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 مقدمه -6-6

کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیرا به لحاظ اهمیت، مورد توجه بسیاری از 

هایی  است؛ گرچه مطالعه شاخصمدیران که در صدد ارتقا کیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته 

، 6ای دیرینه دارد )ماو، سموئلز و الکساندر که برای کیفیت زندگی کاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه

(، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتماال اولین بار در موسسه تحقیق 6669

س لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به کار برده  اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسی

 (.6339، 6شده است)هود و اسمیت

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به 

یژگی یعنی پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک و می رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه

کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به 

در این بین  این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است. اثربخشی است.

عملکرد  دار است.حساسی برخوراهمیت حساسی نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از 

به همین منظور شناخت عوامل  انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.

مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که 

پایه مچنین نوآور بودن آنان و هبرای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان 

 .شود می ریزی

نوآور بودن در فرایند اغلب بطور صریح در ادبیات از آن بحث نشده است. در بسیاری از مطالعات، 

نوآوری تکنولوژیکی به حساب آوردند. مثالً آولونیتی و همکارانش   مجموعه این نوع نوآوری را زیر

های نوآوری  با متدهای تولید و ماشین آالت بعنوان سنجه های نوآوری تکنولوژیکی را در رابطه چالش

تکنولوژیکی قرار دادند. نوآوری در فرآیند شامل گسترش کیفیت فرایند کسب و کار نیز دانستند. پس می 

                                                
1 Ma, Samuels and Alexander 
2 Hood & Smith 
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توان گفت نوآوری در فرآیند؛ یعنی نوآوری در متدهای جدید تولید، رویکردهای مدیریتی جدید و 

؛ آولونیس و 6399 ،6شود. )اسکومپتر هبود فرایندهای مدیریت و تولید میتکنولوژی جدیدی که باعث ب

طور کلی نوآوری در فرآیند به توانایی سازمان  به (.6332 ،9؛ سابرامانیان و نیالکانتا6339 ،6همکاران

هایش، ترکیب مجدد و دوباره شکل دادن آنها جهت پاسخ به  جهت بهره برداری از منابع و قابلیت

 های تولید اشاره دارد.  نیازمندی

ها در عرصه پیوندند؛ سازماندر محیط کسب وکار امروزی، تغییرات با سرعت زیاد به وقوع می

رقابت جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته باشند. با توجه به محیط 

توان به حفظ و بقای یک سازمان همت رقابتی امروز، بدون داشتن سرمایه انسانی توانا و با انگیزه نمی

انجامد. در این راستا شرایط گماشت و استفاده غیرموثر از این منبع استراتژیک به شکست سازمان می

های دارایی ها دیگر بر پایهها باعث شده است تا مزیت رقابتی آنخاص اقتصادی حاکم بر سازمان

نماید اداره اثر بخش نیروی ر صحنه اقتصاد، رقابت پذیر میها را دمشهودشان نباشد. آنچه امروزه سازمان

های دانشی نظیر اخالق حرفه ای و نوآوری سازمانی انسانی و نیز تأکید مستمر بر عوامل مؤثر بر دارایی

اند؛ به طوری ها و مؤسسات آموزش عالی از این قاعده مستثنا نبودهاست که در این میان، مدارس، دانشگاه

های اقتصادی اند، مدارس در تمام فرایندها بر پایه دانش بنا شدهصاد دانش محور که همه بخشکه در اقت

حضوری فعال دارند و سازمانی مثل مدرسه، که ماهیت آن انتقال و پروراندن دانش است و رسالت رسیدن 

نقش کیفیت زندگی باشد،  می به اهداف این نظام بر عهده معلمان و کارکنان و دست اندرکاران این حوزه 

ای کاری، اخالق حرفه ای و نوآوری سازمانی در رشد و ارتقاء بهره وری معلمان آن از اهمیت ویژه

 (.6936، ابراهیمیان)  برخوردار باشد

پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد.  در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف

رو هستند که به واسطه  پایدار و نامطمئنی روبه  و شرکتها با رقابت فزاینده امروزه بسیاری از سازمانها

نوآوری های تکنولوژیکی، تغییر محیط های بازاری و نیازهای درحال تغییر مشتریان، شدت یافته است. 

                                                
1 scamper 
2 Olonis and et al. 
3 Subramanian & Nilakanta. 
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انداز استراتژیک سازمان، اولویت های کسب  ای در چشم این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمده

 (.6936، ابراهیمیان) بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر شده استوکاری، و 

در این فصل ضمن بیان مساله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق به اهداف، سوالهای تحقیق و تعریف 

 متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. 

 

 بیان مسأله -6-2

از جمله مدیریت وابسته است و در تحول، رشد و پیشرفت هر جامعه ای به عوامل متعددی 

مدیریت مقوله بهره وری یکی از عمده ترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در ترقی و تکامل آن جامعه 

( و نیاز به مدیریت و رهبری در تمام فعالیت های گروهی و اجتماعی انکار ناپذیر 6902است )رضائیان، 

آموز نظام آموزش و پرورش دارای دانش و مهارت کافی است. براساس یک نگرش سیتمی اگر مدیران 

باشند و با انتخاب سبک رهبری مناسب با موقعیت مدرسه و شناخت عوامل تاثیرگذار در تربیت دانش 

آموزان و اداره آموزشگاه ها، قادر خواهند بود هدف های سازمان را با صرف حداقل منابع برآورده نمایند و 

 (.6900ایش دهد )بیانی، بهره وری آموزشی را افز

کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیرا به لحاظ اهمیت، مورد توجه بسیاری از 

هایی  مدیران که در صدد ارتقا کیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است؛ گرچه مطالعه شاخص

، 6ینه دارد )ماو، سموئلز و الکساندرای دیر که برای کیفیت زندگی کاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه

(، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتماال اولین بار در موسسه تحقیق 6669

اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به کار برده  

 (.6339شده است )هود و اسمیت، 

در طی یک کنفرانس ارتباطات کاری بین  6396یت زندگی کاری نخستین بار در سال واژه کیف

المللی در رابطه با مسائل کاری در خانه اردن معرفی شد. کیفیت زندگی کاری توجه بیشتری را بعد از 

آنکه کارکنان اتومبیل متحده و جنرال موتور شروع به یک برنامه کیفیت زندگی کاری برای بازساخت و 

                                                
1 Maw, Semoelz & Aleksander 
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(. ابتدا نگرانی برای کیفیت زندگی کاری در دهه 6330، 6فرم کارکردند به خود اختصاص داد )الو  و میر

گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروکراسی ناشی از ان که  اوج می 6396

کرد و همه  اد میمحیط کاری ضد انسانی، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیرکارا ایج

نمود حاصل شد و بعد  داد و منابع انسانی را ضایع می سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتک  قرار می

شود؛ به عبارتی مفهوم کیفیت زندگی  غالب می 6336مجددا در دهه  6306از فروکش نمودن در دهه 

ش و پاسخ  به نیازهای فردی و سال قبل به کار رفته است. کیفیت زندگی کاری با واکن 96کاری حدود 

 (.6336، 9؛ کیمبرلی6335، 9؛ تراویس6662، 6تواند افزایش یابد )مارتل و دوپویس اشتیاق می

کیفیت زندگی کاری را به عنوان فرایندی که به وسیله آن یک سازمان با گسترش  5روبینز

هایی  گیری ه دهد کامال در تصمیمدهد تا به انها اجاز هایی به نیازهای کارکنان واکنش نشان می مکانیسم

ریزد مشارکت داشته باشند تعریف نموده است. کیفیت زندگی کاری  که زندگی شان در کار را طرح می

 (. 6330سازه چند بعدی است و ممکن است یک سازه جهانی و فناناپذیر نباشد )الو  و می، 

ارکنان را به طور یکسان در بر پیشرفت کیفیت در مکان کار مفهومی است که انگاره مدیران و ک

ها در مورد کیفیت خدمات، تضمین کیفیت، چرخه کنترل  گیرد. در طی دهه گذشته بسیاری از نوشته می

به نقل از شانی،  9، تو 2)کول کیفیت، کیفیت زندگی کاری مدیریت و کنترل جامع کیفیت بوده است

ی با کیفیت باال به عنوان شرط و پیش (. در همین راستا محیط کار6336، 0باسوری و چرلینگ ادل

 اساسی برای توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. 

های قبلی کار و رفتار انسانی مشتق  های سازمانی مفهوم کیفیت زندگی کاری از مدل در بررسی

اند که جهت کار برانگیخته  اهوشی در نظر گرفته شدهشده است. کارکنان به عنوان افراد تصمیم گیرنده ب

 رود، می شوند و به کار  بر اساس باالنس مطلوبی بین پاداشهای داده شده به آنها و انتظاراتی که از آنها می

                                                
1  Lau,   May 
2  Martel,   Dupuis 
3 Travis 
4 Kimberly 
5 Robins 
6  Cole  
7  Tow 
8  Shani,  Basuray,   Schelling, ,  Odell  
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(؛ محققان مطالعات کیفیت زندگی کاری را روی 6336نگرند )شانی، باسوری، چرلینگ و ادل،  می

اند )شانی، بژری  های افراد کار متمرکز نموده و رفتارهای ظاهری و نگرش خصوصیات فیزیکی مکان کار

( در حالی که کیفیت زندگی کاری مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری 6336،اسکرلینگ و اودل، 

، 6چارلز مک وایر-گذارد )کول، روبسون فلیموکس است که روی یادگیری و سالمت کارکنان تاثیر می

6665.) 

ها قرار گرفته  ها یکی از تمرکزهای عمده بسیاری از سازمان گی کاری در بیمارستانکیفیت زند

است و ارتقاء کیفیت زندگی کاری پرسنل و پزشکان یکی از  عوامل مهم جهت اطمینان از پایداری 

سیستم بهداشتی معرفی شده است. در هر سازمانی کیفیت زندگی کاری باال برای جذب و حفظ کارکنان 

(. از آنجا که  زندگی کاری روی احساس فرد درباره انچه که در مکان کاری 6است )لیس و کرناساسی 

های کاری و هم  شود و مربوط به تجربه جاری هم در حیطه می مطلوب است یا نیست پایه گذاری

( از این دیدگاه بررسی کیفیت زندگی  6339 ،9شود )ناکس ، ایروینگ می های شخصی زندگی حیطه

 دارد حائز اهمیت فراوانی است. می ه احساس فرد سازمانی را بیانکاری ک

دهند اساسی  می هایی که به جذب و ابقا کارکنان اهمیت کیفیت زندگی کاری باال برای سازمان

های مجدد  و سازماندهی 9اند تجدید ساختارهای مجدد مداوم، اقتصادی نمودن است. محققان نشان داده

تی به طور منفی روی روحیه پرسنل و رضایت شغلی در انتاریو تاثیر گذاشته های مراقبت بهداش سیستم

است )لیس و کرن(. هم چنین محققان مدارکی دال بر آن که کیفیت زندگی کاری اثر مهمی روی 

های رفتاری کارکنان مانند هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تالش شغلی، عملکرد  واکنش

، 5)سیگری، افراطی، سیگل و لی اند ، تغییر و تبدیل سازمانی دارد، ارائه دادهشغلی، قصد ترک خدمت

اند مسائل کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان  و نهایتا ابقا یا ترک  (. تحقیقات  تایید کرده6666

 (. 6669، 2)راسر و جوینار گذارد پست کنونی تاثیر می

                                                
1  Cole,   Robson,   Lemieux-Charles,  McGuire 
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شود که روی  می وسیعی از محیط کاری را شاملهای  نشان داده شده کیفیت زندگی کاری جنبه

( و تاثیری 6665، 6گذارد )کل، رابسون، لمیوکس چارلس، مک گوئیر یادگیری و سالمت کارکنان تاثیر می

دهد. کیفیت زندگی کاری سهم  می % واریانس آن را به خود اختصاص60مثبت بر تعهد سازمانی دارد و 

نظیر خانواده، تفریح  و سالمت دارد )سیگل، افراطی و سیرجی، مهمی در رضایت از سایر ابعاد زندگی 

های کاری مستقیما روی پیامدهای بیمار تاثیر گذار هستند توسط  (. مدارکی دال بر آن که محیط6666

ها نشان داده میزان مرگ و میر  ایکن، اسمیت و لیک نیز نشان داده شده است. تحقیق در بیمارستان

)لسچینگر، فینگان  های دیگر است های کاری حمایتی دارند کمتر از بیمارستان یطهایی که مح بیمارستان

 (.6666، 6و شمین

ای پیچیده، مرکب از متغیرهای محیط کاری و فراورده ارزیابی کلی  کیفیت زندگی کاری مسئله

این  (،6666، 9، لوئیس، برازیل، کروئگر، لوفلد و جام6339 )ناکس، ایروینگ باشد می شخص از شغلش

هایی که روی  های کاری با تشکیل شبکه محیط از نظر شدت و پیچیدگی افزایش خواهد یافت و موقعیت

کنند تغییرات بیشتری خواهند یافت. پایداری و قابلیت پیشگویی در  مراقبت و بیمارستان تاثیر می

شوند، در  یم های کاری خصوصیاتی هستند که به عنوان قسمتی از کیفیت زندگی کاری تعیین محیط

)  شوند می های کنونی مراقبت بهداشتی با ناپایداری و غیر قابل پیشگویی بودن مشخص حالی که محیط

 (.6339 ناکس و ایروینگ،

تواند با نگاه مکانیستی به مدیریت سازمانها بنگرد، بویژه در دهه  می در روزگار کنونی کمتر کسی

های اخیر و مخصوصا و ورود به هزاره سوم عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی، انسان گرایی و توجه 

به نقش نیروی انسانی در سازمان به طور فزآینده ای مورد تاکید قرار گرفته است. امروزه در پرتو تحوالت 

اعی و پیدایش تئوری های نوین مدیریت، ارزش های نوین جهانی مطرح شده اند، از اینرو دیدگاه اجتم

جهان شناختی و انسان شناختی مدیران تغییر یافته و جایگاه انسان نسبت به قبل اعتالء و ارتقاء یافته 

ه جهانی به دور از است. لذا سازمان های مختلف به دنبال تربیت انسانهایی هستند که بتوانند در جامع

                                                
1 Kol etal. 
2 Laschinger, Finegan, Shamian 
3 Lewis, Brazil, Krueger, Lohfeld Tjam 
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تعصب و کوته نگری ها زندگی کنند، معتقد به ارزش ها و اخالقیات متعالی باشند و به حقوق و آزادی 

 (.6906دیگران احترام بگذارند )قراملکی، 

ای یکی از مسائل اساسی همة جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعة  اخالق حرفه

های  شود. در حالی که در غرب سکوالر، در دانش ای توجه می خالق حرفهما در محیط کار کمتر به ا

ای وجود دارد، ولی در جامعة دینی ما در  ای با عنوان اخالق حرفه مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه

جامعه ما نیازمند آن است تا از اینرو  (.6909ت )قراملکی، مدیریت، به اخالق توجه کافی نشده اس

ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و...  خالق حرفههای ا ویژگی

ای ارائه شده  اخالق حرفه از های مختلفی تعریف . در این راستا،سازی شود و برای تحقق آن فرهنگ تعریف

ر میان اهل یک ای رفتاری متداول د اخالق حرفهت: به موارد زیر اشاره شده اس آنریف ادر تعو  است

ای از دانش اخالق که به  رشته ،ای دادن کارهای حرفه مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام ،حرفه

باشد که در وهلة اول  می ای از قوانین ای مجموعه د و به عبارتی اخالق حرفهپرداز مطالعة روابط شغلی می

 ای هایی که از اخالق حرفه بیشتر تعریف در(. 6905آید )حسینیان،  می از ماهیت حرفه و شغل به دست

شود: الف( وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛ ب( محدودبودن  شده است، دو ویژگی دیده می ارائه

ای، نوعی  این نگاه به اخالق حرفه رسد ها و الزامات اخالقی فرد در شغل، که به نظر می مسئولیت

ت؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل در ای اس نگری و تقلیل دادن اخالق حرفه تحویلی

با توجه به همین دیدگاه بود که در این اواخر نیز  ت.کار، بسی فراتر از شغل فردی اشخاص اس کسب و

ای در منابع مدیریتی و بیشتر در آثار و مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی  بحث از اخالق حرفه

. بعالوه، اخالق حرفه ای تاثیر چشمگیری بر روی فعالیت ها و نتایج (6909)قراملکی،  شد مطرح می

بخشد و درجه خطر را  می سازمان دارد، به گونه ای که بهره وری را افزایش داده، ارتباط ها را بهبود

 دهد زیرا هنگامی که اخالق حرفه ای در سازمان حاکم است، جریان اطالعات به راحتی تسهیل می کاهش

(. اخالق حرفه ای مدیران به 6669)احمدی، گردد می مدیر قبل از ایجاد حادثه از آن مطلعگردد و  می

طور گسترده ای بر روی کل سازمان و متغیرهای مربوط به معلمان تاثیر گذار است، که یکی از این 

 باشد.  می متغیرها انگیزش و اشتیاق شغلی
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ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وسعهدر حال حاضر، آموزش و پرورش به عنوان عامل کلیدی ت

کنند. تجزیه و تحلیل عوامل ی انسانی ایفا میسیاسی جوامع بشری، نقش حیاتی در امر آموزش سرمایه

ی جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آن است که کارآمد و اثر موثر در رشد و توسعه

کند. ی آن کشور کمک شایانی میی همه جانبهتوسعه بخش بودن نظام آموزشی در هر کشور به رشد و

های آموزش عالی محور اصلی توسعه انسانی در سراسر جهان و موجب کارآمدی همه نهادها و سازمان

-می هاو سازمان افراد کارآیی و  وری بهره افزایش موجب ی منابع،هامحدودیت توجه به با و شده جامعه

کیفیت زندگی کاری، اخالق حرفه ای و نوآوری سازمانی در کارکرد که عوامل مهمی همچون  .شود

 (.6663)نازم،  آفرینی کنندتوانند نقشاین نهاد می وری بهره

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به 

از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی پردازند و  می رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه

رسیدن به  کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و

در این بین نیروی  این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است. اثربخشی است.

عملکرد انسان در درون سازمان  ازمانهای و از حساسی برخوردار است.انسانی ارزشمندترین دارایی س

به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان  انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.

یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، 

 .(6902 )فرخی،  شود می غلی و عملکردی کارکنان پایه ریزیانگیزش، رفتار ش

 در ارزشمند و دارایی هوشمند عنوان به را آن انسانی منابع به راهبردی نگاه با حاضر عصر سازمانهای

 کیفیت بهبود دارند. توجه شغلی کارکنان رضایت و زندگی کیفیت ارتقاء به پیش از بیش و دارند نظر

است.  انسانی منابع از گرایانه حمایت سیاستهای به تدوین سازمان مدیریت اهتمام ممستلز کارکنان زندگی

 که است اقداماتی و انسانی منابع استراتژیهای تدوین به متکی انسانی از منابع مطلوب استفاده اساس این بر

 پیشرفت و در رشد زیادی عوامل آید. می عمل به کارکنان انسانی کرامت حفظ و روح جسم، برای صیانت

 هم مختلف هاست. کشورهای ترین آن عمده از یکی وری بهره که آید برمی و چنین دارند دخالت کشورها

کوشند  می و دارند پیگیر تالشی خود خدماتی و صنعتی، بازرگانی ملی، وری بهره تراز باالبردن برای اکنون
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، 6دهند )نازم یاری هوری بهر تراز دنباالبر به را خود سازمان کارآمد مدیریتی، سازوکارهای راه از تا

 می های سازمان تنها است یافته افزایش ها زمینه همه در وری بهره که امروز جهان، رقابتی (. در6663

 بهره و بیشترین نموده استفاده خود ازمنابع وجه بهترین به که بمانند باقی تالطم پر دنیای این توانند در

از آنجاییکه بهره وری خود معلول متغیرهای مختلفی است بنابراین  .(6902 باشند )فرخی، داشته را وری

تواند به بهره ور بودن کارکنان و سازمان کمک کند کیفیت زندگی  می یکی از متغیرهایی که در این زمینه

 باشد. می کاری

 و توسعه اهمیت شغلی، شغلی، طراحی شغلی، امنیت درمانی، رفاهی، امکانات شامل که اقداماتی

 زندگی کیفیت عنوان تحت باشد، مجموعاً می قبیل این از مواردی و بهسازی و آموزش شغلی، پیشرفت

 سرتاسر در عمده اجتماعی موضوع یک به امروزه زندگی کاری کیفیت مفهوم شود. می گرفته نظر در کاری

 زندگی بهبود امروز جامعه در بود، شخصی زندگی بر تأکید فقط گذشته حالیکه در در است، شده مبدل دنیا

 منابع اقدامات مدیریت بین که آنجا است. از آمده در آن کارکنان و سازمان مهمترین از یکی به عنوان کاری

 از کارکنان، به بخشیدن حیات مجدد رو، این از دارد، وجود مستقیمی رابطه کاری زندگی کیفیت و انسانی

شود )بزاز جزایری و پرداختچی،  می محسوب ازمانس موفقیت هر کلید زندگی کاری، کیفیت ارتقای طریق

6669.) 

در تغییرات سریع کسب  و کار نوآوری نقطه اتکاء هر سازمانی بوده و ماهیت رشد اقتصادی جهان 

به وسیله نوآوری تغییر کرده است. نوآوری باعث کوتاه شدن دوره عمر محصول و نرخ باالتر توسعه 

باید اطمینان یابند که استراتژی های تجاری آنها برای ساخت و  محصوالت جدید میز شود. سازمان ها

 (.66، ص 6669 ،6)پلسیس باشد می کسب مزیت های رقابتی نوآورانه

تا با  تا چه اندازه قادر خواهند بودن موفقیت از طریق نوآوری به این موضوع وابسته است که مدیرا

ار کنند.برای دست یابی به این تعادل بسیار مهم است ارتباط برقر یفرصت های برآمده و مرتبط با استراتژ

که رویه ای راکد و ایستا را رها کرده و منابع را برای ایجاد بستری که مشوق رفتارهای نوآورانه خودکار 

 (.66، ص 6660 )دوبنی، باشد تخصیص دهند

                                                
1 Nazem 
2 Plessis 
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ظرات جدید نیاز سازمانها برای بقاء خود در دنیای متالطم و متغیر امروز به اندیشه های نو و ن

تهدیدها از یک سو و استفاده از فرصتها از سوی دیگر در محیط متشنج و غیرقابل پیش  دارند. افزایش

 سازند و آنها را به سوی تغییر و نوآوری به چالش می بینی، سازمانها را با جزر و مدهای شدید روبرو

 کشاند. می

به معنای کاربردی ساختن  6ر حالیکه نوآوریپیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است د 6خالقیت

به  9آن افکار نو و تازه است. خالقیت الزمه نوآوری است و تحقق نوآوری وابسته به خالقیت است. اختراع

معنی ایده یا ساخت تکنولوژی جدید است و خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در هر سازمان را 

اتفاقی دارد در حالی که نوآوری یک فرایند است. اختراعات بندرت نامند. اختراع بیشتر حالت  می نوآوری

 (.6909)آقایی،  شود می آید ولی هر اختراع معموال به چندین نوآوری منجر می به وجود

یعنی پذیرفتن یک عقیده یا نظر )ایده( یا رفتار جدید به وسیله یک سازمان، اما  9تغییر سازمانی

فتن یک عقیده یا رفتاری که برای صنعت بازار یا محیط عمومی سازمان عبارت از پذیر نوآوری سازمانی

 دارد.  تازگی

تواند در بخش نیروی انسانی، مطالعات رفتاری و روانشناختی کارکنان و  می نوآوری سازمانی

شناخت ارزشها و تواناییهای آنان یا در بخش فنی و تکنولوژی، تجهیزات، مدرنیزه و فنون جدید و یا در 

باشد، روی دهد. پرداختن مدیران به  می ساختار که شامل مجموعه قواعد، روشها، هنجارها و ضوابط بخش

نوآوری، چه به صورت مستقیم یعنی پیاده کردن ایده های نو در زمینه های اداری، فنی و تخصصی 

فضایی به توسط خود آنان و چه به صورت غیرمستقیم یعنی استقبال و حمایت از نوآوریها در سازمان، 

آورد که در آن روحیه انجام کارهای یکنواخت و تکراری رفته رفته به رفتاری نوآورانه در سطح  می وجود

 (.6909)آقایی،  گردد می سازمان تبدیل

شوند. از  می براساس آنچه که بیان شد متغیرهای تحقیق از مبانی اصلی در هر سازمانی محسوب

خورد، همچنین از آنحایی که با  می ویژه مدارس امروزه کمتر به چشمآنجاییکه بهره وری در سازمان هاو ب

                                                
1 creation 
2 innovation 
3 invention 
4 organizational change 
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پیشرفت تکنولوژی و جامعه کیفیت زندگی کارکنان رو به بهبودی است، و از آنجایی که با همین پیشرفت 

شود؛ محقق را بر آن وادداشت تا تحقیقی بر روی  می تکنولوژی بسیاری از اخالقیات انسانی زیر پا گذاشته

ای مذکور انجام دهد. در مدارس برخالف پیشرفت تکنولوژی و روش های تدریس و تربیت، متغیره

 شود که بهره وری و تربیت نیروی کار ماهر و مناسب کم بوده و خالء در این زمینه احساس می مشاهده

 شود. می

ای  بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا کیفیت زندگی کاری، اخالق حرفه

و نوآوری سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان رامسر رابطه 

 دارد یا نه؟

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-9

امروزه دنیای کسب وکار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر یافته است یک سازمان به منظور 

باید منابع انسانی خود را توسعه داده و توجه خود را به آنان  ها و نهادها،برتری یافتن بر سایر سازمان

ریزی شده است که به منظور بهبود و  منسجم و کامالً برنامه گیر، توسعة سازمانی تالشی پیافزایش دهد. 

هدف از توسعة سازمانی، هم بهبود زندگی )شغلی( فرد و هم بهبود کارکرد د. گیر نوسازی نظام صورت می

ها، منابع و ثروت بسیار ارزشمندی برای سازمان بوده چرا که . کارکنان و دانش و مهارت آناستسازمان 

گردند که باید مدیریت شده و توسعه یابند دانش و دانایی، جز منابع استراتژیک سازمان محسوب می

که این انتقال ها بستگی به افرادی دارد انتقال اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمان

کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر را تسهیل و تسریع می

گذار خواهد بود. به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعامالت مبتنی بر مبادالت اطالعات افراد نیز تأثیر

ر گرفته است. در چنین فضایی است که اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تأکید قرا

تواند اهمیت یابد. لذا ای از ساخت سازمانی میکیفیت زندگی کاری و اخالق حرفه ای به عنوان جنبه

امری  وری بهرهتعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری، اخالق حرفه ای و نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر 

و پرورش به دالیل اهمیت و جایگاهی که در توسعه رسد. در این بین آموزش ضروری به نظر می

اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری بر عهده دارند، نیازمند توجه جدی به کیفیت زندگی کاری نیروی 
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باشد، چرا که با وجود کیفیت زندگی کاری و انسانی و اخالق حرفه ای مدیران و نوآوری در سازمان می

ر بهره وری در نیروی انسانی در سازمان امکان پذیر خواهد بود )ناظم و اخالق حرفه ای باال، مدیریت مؤث

  (.6936مطلبی،

بنیان، توان برای شرایط فعلی هر سازمانی به خصوص نهادهای دانشهمچنین، عمده ویژگی که می

مانند آموزش و پرورش، متصوربود؛ تغییرات بسیار سریع، گسترده، عمیق و پیچیده محیط حاکم بر فضای 

شود که آیا کیفیت زندگی کاری، اخالق حرفه ای و ها است با توجه به موارد باال این پرسش مطرح میآن

معلمان نقشی  وری بهرهبنیان( بر نوآوری سازمانی موجود در آموزش و پرورش )به عنوان یک نهاد دانش

رد، ضرورت بررسی تاثیر دارد؟ از طرفی محقق با شناختی که از جامعه معلمان آموزش و پرورش رامسر دا

در میان آنان را احساس  وری بهرهکیفیت زندگی کاری، اخالق حرفه ای و نوآوری سازمانی معلمان بر 

 داند.نموده و لذا تعیین این رابطه را در میان معلمان آموزش و پرورش رامسر ضروری می

ین اثربخشی )میزان تحقق ای در توسعة سازمان، الزم است در تعی با توجه به اهمیت اخالق حرفه

ای در سازمان توجه  اهداف سازمانی( و هدایت منابع )از جمله منابع انسانی( به میزان آموزش اخالق حرفه

شود. البته در زمینه مذکور از جمله موانع تغییر رفتار اخالقی در هر سازمان، جهل و ناآشنایی کارکنان از 

توجه به اینکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش  با .اخالقیات شغل و سازمان بیان شده است

های مورد نیاز هر شغل به  ها و مهارت ها افزون بر آموزش تخصص الزم است در سازمان توسعه یابد،

های  جمعی و به ویژه اخالق اداری و سازمانی جزو برنامه روحیة تعاون، کار مشترک و دسته کارکنان، ایجاد

 .قرار گیرد آموزش در سازمان

امروزه ضرورت ایجاد تغییر و نوآوری شناخته شده و هیچ مدیری نمی تواند به مدت طوالنی نسبت 

به نوآوری بی توجهی نشان دهد و واقعیت این است که وجود تغییر در مدارس مشهود است و مدیران 

وابسته به تغییر و نوآوری  باید با شهامت، نوآوری ها را بپذیرند و بدانند که هستی نظام آموزش و پرورش

ازمان ها در زمینه سایر ساز سازمانهایی که امروزه بیش از "( می گوید: 6992گونه که صافی ) است. همان

پرورش خالقیت و نوآفرینی مسئولیت دارند، سازمان آموزش و پرورش است زیرا آموزش و پرورش زیر 

 ."ابعاد وجود آدمی است بنای اصلی و عمده ی شخصیت و دیدگاههای مردمی و رشد
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تغییر سریع جوامع به علت دانش و تکنولوژی، تغییر نگرش ها و نیازهای مردم، تغییر در روابط 

انسانی و تغییر در تمام جنبه های زندگی و تمدن سبب پیدایش تغییرات زیادی در سازمان ها شده است. 

می نامد. آن ها امروز مانند آنچه  موقتسازمان ها را سیستم های  بیشتربه علت همین تغییرات سریع، 

دیروز بودند نیستند و فردا نیز مانند آنچه امروز هستند نخواهند بود. این پیشرفت و تغییر نیاز به دانش و 

آمادگی کافی از جانب مدیران سازمان ها برای هماهنگی با سیستم های در حال تغییر دارد. آن ها باید 

ولوژی، ساختار، تولید و به طور کلی، کل سازمان خود را در صورت لزوم قادر باشند نگرش پرسنل، تکن

برای هماهنگی با سیستم های مربوطه و باالخص سیستم فراتر یعنی جامعه تغییر دهند. مطالعة جریان 

تغییر، تغییر سازمانی، تغییر اجتماعی، مقاومت در مقابل تغییر یا پذیرش آن و غیره برای مدیران به 

 ها، سازمان در نوآوری و تغییرامروزه ضرورت . (6993)میرکمالی،  مالن تغییر مفید خواهد بودعنوان عا

ؤسسات دولتی، شناخته شده، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز نقش و م در خصوص به

ی اهمیت این موضوع روشن نشده است. تغییر و نوآوری جزء طبیعت زندگی اجتماعی انسان بوده و ط

دورة اخیر، این پدیده با سرعتی بسیار زیاد و در تمام زمینه ها ایجاد شده است، آنچه تازگی دارد شناخت 

و اهمیت و به کارگیری آن به طور وسیع و به خصوص در سازمان های پویا در رابطه با محیط است )نجف 

 .(6999بیگی، 

در   آن  رود و اثرات فراتر می  و شرکت  سازمان از مرز  امروزه  که  است  ای پدیده  کاری  زندگی  کیفیت

تحقیقات ارتباط آن را با کیفیت زندگی  باشد. می  مشاهده  نیز قابل  از سازمان  فرد و خارج  خصوصی زندگی

کیفیت زندگی کاری نه تنها یک نگرش و روش گسترده در مورد مشارکت  است.خانوادگی نیز تایید کرده 

باشد، بلکه زمینه ای میان رشته ای است که  می ، رضایت شغلی و امنیت شغلیکارکنان در تصمیم گیری

 دهد. می روانشناسی صنعتی و سازمانی، جامعه شناسی، مهندسی صنایع و مشاوره شغلی را به هم پیوند

معموالً مدیران و محققان خواهان آن هستند که بدانند آیا عوامل فردی نیز در کیفیت زندگی موثر است، 

براین از آنجا که تاکنون تحقیقی در خصوص موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته است، تحقیقات بنا

اغلب در حوزه رشته مدیریت شکل گرفته است وکمتر از منظر « کیفیت زندگی کاری»انجام شده درباره 

 .مشاوره شغلی به این موضوع پرداخته اند
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 اهداف پژوهش -6-4

 اهداف اصلی -6-4-6

بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی با میانجیگری اخالق حرفه ای و بررسی رابطه 

 نوآوری سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان رامسر.

 

 اهداف فرعی -6-4-2

 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اخالق حرفه ای .6

 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی .6

 رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانیبررسی  .9

 رابطه بررسی رابطه بین اخالق حرفه ای و بهره وری نیروی انسانی .9

 رابطه بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی .5

اخالق  میانجیگری با کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین .2

 حرفه ای

نوآوری  میانجیگری با کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین .9

 سازمانی

 

 پژوهش فرضیات -6-5

 اصلی فرضیه -6-5-6

بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری اخالق حرفه ای و نوآوری 

 بطه وجود دارد.سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان رامسر را

 

 فرعی فرضیه -6-5-2

 دارد. وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اخالق حرفه ای .6

 دارد. وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی .6
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 دارد. وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی .9

 دارد. دوجو رابطه بین اخالق حرفه ای و بهره وری نیروی انسانی .9

 دارد. وجود رابطه بین نوآوری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی .5

 رابطه اخالق حرفه ای میانجیگری با کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی بین .2

 .دارد وجود

 رابطه نوآوری سازمانی میانجیگری با کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی بین .9

 .دارد وجود

 

 متغیرهامفهومی و عملیاتی ریف تعا -6-1

 :کیفیت زندگی کاری

دهد،  می کیفت زندگی کاری برنامه و گسترده و جامعه است که رضایت کارکنان را افزایش

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

مشکلی است که تقریبا به همه کارمندان بدون توجه به مقام و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری 

رساند. نگرش جدیدی که در ادبیات مربوط به مدیریت تحول به انسان شده نگرش  می جایگاه آنها آسیب

باشد؛ از این رو است که این  می راهبردی است؛ به این معنا که انسان هم عامل کار بوده و هم خالق آن

در تحول سازمانی ایفا نموده و تحوالت عظیم سازمانی از توانمندی های نامحدود عامل نقشی محوری 

گیرد. مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در قرن حاضر و  می فکری آن سرچشمه

در سراسر دنیا مبدل شده است. در حالیکه در گذشته فقط تاکید بر زندگی شخصی )غیرکاری( بوده 

عه امروزی بهبود کیفیت زندگی کاری بصورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان است. در جام

 (.95، ص6992درآمده است )محب علی، 

کیفیت زندگی کار به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت 

امعه، یا هر منطقه از یک فیزیکی و روانی محیط کار است. طبعا با توجه به تعریف ارائه شده در هر ج

کشور، بویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای قرهنگ های گوناگون درباره زندگی و کار است، 

 (.99، ص6909شاخص های اندازه گیری کیفیت زندگی کاری، متفاوت خواهد بود )سلمانی، 
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دهد. نکته  می ه قرارمتغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توج 0والتون 

مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها 

 عبارتند از:

منظور از جبران خدمت منصفانه و کافی این است که به کارکنان سازمان پرداخت منصفانه: 

زمانی از آن استنباط گردد و کارکنان هنگام حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی و برون سا

 مقایسه خود و هم ردیفهایشان در درون و بیرون از سازمان احساس ضرر و زیان نکنند.

هدف شرایط کاری سالم و ایمن و یا به تعبیری دیگر ایمنی و بهداشت کاری، محیط ایمن کار: 

ی شرایط فیزیکی و ایمنی کاری دارای برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیک کاری، شامل برقرار

 حداقل خطر و ایجاد محدودیت های سنی برای اشتغال به کار است.

این امر از طریق بهبود توانایی های فردی، فرصت های پشرفت، امنیت شغلی و فرصت رشد: 

 گردد. می امنیت درآمد و اطمینان خاطر از اشتغال پایدار تامین

قالب امیدواری به رعایت انصاف و ضابطه مندی در ارتقاء شغلی،  این متغیر در قاونون گرایی:

آزادی افراد در بیان ایده ها و احساساتشان در قالب تشکل های صنفی و بوجود آوردن زمینه مشارکت 

 کند. می فکری و عملی شاغلین در وضع مققرات مواردی هستند که به ایجاد یکپارچگی سازمانی کمک

زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاری مباحث زیادی مطرح شده است. در  وابستگی اجتماعی:

بدین ترتیب که نقش های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیت های آن به گونه 

ای فزاینده از مسائل اصلی کارکنان شده است. در عین حال میزان اعتماد نسبی مصرف کنندگان به 

ان تنوع محصول با قیمت، رقابتی و کیفیت مناسب از دیگر مواردی هستند که به محصول تولید شده، میز

 این امر تاثیر مثبت دارند.

ایجاد وابستگی مستقیم کار به فضای زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل فضای کلی زندگی: 

تعادل میان کار و تواند به میزان زیادی  می بین وقت کارکنان در محل کار و وقت او برای خانواده اش

زندگی اطراف ایجاد نماید. همچنین تعیین شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن تاثیر خوبی بر روحیه 

 کارکنان و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی خواهد داشت.
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عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و ایجاد حس اجتماعی  یکپارچگی و انسجام در سازمان:

در بیان ایده ها و احساساتشان در قالب تشکل های صنفی و به وجود  بودن در سازمان و آزادی افراد

آوردن زمینه های مشارکت فکری و عملی شاغلین در وضع مقررات مواردی هستند که به ایجاد 

 کند. می یکپارچگی سازمانی کمک

هدف این متغیر آن است که فرصت کسب مهارتها و آموزش ها را به وجود توسعه قابلیت ها: 

و در عین حال زمینه هماهنگ شدن پرسنل با ماموریت ها، اهداف، برنامه ها و استراتژی های  آورد

 سازمان را در جهت تامین نیازهای فرد و سازمان ایجاد کند.

 تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی  پرسشنامه از که است اینمره مجموع کیفیت زندگی کاری، تحقیق منظور از این در

 شود.گیری میگویه ای( اندازه 69کاری والتون )

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 6-9این مؤلفه از سوال پرداخت منصفانه: 

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 9-2این مؤلفه از سوال محیط ایمن کار: 

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 9-3این مؤلفه از سوال فرصت رشد: 

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 66-69این مؤلفه از سوال  ی:قاونون گرای

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 69-62این مؤلفه از سوال  وابستگی اجتماعی:

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 69-63این مؤلفه از سوال فضای کلی زندگی: 

-سشنامه والتون سنجیده میپر 66-69این مؤلفه از سوال  یکپارچگی و انسجام در سازمان:

 شود.

 شود.پرسشنامه والتون سنجیده می 69-69این مؤلفه از سوال توسعه قابلیت ها: 

 فراموشی سازمانی:

فراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات درون و برون سازمانی است که در آن یک سازمان 

دهد.در صورتی که فراموشی درون  می آگاهانه یا نا آگاهانه بخشی از دانش موجود سازمان را از دست

 (.6936باشد)مشبکی و همکاران،  می سازمان به شیوه آگاهانه انجام گیرد، فراموشی سازمانی هدفمند
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منظور از فراموشی سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای که آزمودنی ها از پاسخگویی به سواالت 

 نمایند. می تهیه شده است،کسبپرسشنامه فراموشی سازمانی که توسط مشبکی و همکارانش 

 :اخالقی حرفه ای

ای به موارد زیر اشاره  ریف اخالق حرفهادر تع. و ای ارائه شده است های مختلفی اخالق حرفه تعریف

 :شده است

 ؛ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است اخالق حرفه

 ؛ای است رهای حرفهدادن کا  ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام اخالق حرفه

 ؛پردازد ای از دانش اخالق است که به مطالعة روابط شغلی می ای رشته اخالق حرفه

ای از قوانین که در وهلة اول از ماهیت حرفه و شغل به  ای عبارت است از مجموعه اخالق حرفه

 (.6905آید )قراملکی،  می دست

شود: الف( وجود نگرش  و ویژگی دیده میای شده است، د هایی که از اخالق حرفه در بیشتر تعریف

رسد  ها و الزامات اخالقی فرد در شغل، که به نظر می اصالت فرد و فردگرایی؛ ب( محدودبودن مسئولیت

ای است؛ زیرا هویت جمعی و  نگری و تقلیل دادن اخالق حرفه ای، نوعی تحویلی این نگاه به اخالق حرفه

با توجه به همین  ت.ار، بسی فراتر از شغل فردی اشخاص اسک سازمانی در نهادهای مشاغل در کسب و

ای در منابع مدیریتی و بیشتر در آثار و مباحث  دیدگاه بود که در این اواخر نیز بحث از اخالق حرفه

 (.6905)قراملکی،  شد مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می

 تعریف عملیاتی اخالق حرفه ای:

اخـالق حرفـه ای    پرسشـنامه  از کـه  است اینمره مجموع الق حرفه ای،اخ تحقیق منظور از این در

 باشد: می شود. و توزیع گویه ها نیز به صورت زیرگیری میگویه ای( اندازه 62)

(، وفـاداری  5،2(، عدالت و انصاف )سـواالت 9،9(، صادق بودن )سواالت6،6پذیری )سواالتمسئولیت

(، همدردی بـا  66،66(، احترام به دیگران )سواالت3،66)سواالتجویی و رقابت طلبی (، برتری9،0)سواالت

 (.65،62ها و هنجارهای اجتماعی )سواالت( و رعایت و احترام نسبت به ارزش69،69دیگران )سواالت

 نوآوری سازمانی:
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