بین نگرش

هایی هستند که هم در سطح شناختی و هم در سطح رفتاری، عملکرد فرد نگرشهای مذهبی، اغلب گزاره

گذاری فراهم می های انگیزشی مناسب را برای این تاثیرآنکه زمینهرا تحت تاثیر قرار می دهند. خصوصا 

 (.6913) شریعتی و کرمی، نمایند

های معنوی تکمیل کننده و معنا دهنده بخشهای گوناگون زندگی انسان است و این حوزه احساس

ای برخورد و نوین قدرت، انسان را توانمند می سازد که تجربه های معنوی خود را چونان ساز و کاری بر

میشل " (. بر طبق اظهارات691۱)سهرابی،  یافتن راه حل برای مشکالت و سختیهای زندگی به کار گیرد

6و تیموتی
افرادی که باورهای مذهبی بیشتری دارند، روابط اجتماعی شان بهتر است.  2۰۰9در سال "

مذهبی بیشتر بر مشکالت و نیازهای  بنابراین بهتر می توانند از منابع حمایتی اجتماع استفاده کنند. افراد

دیگران متمرکز می شوند و با تمرکز کمتر بر مشکل خود کمتر دچار سرخوردگی و اختالل در تصمیم 

 (.2۰۰9، 2) اسمیت، مك کالو،  پل گیری می شوند

از دیدگاه آلپورت جهت گیری مذهبی به دو صورت درونی و بیرونی است. در جهت گیری مذهبی 

ن به خودی خود یك ارزش متعالی نه بخاطر چیزی تلقی می شود و یك تعهد انگیزش نه درونی، ایما

وسیله ای برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته می شود. اما در جهت گیری مذهبی بیرونی، مذهب 

 امری خارجی و ابزاری برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. به

عبارت دیگر دینداری برای کسب امنیت و پایگاه اجتماعی است و افرادی که چنین جهت گیری دارند، از 

 (.6914)خداپناهی، بلداجی خاکسار،  دین بعنوان وسیله برای رسیدن به حاجات خود استفاده می کنند

اگیران است، با توجه به این که یکی از اهداف اساسی تربیت، رشد اخالقی و پرورش فضیلت در فر

بنابراین تاثیر این متغیر بر کار و کیفیت زندگی کاری معلمان امری اجتناب نا پذیر است. اخالق یکی از 

                                                             
1 . Michel& Timotty 

2 . Smit Tb , Mccullough Me, poll l 
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ردن ـاخالقمند ک هاست ودر لغت جمع واژه خلق به معنی خویباشد. اخالق ترین نیازهای بشر میاساسی

 (. 6911)آهنگری، ها راه صالح و فالح جامعه استانسان

یند اخالقی چهار عنصر اساسی دخیل می باشد که عبارتند از: حساسیت اخالقی، قضاوت درفرا

اخالقی، انگیزش اخالقی و عمل اخالقی؛ که حساسیت اخالقی اولین عنصر در فرایند اخالقی می باشد. 

تعریف نظری حساسیت به معنای تفسیر همدالنه  از یك موقعیت در تعیین این که چه کسی در آن 

در گیر شده، چه عملی پذیرفته شده وچه عکس العمل و نتایجی ممکن است به  دنبال داشته   موقعیت

 (.6،6333) ببیو باشد

حساسیت اخالقی برای آگاهی از این که یك مسئله اخالقی در آن موقعیت دخیل است، ضروری 

با این وجود،  است. بنابراین بدون حساسیت اخالقی، درک مسائل اخالقی دخیل در زندگی مشکل است؛

برای پاسخ دادن در یك  موقعیت به روش اخالقی، فرد باید بتواند وقایع را درک کند و آن ها را تفسیر 

 (.2،2۰66) تیری و نوکالنین ای که منجر به عمل اخالقی شودکند؛ به گونه

 در مورد کیفیت زندگی کاری، کارهای متعددی انجام گرفته و نقش متغیرهایی از قبیل تعهد

سازمانی، عملکرد شغلی، مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی و ... بررسی شده است. نگرش 

دینی در پژوهش های بسیار محدودی بررسی شده؛ مثال در بین کارکنان یك دانشگاه نظامی رابطه آن با 

 ت.رسیده استائید کیفیت زندگی کاری کار شده که وجود همبستگی مثبت در این رابطه به 

نقش معلم در حوزه تربیت امری انکار ناپذیر است. تربیت به معنای روی آوردن به ارزش های 

)بلند  واالی انسانی است که اخالق به عنوان یکی از این ارزشهای واال در حوزه تربیت قرار می گیرد

ت؛ چرا که در (. نقش معلم از دیگر افرادی که در نظام آموزشی فعالیت دارند، حساستراس6913همتان، 

سراسر تعامالت روزانه در کالس درس، معلم بر اعمال دانش آموزان موثر است و این اثرات ممکن است 

تاثیر عمیقی بر دانش آموزان و زندگی آنها داشته باشد. نظر به اهمیت موضوع و تاثیر شگرف متغیرهای 

ت اخالقی با کیفیت زندگی ی بین نگرش دینی و حساسیفوق در این پژوهش محقق قصد دارد رابطه

 اردبیل را مورد بررسی قرار دهد. 2کاری معلمان ناحیه 

 

 

                                                             
1 . Bebeau 

2 . Tirri K, Nokelainen P 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-3

ی کاری ـشود که شناسایی میزان کیفیت زندگترین بخش یك سازمان قلمداد میمنابع انسانی مهم

آید. اگر عضو ها به شمار میسازمانآنان و عوامل موثر بر آن از عوامل مهم در تشخیص موفقیت و کامیابی 

سازمان واقعا احساس کند که کیفیت زندگی کاری او بهبود یافته است، نیروی بیشتری برای انجام کارش 

می یابد و همین امر خود موجب انگیزه بیشتر وی برای کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی بهتر می شود. 

روری است. ازآن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب سطوح باالی کیفیت زندگی برای سازمان ض

 (2۰۰9، 6) سندریك می کند و منجر به حفظ و نگهداری آنان در سازمان می شود

کیفیت زندگی کاری برنامه ای جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد. 

یریت تغییر و تحوالت یاری می رساند. یادگیری آنان را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مد

رضایت نداشتن کارکنان از کیفیت زندگی کاری، مشکلی است که تقریبا به همه کارمندان بدون توجه به 

 مقام و جایگاه آنان آسیب می رساند. 

هدف بسیاری از سازمانها، افزایش رضایت کارکنان در تمام سطوح است؛ اما این مسئله ای پیچیده 

ا تفکیك و تعیین این که چه مشخصه هایی با کیفیت زندگی کاری رابطه دارند، امری دشوار است. زیر

 (.693۰)حاتمی، میر جعفری و مجاهدی جهرمی، است

و معلمان،  همچنین به دلیل این که آموزش و پرورش یکی از زیر ساختهای فرهنگ جوامع را دارد

هستند، مصالح در مورد عملکرد کارهای این سازمان از مربیان نیروی انسانی و نیروی کار در آینده کشور 

گذار بر رفتارها و ای برخوردار است. زیرا آموزش و پرورش نهادی فراگیر، پویا و تاثیراهمیت ویژه

اخالقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی  یهنجارهای آشکار و نهان و همه جانبه

خالقیت، شکوفایی و بروز استعداد و باال  یالیتها و اهداف آن، ارتقای روحیهآحاد جامعه است و ماهیت فع

 بردن سطح آگاهیهای عمومی و تخصصی در جامعه است.

کار بخش مهمی از زندگی هر فردی به شمار می آید، چرا که کار کردن، صرف نظر از کسب  

پیوندهای اجتماعی، احساس  درآمد، بخشی از نیازهای اساسی آدمی مانند تمرین روانی و جسمی،

ارزشمندی،اعتماد بنفس و احساس کفایت یا صالحیت را برآورده می سازد. اصالحات کیفیت زندگی 

                                                             
1  . Sandrik 
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کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن فقط 

در محیط کار سپری می شود. درصد عمر مفید انسان ها  1۱یك منطق دارد و آن هم این است که 

 مشارکت در کار -2خشنودی یا رضایت از کار -6شاخص های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از: 

)مانند شغل، سرنوشت، تاثیر  حق انتخاب-4 کاهش حوادث و سوانح در کار -9مانند حق اظهار نظر( )

ای برای رفع عنوان وسیلهرا صرفا بهگذاری و ...(. کیفیت زندگی کاری یعنی این که کارمند شغلش 

نیازهای اقتصادی می داند و کارمندانی با چنین تفکر، غالبا وفاداری کمی به سازمان دارند و عموما برای 

 (.6936) صیدی سارویی، جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند

مختلف در عصر جدید احساس می اهمیت و ضرورت موضوع معنویت و نگرش دینی از جهات 

انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان به  یشود. یکی از این ضرورتها در عرصه

ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی است که اخیرا انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و 

 معنوی تعریف می کند.

زندگی کاری و رابطه آن با نگرش دینی و حساسیت اخالقی آنان  با توجه به اهمیت موضوع کیفیت

به خصوص در آموزش و پرورش، با انجام تحقیقی که رابطه این سه متغیر را مورد بررسی قرار داده و 

 نکات مفیدی را در این زمینه روشن سازد، ضروری به نظر می رسد.

 

 اهداف پژوهش  -1-4

 تعیین وضعیت نگرش دینی معلمان -6

 تعیین وضعیت حساسیت اخالقی معلمان -2

 تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان -9

 های نگرش دینی معلمان با کیفیت زندگی کاری.بین هر یك از مولفه یتعیین رابطه -4

 های حساسیت اخالقی معلمان با کیفیت زندگی کاری.بین هر یك از مولفه یتعیین رابطه -۱

 پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمانسهم نگرش دینی در  -1

 سهم حساسیت اخالقی درپیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان -۳
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 پژوهش سواالت -1-5  

 ؟است چگونهوضعیت نگرش دینی معلمان  -6

 ؟است چگونهوضعیت حساسیت اخالقی معلمان  -2

 ؟است چگونهوضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان  -9

 ؟ای نگرش دینی معلمان با کیفیت زندگی کاری آنها رابطه وجود داردبین هر یك از مولفه ه -4

 ؟بین هر یك از مولفه های حساسیت اخالقی معلمان با کیفیت زندگی کاری آنها رابطه وجود دارد -۱

 ؟مناسبی برای کیفیت زندگی کاری هستند یهای نگرش دینی پیش بینی کنندهمولفه -1

 ؟مناسبی برای کیفیت زندگی کاری هستند یپیش بینی کنندههای حساسیت اخالقی مولفه -۳

 

 تعاریف متغیرها -1-6

 الهی احکام و آخرت انبیاء، یکتا، پروردگار به باور و شناخت: نگرش دینی مفهومی تعریف :1نگرش دینی

 و خدا به تقرب جهت در هستی جهان و دیگران خود، خدا، به نسبت معینی عواطف و عالیق داشتن و

 .(691۱ همکاران و فرد خدایاری) دینی وظایف به عمل و التزام

نگرش مذهبی شامل جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی براساس نمره ای که معلمان از 

 ( کسب می کنند، سنجیده خواهدشد.63۱۰پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت )

در آن  یکس چه نکهیا نییدر تع تیموقع كیهمدالنه از  ریتفس یمعنا تیحساس: 2حساسیت اخالقی

است به دنبال داشته  ممکن یجیشده و چه عکس العمل و نتا رفتهیپذ یشده، چه عمل ریدرگ تیموقع

 جهتگیری آن هدف و شده تعریف عملیاتی صورت به اخالقی حساسیت (.6333و همکاران،  ویبب)باشد

(. این جهت گیری بر 9،2۰۰6)ناروایز باشدمی مهارت هفت شامل که است آموزشی مسایل به نسبت مردم

آورند، سنجیده دست میحساسیت اخالقی لوتزن و همکاران  به یای که معلمان از پرسشنامهاساس نمره

 خواهد شد.

: عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار، به ویژه پیامدهای فردی آن 4کیفیت زندگی کاری

در ارضای شغلی و سالمت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم 

                                                             
1.Religious attitude  

2.Ethical Sensitivity  

3.Narvaez  

4.Quality of working life 
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که در این تعریف به شدت بر ایجاد  اندشخصی با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده

 (.6911ه منجر به ارضای نیازهای افراد شود، تاکید شده است )غالمی،محیطی ک

ای به ماده ۱9ی کیفیت زندگی کاری ای که فرد از پرسشنامهکیفیت زندگی کاری بر اساس نمره

 کند، سنجیده خواهد شد.کار رفته در این پژوهش، کسب می
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 مقدمه -2-1

موضوع تحقیق و  یعمیق و وسیع از آنچه که درباره یای از مطالعه یدهچکاین فصل حاوی 

باشد. به عبارتی دیگر این  یموجود دارد،  ها نامهو مقاالت، تحقیقات و پایان  ها کتابموضوعاتی مشابه در 

ی ها نوشتهفصل مشتمل به اطالعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و 

کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم  یمدیگران در این زمینه آشنا 

اس یك تحقیق علمی بر بنیاد فراهم سازی کند. همچنین از آن جا که صاحب نظران معتقدند که اس یم

ی از چگونگی مهارت و ا نشانهتوان فصل مذکور را  یمهرگونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، 

 نیا (. بر این اساس در691۱نادری و سیف نراقی، ت )ی دانش محقق از موضوع مورد مطالعه دانس احاطه

شود. ابتدا به  نگرش  یآنها پرداخته م تیژوهش با توجه به اهمپ یرهایمتغ ینظر میمفاه یفصل به بررس

 ریبه عنوان متغ یکار یزندگ تیفیبه طور مختصر پرداخته شده و سپس ک یاخالق تیو حساس ینید

شامل  هاریغمت یپژوهش ینهیشیفصل پ نیا انیشده است. در پا یوابسته )مالک( و ابعاد آن بررس

 .شده است انیب یو خارج یداخل قاتیتحق

 

        کاری زندگی کیفیت مفهوم و تعریف -2-2

 از لذا،. داد ارائه توان نمی آن از واحدی تعریف و است بعدی چند مفهومی کاری زندگی کیفیت  

 ارائه ازآن متنوعی و متعدد تعاریف تاکنون، میالدی 63۳۰ دهه در کاری زندگی کیفیت نهضت ابتدای

 طور به شده، ارائه اخیر ی دهه دو در که کاریزندگی کیفیت تعاریف از تعدادی اینجا است. در شده

 شود: می مشابه، نقل کامال تعاریف ذکر از خودداری با و خالصه

 در که هایی فعالیت و ها برنامه قالب در کار، محیط تمامی و کارکنان بین روابط کیفیت :6فلدمن

  و فنی ادــابع به توجه موازات به انسانی ابعاد بر تاکید با شود، می انجام کاریزندگی کیفیت بهبود جهت

                                                             
1.Feldman  
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 .هاسازمان در اقتصادی

 مکفی مزایای حقوق خوب، کاری شرایط خوب، سرپرستی ازبرخورداری (:6313) 6ورترو دیویس

(:یکی از فنون بالندگی سازمان که سعی 633۳) 2برگ و بارونگرین جالب وسودمند  انگیز، چالش شغل

دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایت، پذیرش مسئولیت و احساس تعهد نسبت به کار را تواما تامین 

 کند.

(: فرایندی که یك سازمان از طریق بهبود)توسعه( سازو کارهایی که به کارکنان 6331) 9رابینز

گیری های تعیین کننده طرح زندگی آنان در کار داشته باشند، اجازه می دهد مشارکت کاملی در تصمیم 

 به نیازهای کارکنان پاسخ می دهد. 

 حقوق قانون تصویب تا گرفته پرداخت نظام تغییر از موارد از بسیاری در که کاریزندگی کیفیت

 تضمین آنان برای را برابر و عادالنه برخورد و نیازها، ارضای فرایند بیان، آزادی اندیشه، آزادی کارکنان،

 نمود: تعریف صورت زیر دو به توان می را کاری زندگی کیفیت دیگر، نگاهی از. کند می

 یك در کار واقعی شرایط از ای مجموعه از است عبارت کاری زندگی کیفیت از عینی تعریف( 6

 گیری، تصمیم در مشارکت ایمنی، و رفاهی، بهداشت امکانات مزایا، و حقوق میزان مانند سازمان

 (   69۳۱زاده،  ممی) ...و مشاغل بودن غنی و تنوع سرپرستی، ساالری، مردم

-زندگی کیفیت از او تلقی طرز و فرد تصور از است عبارت کاریزندگی کیفیت از ذهنی تعریف (2

 طرز و فرهنگ با افراد از گروهی یا فرد هر برای کاری زندگی کیفیت دیگر، عبارت به. اخص طور به کاری

 .باشد می خاصی مفهوم ی کننده منعکس آنان تلقی

 برداشت و درک و ذهنی تصور معنی به کاری زندگی کیفیت که گفت توان می کلی تعریف یك در 

 شده ارائه تعریف به توجه با طبعاً. است خود کار محیط روانی و فیزیکی مطلوبیت از سازمان یك کارکنان

 خرده دارای خودمان کشور مختلف مناطق ویژه به کشور، یك از منطقه هر در یا جامعه هر در

 گیری اندازه های شاخص است، کار و زندگی ی درباره مختلف ذهنی تصورات با گوناگون های فرهنگ

 .بود خواهد متفاوت کاریزندگی کیفیت

                                                             
1. Vorter and Davis 

2. Greenberg and Baron 

3 .Robbins 
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 مؤثر عوامل وی نظر از. کند می تقسیم قسمت چهار به را کاریزندگی کیفیت اصلی اجزای 6والتون 

 کار؛ اجتماعی و سازمانی تناسب کار؛ بودن مفهوم با و دار معنی: از اندعبارت کاری زندگی کیفیت بر

 شرایط کافی؛ و منصفانه پرداخت: است کرده مطرح نیز تر جزئی صورتیبه کار؛ بودن پربار و غنی چالشی،

 امنیت و رشد برای مناسب فرصت انسانی؛ های قابلیت توسعه برای مناسب فرصت بهداشتی؛ و ایمن کاری

 (.69۳۱جزئی، ) کار اجتماعی تناسب کار؛ قانونمندی جامعه؛ در کار اهمیت مداوم؛

 که گونه همان بنابراین،. گیرد می شکل جامعه آن زندگی یفلسفه یپایه بر جامعه هر فرهنگ

 کاری زندگی کیفیت یرابطه دارد، خاصی تعریف جامعه هر برای کاری زندگی کیفیت و زندگی کیفیت

 . است متفاوت جامعه هر زندگی یفلسفه به توجه با نیز

 سازمان کل سطح در کاریزندگی کیفیت عالوه، به. دارد مصداق نیز ها سازمان مورد در امر این

 سازمان بخشی اثر نتیجه در و انسانی نیروی وری بهره و عملکرد توجهی قابل سطح تا که است داده نشان

 کاری شرایط صحیح، نظارتی داشتن مفهوم» به کاری زندگی کیفیت دیگر، تعریف در. دهد می افزایش را

 «کننده اقناع و مشارکتی گرانه، چالش کار فضای ایجاد همه از تر مهم و مطلوب مزایای و پرداخت خوب،

 عبارت و آید می دست به کارکنان روابط ی فلسفه به توجه طریق از عالی کیفیت با کاری زندگی. است

 از منظم های کوشش خود که کیفیت، با کاری زندگی از استفاده در هایی کوشش کارگیری به از است

 در مساعی تشریك و کارشان بر اثرگذاری برای تری بزرگ های فرصت کارکنان به که است سازمانی سوی

 (69۳۱جزئی،  ) دهد می سازمان کلی اثربخشی

 قابل سازمانی منابع ترینمهم افراد دهدمی نشان که است اصولی و فلسفه کاریزندگی کیفیت

 رفتاری هاآن با باید و باشند می سازمان در ارزشمندی سهم ایجاد به قادر هستند، مسئول و اطمینان

 که است مشکالتی حل برای فرصتها شامل کاری زندگی  کیفیت .داشت شان خور در و احترام بر مبنی

. است کار مدیریت در همکاری بر مبتنی و دارد همراه به کارفرما و کارمند برای دوطرفه طور به را منافعی

 و روز)گردد  می کارکنان وری بهره و رضایت تقویت به منجر که دانند می هاییروش را آن برخی

 (. 2۰۰1 ،2همکاران

                                                             
1. Walton 

2 .Roos, et al 
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 برای را سازمان که جهت آن از. است ضروری سازمان برای کاری زندگی کیفیت باالی سطوح

 (.2۰۰9 ،6سندریك)شود  می سازمان در آنان نگهداری و حفظ به منجر و کند می جذاب کارکنان

 الل،ـــاختی، سطح استقـــکیفیت زندگی کاری شامل ابعاد سالمت جسمانی و عالیق خود روانشن

سازمان بهداشت جهانی کیفیت  .ارتباط با محیط و معنویت و عقاید شخص می باشداجتماعی،  ارتباطات

زندگی کاری را به عنوان ادراک فرد از موقعیت خود در بافتی از سیستم فرهنگی و ارزشی که در آن 

)  های او تعریف می کندمندیکند و در ارتباط با اهداف، استانداردها، انتظارات و عالقهزندگی می

  (.2،2۰۰9پاور

 کاری زندگی کیفیت یتاریخچه -2-2-1

 تحقیقات اساس بر و شد ابداع( 63۱۰-۱3)پنجاه  دهه وطی اروپا در ابتدا کاریزندگی کیفیت

. گرفت شکل لندن در انسانی روابط ی زمینه در ستاک تاوی یدانشکده در همکارانش و 9تریست اریك

 را آنها بین روابط چگونگی و بررسی را سازمانها انسانی بعد هم و فنی بعد هم شده یاد هایپژوهش

 امروزه که شده؛ شغل طراحی به مربوط اجتماعی تکنیکی سیستمهای آمدن وجود باعث که کرد ارزیابی

 دهد. می قرار پوشش تحت را کاری زندگی کیفیت به مربوط اقدامات بیشترین آمریکا یمتحده ایاالت در

 در را کاری زندگی کیفیت بهبود های برنامه که است فردی اولین و مشهورترین والتون ریچارد

  کیفیت کنفرانس به شده ارائه مقاله در والتون ریچارد. کرد بندی طبقه زیر شرح به مقوله هشت

 بندی طبقه  هشت او. است کرده ارائه را آل ایده کاری زندگی کیفیت یك از بهتری توصیف کاری، زندگی

 فواید که بود معتقد و است نموده مشخص کاری زندگی کیفیت تحلیل برای چارچوبی مثابه به را اصلی

 زندگی کیفیت به مربوط مطالعات اثربخش. و وری بهره روحیه ارتقاء از عبارتند ها برنامه این از انتظار مورد

 داد. نشان را متفاوتی مراحل و شد آغاز 63۱۰ دهه از کاری،

 کیفیت یزمینه در تحقیقات پیشروان از لندن ویستوک تا انستیتو از همکارانش و تریست اریك 

 رویکرد به آن اصل که کردند آغاز را مطالعاتی از سلسله یك هاآن دهه آن در .بودند کاری زندگی

 آزمودن اهمیت ی زمینه در آگاهی نوع یك .گشتمیبر سازمان کار به مربوط اجتماعی های تکنیك

 این اول یمرحله. کارکنان روی بر منفی تاثیرات کردنکم منظور به کار سازماندهی برای بهتر های راه

                                                             
1. Sandrick 

2.Power  

3. Erikterist 
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 طرح با کاریزندگی کیفیت به تمایل .کرد پیدا گسترش آمریکا یمتحده ایاالت در 63۳4 سال تا نهضت

 آمد.                                                                                    وجود به( تورم افزایش و انرژی بحران مثال عنوان به)اقتصادی  مورد در چند سواالتی

 منابع پذیری رقابت کاهش دلیل به موثری طور به کاری زندگی کیفیت 63۳3 سال از بعد

 مدیریتی های راه بررسی به منجر کاهش این .گرفت قرار توجه مورد شانژاپنی رقبای مقابل در آمریکایی

 تاثیرپذیری بررسی و مطالعه برای ها آن وریبهره های برنامه شرح و ها کشور سایر در شدهگرفته کار به

 . گرفت قرار توجه مورد کاری زندگی کیفیت ی توسعه

 آن برای بودند، کرده شغل طراحی سنتی تیلوریسم طریق از که هایی سازمان بیشتر ۳۰ یدهه در

 مفهوم بنابراین .شدند کاری محیط شرایط بهبود دنبال به کنند، رقابت ژاپنی های سازمان مقابل در که

 بر آن تاکید که باشد می ژاپن کشور در انسانی منابع مدیریت از متاثر عمدتا کاری زندگی کیفیت

 به کارکنان کردن مجهز و سازمان های گیری تصمیم در کارکنان مشارکت پدیده، دو روانی های جنبه

 به کاری زندگی کیفیت مفهوم معاصر مدیریت در امروزه .باشد می مشارکتی و اخالقی علمی، توانایی

 های دهه در که حالی در(. 6331، 6لوتانز)است  شده مبدل دنیا سراسر در ای عمده اجتماعی موضوع

 هاآن تا هستند کارکنان به کمك برای جدیدی هاینظام جستجوی در کاری زندگی بر فقط گذشته

 کیفیت یبرنامه(.  2۰۰1، 2اکدییر)کنند  برقرار تعادل خود شخصی زندگی و کاری زندگی بین بتوانند

 سازمان در کارکنان تعالی و رشد باعث که است سازمانی فرهنگ در بهبود هرگونه شامل کاریزندگی

 به را افراد روی بر گذاری سرمایه کاری زندگی کیفیت ارزشی نظام رو، این از(. 6331 ،9فیلیپو ) شود می

 های یافته(. 633۰شریف،)دهد  می قرار توجه مورد راهبردی مدیریت معادله در متغیر ترین مهم عنوان

 غیبت نرخ کاهش کارکنان، شکایت میزان کاهش موجب ها برنامه این اجزای که دهد می نشان مطالعاتی

 در آنان مشارکت افزایش و کارکنان مثبت نگرش ایشافز انضباطی، مقررات اعمال میزان کاهش کار، از

 به کارکنانساختن نیازهایبرآورده دیگر،طرف از (.6339 ،4گاردن) است بوده پیشنهادها نظام های برنامه

 که تجربی تحقیقات بیشتر امروزه (.633۰شریف،)منجرخواهدشد  نیز سازمان بلندمدت بهسازی وکارایی

 و شغلی رضایت از جدیدی انداز چشم ضمنی طور به است، شده انجام کاریزندگی کیفیت ی زمینه در

                                                             
1.Luthans  

2. Akdere 

3. Flippo 

4 .Gordon 
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 زندگی کیفیت متون از بعضی در چه اگر (.6،2۰۰1کروس)اند  پذیرفته را شغل و حرفه به وابسته مفاهیم

 نظران صاحب از بسیاری لیکن اند، شدهگرفته نظر در مترادف مفاهیمی عنوان به شغلی رضایت و کاری

 مفهوم نظر از شغلی رضایت و کاری زندگی کیفیت که دارند اعتقاد صنعتی روانشناسان و مدیریت علم

 از یکی غلیـش رضایت که است نکته این در شغلی رضایت و کاری زندگی کیفیت تفاوت. هستند متفاوت

 (. 2،2۰۰6سرگی)است  کاری زندگی کیفیت ایجـــنت

 ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی کاری -2-2-2

 ،دهد می افزایش را کارکنان رضایت که است گسترده و جامع ای برنامه کاری زندگی کیفیت

 رساند.یاری می تحوالت و تغییر مدیریت، امر در ها آن به و کند می تقویت محیط در را ها آن یادگیری

 بدون کارمندان یهمه به تقریباً که است مشکلی کاریزندگی کیفیت از کارکنان نداشتن رضایت 

 در کارکنان افزایش رضایت ها سازمان از بسیاری هدف. رساند می آسیب ها آن جایگاه و مقام به توجه

 با مشخصه هایی که چه این تعیین و تفکیك زیرا است پیچیده ای مسئله این اما است، سطوح تمام

 (.691۱سلطانی، ) دشواراست امری دارند، رابطه کاری زندگی کیفیت

 یك از بهتری توصیف کاری، کیفیت زندگی کنفرانس به شده ارائه یمقاله در والتون ریچارد

 برای چوبی چار مثابه به را اصلی بندی هشت طبقه او .است کرده ارائه را آل ایده کاری زندگی کیفیت

 عبارتند هابرنامه این از انتظار مورد فواید که بود ومعتقد استنموده مشخص کاری زندگی کیفیت تحلیل

 است فردی اولین و مشهورترین والتون ریچارد (.69۳۳ )محمدزاده،اثربخش  و وریبهره یروحیه ارتقاء از

 .کرد بندی طبقه زیر شرح به مقوله هشت رادر کاری زندگی کیفیت بهبود هایبرنامه که

استاندارد  و جامعه هایاستاندارد با وقت تمام کار آمد در آیا: منصفانه و کافی دستمزد -1

 دارد؟ سازگاری دیگر هایکار انواع با پرداخت آیا کند؟ می مطابقت مشاغل

 است؟ منطقی کار ساعت است؟ خطر بی واقع به کار شرایط آیا :سالم و امن کاری شرایط -2

 شخص به کار آیا :انسانی های استعداد واسطه بال توسعه و کاربرد برای کار فرصت -3

 دهد؟می را مختاری خود و استقالل امکان کار آیا دهد؟می را هامهارت از وسیع یاستفاده یاجازه

بخش  یا است کامل و واقعی واحدی کار آیا است؟ دسترس در مفهوم و موضوع به اطالعات مربوط

 دهد؟می شخص به را ریزیبرنامه یاجازه کار آیا است؟ واحد یك از کوچکی
                                                             
1. Kroos  

2. Sirgy 
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 را شخص استعدادهای رشد امکان کار آیا :آینده در مداوم رشد و امنیت برای فرصت -4

دارد؟  وجود جدید ضروری هایمهارت و دانش از استفاده برای پیشرفت فرصتهای آیا کند؟ فراهم می

 است؟ چگونه درآمدی و استخدامی تضمین

 به حد چه تا سازمان دارد؟ وجود تعصب از آزادی آیا: کار سازمان در اجتماعی انسجام -5

 بین فردی صراحت آیا دارد؟ وجود باال سمت به تحرک است؟ متکی مراتبی سلسله و موقعیتی هاینشانه

 دارد؟ وجود اعضاء میان در یکدیگر از حمایت و

اعضاء  آیا دارند؟ را خود خصوصی مسائل حفظ حق اعضاء آیا: کار سازمان در فردی حقوق -6

 برای شود؟ آیا می منصفانه رفتار اعضا با آیا کنند؟ انتقاد آنها از باال مقامات انتقام از ترس بدون توانندمی

 دارد؟ وجود مناسب روند ،شکایات و ها گالیه

های نقش سایر به تا دهدمی اجازه عضو به کار سازماندهی آیا : زندگی فضای وکل کار -7

 چیست؟ جغرافیایی جابجایی و مسافرت کاری، درخواستهایاضافه شرایط بپردازد؟ خود زندگی

بیند می چگونه را سازمان اجتماعی مسئولیت شاغل:  شغلی زندگی اجتماعی ارتباط -0

 (؟69۳۳ محمدزاده،)

والتون  الگوی اساس بر که کاری زندگی کیفیت هایشاخص و هامؤلفه بین یرابطه :6-2جدول

 دهد.می نشان را گیردمی قرار بررسی مورد

 

 والتون الگوی اساس بر کاری زندگی کیفیت یها شاخص و ها مؤلفه بین رابطه: 1-2جدول

 

 شغلی امنیت تأمین - 1

 کار محیط در همکاران میان دوستی و اعتماد حسن تقویت

 کارکنان و مدیران میان رفتار صداقت

 بحرانی مواقع در کارکنان نگهداری

 شده انجام کار از مناسب بازخورد ارائه

 (آفرینی کار)جدید مشاغل ایجاد

 وشاغل شغل خصوصیات تناسب
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 منصفانه مزایای و حقوق - 2

 حقوق پرداخت وصحیح مناسب نظام وجود

 منصفانه مزایای پرداخت

 مزایا و حقوق دریافت ثبات و امنیت

 عملکرد اساس بر پاداش اعطای

 مزایا و حقوق تأخیر بدون و موقع به پرداخت

 پاداشهای مساوی پرداخت

 کار ایمنی و سالم محیط - 3

 خورداری از آرامش روانی در محیط کاربر 

 کار محیط فیزیکی بهداشت

 کارکنان یخانواده برای درمانی و بهداشتی خدمات ارائه

 کار محیط در درمانی و بهداشتی خدمات ارائه

 بهداشت و ایمنی ومقررات قوانین وجود

 کار در گرایی قانون - 4

 روشن ومقررات قوانین وجود

 ها بخشنامه اجرای و مقررات و قوانین دقیق رعایت

 شایستگی اساس بر مدیران انتصاب

 سازمان در مراتب سلسله رعایت

 استخدامی ومقررات وجودقوانین

 شغلی پیشرفت مسیر تعیین - 5

 مهارتها یتوسعه برای فرصت ایجاد

 مقرر موعد در کارکنان ارتقای

 کار نوع نظر از شغلی ارتقای

 شغل سازی غنی و بالندگی ی توسعه

 مهم مشاغل در انتصاب
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 درکار استقالل - 6

 کار انجام برای ریزی برنامه

 کار انجام ینحوه یدرباره کافی اختیار وداشتن گیری درتصمیم عمل آزادی

 شناور کار ساعت اجرای

 نظارتی وخود کنترلی خود اعمال

 کارکنان توسط کار لوازم و ابزار انتخاب

 کار محل انتخاب در کارکنان از خواهی نظر

 گیری تصمیم در کارکنان مشارکت - 7

 کارکنان به اختیار تفویض

 مدیران پذیری انعطاف

 گروهی صورت به ها فعالیت انجام و طراحی

 کار به مربوط مسائل حل در مشارکت به کارکنان تشویق

 شورای بصورت عمومی مشکالت و مسائل حل

 مدت بلند و مدت کوتاه های ریزی برنامه در کارکنان مشارکت

 مهارتها وبهبود پرورش و رشد زمینه نمودن فراهم - 0

 شغلی های انگیزه افزایش

 خالق افراد به پاداش اعطای

 جدید روشهای ویادگیری شغلی مهارتهای بهبود

 جدید مشاغل در مهارتها یادگیری

 اجتماعی های مسئولیت افزایش

 شغل با مرتبط نیاز مورد آموزشهای ی ارائه

 :کند می خالصه زیر مشخصه چهار در را کاری زندگی کیفیت توماس

 شغلی و ایمنی جسمانی و روانی  می شود. که شامل امنیت ایمنی و امنیت .6

 .مزایا و حقوق بودن منصفانه و عادالنه .2

 .مستمر یادگیری و مهارتها پرورش فرصت ایجاد .9

 (.69۳۳ گیری )داوودی، تصمیم در مشارکت و دموکراسی .4
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 کاریاهداف برنامه های کیفیت زندگی  -2-2-3

ها ازیم، الزم است تعریفی از برنامهاری بپردهای کیفیت زندگی کقبل از این که به اهداف برنامه

 ( کوششهای مشترک توسط مدیریت کارکنان به منظور افزایش 69۳۳) داشته باشیم. به زعم داودی

گردد و اما در ن برنامه های کیفیت زندگی کاری قلمداد میوری و بهبود شرایط زندگی کاری به عنوابهره

-های مدنظران اهداف گوناگونی را به برنامهباره اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری باید گفت صاحب

 باشد:نظر قرار دادند که مهم ترین آنها به شرح زیر می

 نشان کارکنان، منزلت و شان بردن باال آن هدف که است مدیریت از ایفلسفه کاریزندگی کیفیت

 فراهم قبیل از کارکنان روحی و جسمی شرایط به بخشیدن بهبود و فرهنگ سازمانی در تغییرات دادن

 موثر عوامل از بندی جمع یك در .(2۰۰6، 6ون ای) باشد می آنان برای پیشرفت و رشد فرصتهای آوردن

 و تعهد کاری، فشار کاهش: دارند اشاره اصلی عوامل یمنزله به زیر موارد به کاری، زندگی کیفیت در

 فعالیتهای بینی پیش قابلیت فرد، گرفتن قرار شناسایی مورد عمل، استقالل مثبت، سازمانی، ارتباط تعلق

 نقش و تضاد تحصیالت، گرایی، حرفه سازمانی، های نظارت، تصمیم نظام بودن مشخص عدالت، کاری،

 .عادالنه پرداخت و پیشرفت های فرصت شغلی، عملکرد بازخورد کم،

 برای دست و ها سازمان اثربخشی و کارائی زمینة در آن ابعاد تمام در کاری زندگی کیفیت مفهوم

 برای شده است برچسبی کاری زندگی کیفیت طرفی از. است شده وضع سازمانی مطلوب نتایج به یابی

  .گردد او استعدادهای تولیدی و کارمند خاطر رضایت افزایش سبب تا شغل، طرح اخیر هاینظریه بیان

شغلی  مندیرضایت تا است بوده برآن تالش کاری زندگی کیفیت های برنامه از بسیاری در

 نشان می مطالعاتی های یافته. یابد افزایش آنان دورنی انگیزش سطح ارتقاء طریق از کارکنان عملکرد

 میزان کار، کاهش از غیبت نرخ کاهش کارکنان، شکایات میزان کاهش موجب ها برنامه این اجرای دهد

 نظام هایبرنامه آنان در مشارکت افزایش و کارکنان مثبت های نگرش افزایش انضباطی، مقررات اعمال

 (.6333 ، 2است )گاردن شده پیشنهادها

 مورد سازمانی عملکرد آن تأثیرات و بوده مؤثر سازمان در افراد عملکرد بر که مهمی عوامل از یکی

-می هاسازمان در کاریزندگی کیفیت شرایط و هنحو است، سازمانی علوم رفتاری نظران صاحب توافق

 .باشد

                                                             
1. Oh van 

2 .Gordon 
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آن  برای همگان که اهمیتی از است بازتابی ،شودمی کاری زندگی کیفیت به اکنون که توجهی

 دارتر معنی کاری پی در و ناراضی خود کار از کارکنان از بسیاری شمار که نماید می چنین .قائلند

 .شود داده تغییراتی کارشان اقتصادی وغیر اقتصادی پیامدهای در دارند درخواست کارکنان. هستند

افزایش  حال در اکنون هم اقتصادی پاداشهای اهمیت با مقایسه در غیراقتصادی هایپاداش اهمیت

 رسد که می نظر به چنین ،هستند مندبهره باالیی وپرورش آموزش از که کارکنانی نزد در ویژه به است،

 دارد. وجود کارمندان و کارگران از بسیاری کاری زندگی کیفیت کردن بهتر به شدیدی نیاز

کیفیت  های کاستی ،صنعتی بزرگ یکشورها از برخی در که باورند این بر اندیشمندان از شماری

 دارند کارکنان میل. است آمده پدید کارکنان یهامندیدر عالقه که است تغییراتی از ناشی کاریزندگی

 آنان و شود رفتار احترام با با کارکنان که هنگامی. نیایند شمار به بزرگ دستگاه یك در مهره یك مانند

 مناسب واکنشهای ،کنند دخالت ها بیشترگیریتصمیم در و باشند داشته را خود هایاندیشه بیان فرصت

 بطور وری بهره و کاری زندگی کیفیت توجه به کهاین کوتاه سخن .داد خواهند نشان خود از مطلوبی و

 را آنان عملکرد و کار در دخالت تا سازد دگرگون می را سازمان که هاییروش بر تأکید یعنی معمول

 طور به توان می که نماید می چنین دهدمی کاهش را غیبت و خدمت ترک عصبی، فشار و بخشد بهبود

 (.6،2۰۰6یافت )دوالن وشولر دست اهداف این یههم به همزمان

 تاثیر گذار در کیفیت زندگی کاری عوامل -2-2-4

 است:    کرده بندی دسته طبقه چهار در را کاری زندگی کیفیت در گذارتاثیر عوامل 2لوئیس

 کاری روزهای تعداد بودن، چالشی شغل، یدامنه و حیطه شامل: کار محتوای و ماهیت -الف

 نقش، تضاد در ابهام کاری، تنوع شغل، بودن جالب منعطف، کاری جداول ترقی، مسیر یتوسعه درهفته،

 .کار اخالقی صحت و کار حجم نقش، در

 احساس مفید کار، محیط استرس صدا، و سر حرارت، درجه شامل روشنایی،: محیطی عوامل - ب

 .کار محیط در استقالل و کار محیط در امنیت کاری، گروه بودن،

 سبك رهبری سازمانی، هایمشی خط ترفیعات، مزایا، و حقوق یبرگیرنده در: سازمانی عوامل -پ

 .سرپرستی و نظارت ینحوه و

 

                                                             
1.Dolan and Schuler  

2.Lewis  
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      The quality of working life is a comprehensive plan which increases employee satisfaction. 

 Enhancing their learning in the environment and they help them manage change. 

 Satisfaction of employees with quality of work life The problem is that almost all workers are hurt 

regardless of their position. 

 the purpose of this study relationship between religious attitude and moral sensitivity With quality 

of work life of primary school teachers in Ardebil district 2 In the year 95-96. 

 Of the 850 statistical population Using Morgan's Table 265 people were selected randomly as a 

statistical . 

sample the instruments used included three questionnaires Lutez ethical sensitivity,Alporat 

religious orientation and Qasemzadeh's quality of life. 

 Questionnaires, after determining content validity With the approval of education and management 

specialists Their reliability coefficients were 0.88, 0.92 and 0.86, respectively Data were analyzed 

by SPSS 22 software. 

For data analysis Pearson correlation coefficient and regression were used.  

The findings showed that ethical sensitivity and religious attitude 

95% confidently You have meaning The ability to explain the variance has a quality of working life 

of 0.29% 
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