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  مقدمه

هاي امروزي بسیاري از کارکنان از کار خـود ناراضـی بـوده ودر پـی کـاري      در سازمان

کیفیت زندگی کاري یکی از خاسـتگا ههـاي مهـم توسـعه سـازمانی      . باشندیمپرمعناتر 

ه تخصصـی  هنر است که هم زمینترکیب تعامل یافته اي از علم واست؛ توسعه سازمانی

 "اخیـرا . دهـد یمـ کاوش علمی را تشکیل هم قلمرویی از بررسی وعملکرد اجتماعی و

یـک   تـوان یمـ شیوه هاي کیفیت زندگی کاري به قدري اهمیت یافتـه اسـت کـه آن را    

  ).1386شیرکوند، (جنبش فکري نامید 

را  هـا  آنشتابان در محیط و فعالیت سـازمانهاي مختلـف،   همچنین تحوالت سریع و

ضـرورت بقـاء، حفـظ    . فزاینـده مواجـه سـاخته اسـت     يهـا یدگیچیپبا عدم قطعیت و 

را ناگزیر از متحول سـاختن درون خـود     ها سازمانموقعیت و توسعه در چنین محیطی، 

کیفیـت زنـدگی   . سـازد یمـ براي همگامی مؤثر و موفق با دگرگونیهاي محیط خـارجی  

کاري
1
اضر در آمده و کلیـد موفقیـت هـر    به عنوان یکی از موضوعات سازمانی عصر ح 

 هـا  سـازمان تالشهایی که به منظور کیفیت زندگی کـاري و سـالم سـازي    . سازمان است

صورت گرفته است، نتایج مثبتی را نه تنها در زمینه بهداشـت روانـی سـازمان، بلکـه در     

  ).1959هرتزبرگ ، ( زمینه مشارکت و بهره وري اقتصادي به ارمغان آورده است

ریین
2

مطرح کرده است بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت زنـدگی   )1995(

وي اشـاره  . بر روانشناسی فرد و ادراك آن از محیط صنعتی مبتنی بود 60کاري در دهه 

اصطالح کیفیت زنـدگی کـاري بـراي اولـین بـار در کنفـرانس بـین المللـی در          کندیم

شـروع یـک تئـوري منسـجم در     مطرح شد که بر سهم دانش و  1972نیویورك در سال 

.چگونگی ایجاد شرایط بهتر براي زندگی کاري تأکید داشت

هازارد 
3

مفهـوم کیفیـت زنـدگی کـاري یـک       80در دهـه   کنـد یماشاره  نیز )2003(

نظیر سازمان، شرایط محیط  ییها عرصهاصطالح عمومی براي مجموعه اي از شرایط در 

 translated as theمشـابهی در آلمـان،  مطـرح بـود کـه مفـاهیم     ... کاري، مشـارکت و  

                                                                                                                              
1. Quality of work life
2. Ryan
3. Huzzard
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humanization of work ““   و در فرانسـه“ improvement working” conditions”  

کـه   رفتنـد یمـ به کار  “ protection workers “و در بعضی از کشورهاي اروپاي شرقی 

تفاوت این اصطالحات نشان از تفاوت توجه به جنبه هاي مختلف کیفیت زندگی کاري 

مفهوم کیفیـت زنـدگی کـاري از عرصـه روانشناسـی       80به عبارت دیگر در دهه . ستا

فنی در نظر گرفته شد که چشم انداز سـازمانی و   ـخارج شد و بیشتر رویکرد اجتماعی  

فنـی در   ـاجتمـاعی    يهـا  سـتم یسهمچنین مفهوم کیفیت زندگی کاري بـا  . گروهی بود

ت ومسئولیت پـذیري کارکنـان تأکیـد    طراحی شغل مانند غنی سازي شغل که بر مشارک

  .دارد، مرتبط است

ILO1همانطور که سازمان
در گزارش کار جهانی خودش آورده اسـت، در رابطـه بـا     

کیفیت زندگی کاري تعریف واحد معمولی که به طور عمومی مورد قبول همگان باشـد،  

بنـی بـر   دو بحث مهم در زمینه موضوع کیفیت زندگی کاري وجـود دارد م . وجود ندارد

اینکه آیا کیفیت زندگی کاري بایستی به محتواي کاري محدود شود یـا اینکـه بـه طـور     

 به خصـوص در کشور انگلیس توجه زیادي به موضوع اول . و ذهنی ارزیابی شودعینی

در ایـن بحـث، مفهـوم    . اجتماعی مـدرن وجـود دارد   –به وسیله طرفداران تئوري فنی 

اي شغلی محدود است و نتایج محتواي کـاري و روابـط   مزبور  تا اندازه زیادي به محتو

  ).28، ص1386تمجیدي، (کاري را در بر دارد

اعضـاي سـازمان از راه    ۀهمـ آن  ۀلیوسـ کیفیت زندگی کاري فرایندي است کـه بـه   

کـه بـر    ییهـا  میتصـم مجاري باز و متناسبی که براي این مقصود، ایجاد شـده اسـت در   

و بـه نـوعی دخالـت     گـذارد یمـ به طور کلی اثر شغلشان و به خصوص محیط کارشان 

و فشـار   شـود یماز کار بیشتر  ها آن، در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی ابندی یمدست 

در واقع، کیفیت زنـدگی کـاري، نمایـانگر نـوعی      ابدی یمعصبی از کار بر ایشان کاهش 

یـت،  فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است کـه کارکنـان بـر اسـاس آن احسـاس مالک     

دوالن و شولر، ترجمه طوسی و صائبی، ( کنندیمخودگردانی، مسئولیت و عزت نفس 

  ).364ص،1376

                                                                                                                              
1. International Labor Organization
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مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري از دیدگاه دانشمندان مختلف ارائـه شـده اسـت، بـه     

دلیل اینکه در این تحقیق براي سنجش کیفیت زندگی کاري از الگـوي والتـون اسـتفاده    

، ص 1384عباس پور، (شودیمؤلفه هاي الگوي والتون توضیح داده ، در اینجا مشودیم

235.(  

پرداخت منصفانه و کافی
1

مبلغی که کارمندان در مقابل کـار فکـري یـا جسـمی یـا      : 

  .کنندیمهردو، متناسب با معیارهاي اجتماعی، حجم کار و مشاغل مشابه دریافت 

محیط کار ایمن و بهداشتی
2

ري ایمن از نظر فیزیکـی و نیـز   منظور، ایجاد شرایط کا: 

  .ساعات کار منطقی است

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
3

فراهم نمودن زمینـه بهبـود تواناییهـاي فـردي،     : 

کسب شده و تـأمین امنیـت    يها مهارتبه کارگیري  يها فرصتپیشرفت و  يها فرصت

  .و درآمد شغل

وابستگی اجتماعی زندگی کاري
4

ن در مـورد مسـئولیت   به نحـوه برداشـت کارکنـا   : 

 ها سازمانمسئولیت اجتماعی سازمان عبارت است از تعهد . اجتماعی سازمان اشاره دارد

  .در خصوص رعایت رفتار اخالقی به عنوان نهاد هاي اجتماعی به معناي وسیع آن

فضاي کلی زندگی 
5

منظور، برقراري تعادل و توازن میـان زنـدگی کـاري و دیگـر     :  

  .کارکنان استزندگی  يها تیمسئول

یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان
6

یکپارچگی و انسجام اجتماعی بـه ایجـاد   : 

فضاي کاري به نحوي که کارکنان احسـاس تعلـق بـه سـازمان را داشـته باشـند، اشـاره        

.کندمی

قانون گرایی در سازمان
7

منظور، فراهم بودن زمینه آزادي سخن کارکنان بدون ترس : 

لذا بایسـتی  . باشدیمباالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی از انتقام مقام 

                                                                                                                              
1. Adequate and fair Compensation
2. Safe and healthy working condition
3. opportunity for condition growth and security
4. The Social relevance of work life
5. Total life space
6. social integration in the work organization
7. Constitutionalism in the work  organization
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، در محـیط کـار وجـود    باشـد یمـ رویه هاي خاصی که ناظر بر تضمین حقوق کارکنان 

  . داشته باشد

انسـانی  يها تیقابلتوسعه 
1

چـون اسـتفاده از    ییهـا  فرصـت منظـور، فـراهم بـودن    : 

گونـاگون و دسترسـی بـه     يهـا  مهـارت د شدن از استقالل و خودکنترلی درکار، بهره من

  .باشدیماطالعات مناسب کار 

آلبرت گالسون
2

، در پایان نامه دکتري خود به این نتیجـه رسـید کـه کیفیـت     )1982(

بر رفاه کارکنان بستگی  ها آنزندگی کاري به شرایط سازمانی یا شیوه هاي تفکر و تأثیر 

رد بررسی قرار داده است، از جمله رضـایت،  را مو ییها شاخصدارد، او در این تحقیق 

در این تحقیق او به این نتیجه رسید که تجربـه کیفیـت زنـدگی    . توجه، سالمتی و ایمنی

کارکنان احترام گذاشته شود که این امـرهم   يهایستگیشاکه به  دهدیمکاري زمانی رخ 

ردگی کـار  گسـت  -2تـأثیر کـار بـر محـیط کارکنـان       -1بر سه منبع اصلی استوار اسـت  

کارکنـان در   ۀلیوسـ میزان هماهنگی تجارب بـه   -3خود کارکنان  ۀلیوسپذیرفته شده به 

  .محیط کار 

الئو
3

را که به داشتن کیفیت زندگی کاري باال معـروف   ییها شرکت، عملکرد )2000(

بـه منظـور سـنجش عملکـرد از     . شرکت دیگر مقایسه کـرد  500بودند با عملکرد تعداد 

سـود اسـتفاده    ۀیحاشـ د فروش، رشد سرمایه، رشد بازدهی سـرمایه و  ساله رش 5روند  

که کیفیت زندگی کاري، یک عامل مهم تعیـین   دهدیموي نشان  يهایبررسۀجینت. شد

  .).29ص 1386به نقل از شیرکوند ،( باشدیمتحت بررسی  يها شرکتمیزان عملکرد 

یان
4

ارکت کارکنـان و کیفیـت   در پایان نامه دکتري خود که رابطه میـان مشـ  ) 2000(

به این نتیجه رسید که بیشتر کارکنان دوسـت دارنـد   . زندگی کاري را بررسی کرده است

معتقد هستند که کیفیت زنـدگی کـاري    ها آنکه در تصمیم گیري شرکت کنند، همچنین 

  .باید وجود داشته باشد

                                                                                                                              
1. Human progress capability
2. Albert glason
3. Lau
4. Ian,C.R.
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بستان
1

از شـرایط  دیـدگاه معلمـان   ((دکتـراي خـود را بـا عنـوان      ۀنام، پایان )2003(

در ایـن پایـان نامـه جامعـه     . انجام داده بود)) حمایتی از سازمان و کیفیت زندگی کاري

نفري از معلمان به طور  82ۀنمونمدرسه داراي ساختار مجزا بوده و  8آماري مورد نظر 

در این تحقیـق بیشـتر معلمـان اظهـار داشـتند کـه       . کیفی مورد بررسی قرار گرفته بودند

شـرایطی کـه    -1: این شـرایط عبـارت بودنـد از   . تأثیر دارد ها آنبر کار شرایط سازمانی 

شـرایطی   -3شرایطی که با همکاري مدیران و معلمان به وجود آمد -2تحمیل شده بود 

نتایج تحقیق نشـان داد کـه بهتـرین شـرایط کـاري،      . آورندیمکه خود معلمان به وجود 

  .لمان به وجود آمده بودمدیران و خود مع ۀلیوسهمان شرایطی است که به 

مطالعه اي که به وسیله الوه، اسلنبرگ و شانون*
2
انجـام شـد، نشـان     2003در سال  

بـراي درك   "داد که اگر شرایط واقعی کار در سازمان وجود داشته باشد، کارکنان واقعـا 

: شرایط کاري مشـخص شـده در ایـن تحقیـق شـامل     . کنندیمسالمت محل کار تالش 

اجتمـاعی مثبـت از    يهـا  تیحما، پاداشهاي ذاتی و بیرونی، ها واستدرخپاسخگویی به 

بـر  . باشـد یمـ کارمندان، تصمیمات مؤثر محل کار و موجودیت منابع جهت انجام شغل 

نباید فقط به سالمت فردي کارکنـان توجـه    ها سازماناین اساس آنان پیشنهاد کردند که 

ایـن دو  . اندهی کار نیـز تمرکـز کننـد   کنند، بلکه باید بر شرایط استخدام و راههاي سازم

فورچن(عامل با سالمت محیط کار ارتباط تنگاتنگی دارد 
3

  ).  29، ص 2006، 

، تحقیقی با عنوان بررسی رابطه کیفیت زنـدگی کـاري بـا عملکـرد     )1380(رمضانی 

نفر از  192مدیران دبیرستانهاي دخترانه و پسرانه ناحیه دو شهرستان همدان که با نمونه 

روش تحقیـق  . نفر از مدیران که به طور تصادفی انتخاب شـدند، انجـام داد   48ران و دبی

در این پژوهش، توصیفی و همبستگی بـوده، ابـزار انـدازه گیـري شـامل دو پرسشـنامه       

بـه طـور کلـی یافتـه هـاي      .. باشدیممربوط به سنجش کیفیت زندگی کاري و عملکرد 

عملکـرد   "تحقیق حاکی از آن است که هرگاه کیفیت زندگی کاري افزایش یابد متقـابال 

  .افراد نیز بهبود پیدا خواهد کرد

                                                                                                                              
1. Bestann
2. Lowe, Schellenburg, and Shannon
3. Fortune
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بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کـاري  « در پایان نامه خود با عنوان ) 1385(نجفی  

تحقیقی به عمل آورد  1385سال ، در »با بهره وري مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران 

وي در تحقیـق  . که ابزار این تحقیق پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی و همبستگی بود

خود به این نتیجه رسید که متغیرهاي فضاي کاري و طراحی شغل، مشارکت در تصمیم 

تحصیلی، حقوق و مزایا، خدمات  يها فرصتگیري و دموکراسی در سازمان، آموزش و 

رفاهی و درمانی به ترتیـب اولویـت، از درجـه اهمیـت بیشـتري برخـوردار        و امکانات

رابطه معنـی دار وجـود داشـت و نیـز      ها هیفرضهمچنین در این تحقیق بین تمام . بودند

میان کیفیت زندگی کاري با بهره وري مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران رابطـه مثبـت   

  .و معنی داري وجود داشت

بررسی رابطه بـین  « یان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان پا) 1385(شهرآشوب 

شهرسـتان گنبـد کـاووس در     يها رستانیدبکیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی دبیران 

نفـري از دبیـران فـوق و بـا روش تحقیـق       196در یک نمونـه  » 84-85سال تحصیلی 

قیـق حـاکی از آن بـود    به طور کلی یافته هاي تح. توصیفی و همبستگی انجام داده است

که هر گاه کیفیت زندگی کاري افزایش یابد، تعهد سازمانی افـراد نیـز افـزایش خواهـد     

  .یافت

بررسـی رابطـه بـین    « پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ) 1386(شیرکوند 

در شـهر تهـران در   » کیفیت زندگی کاري و عملکرد مدیران شرکت سهامی بیمـه ایـران  

نفر از مدیران شرکت بیمـه بـود، وي    85جامعه آماري این تحقیق . انجام داد1386سال 

مؤلفـه هـاي   نتیجـه گرفـت کـه    همبستگی استفاده نمـود،   -که از روش تحقیق توصیفی

انسانی، قانون گرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مـداوم،   يها تیقابلتوسعه 

نـدگی کـاري، محـیط کـار ایمـن و      وحدت و انسجام اجتماعی، وابسـتگی اجتمـاعی ز  

بهداشتی، پرداخت منصفانه و کافی و فضاي کلی زندگی به ترتیب اولویت بـر عملکـرد   

در مجموع ضریب همبستگی مشاهده شـده بـین کیفیـت زنـدگی کـاري و      . تأثیر دارند

  .باشدیممعنادار  01/0برآورد شد که این رقم در سطح  49/0عملکرد ، رقم 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و « نامه خود با عنوان  پایان) 1386(تمجیدي

وي نمونـه  . ، انجـام داد »1386عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسر در سال 
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نفــري را از مــدیران و آموزگــاران شهرســتان رودســر بــا روش تحقیــق توصــیفی و  45

کیفیـت زنـدگی کـاري و     که میان ردیگیمو نتیجه  دهدیمهمبستگی، مورد مطالعه قرار 

یعنی کیفیت زنـدگی کـاري   . عملکرد مدیران مدارس همبستگی معنی داري وجود ندارد

و عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسـر دو متغیـر مسـتقل از هـم هسـتند و      

افزایش یا کاهش کیفیت زندگی کاري بـر عملکـرد مـدیران مـدارس دولتـی شهرسـتان       

  .رودسر تأثیري ندارد

، پایان نامه خود را با عنوان بررسی رابطه کیفیـت زنـدگی کـاري و    )1385(یان خراز

نفـري از  150ماري آ ۀنموندخترانه شهر تهران در یک  يها رستانیدبعملکرد مدیران زن 

با استفاده از ابزار انـدازه   يو. آموزش و پرورش شهر تهران انجام داد مدیران زن مناطق

کـه بـین کیفیـت زنـدگی     نتیجه گرفت ري و عملکرد گیري پرسشنامه کیفیت زندگی کا

همچنین این تحقیق نتیجه داد  کـه  . کاري با عملکرد مدیران رابطه معناداري وجود دارد

ـ یزمبین مشارکت در تصمیم گیري، امنیـت شـغلی، شـرایط کـار ایمـن و بهداشـتی،         ۀن

کـرد  مستمر یـادگیري و قـانون گرایـی در سـازمان بـا عمل      يها فرصتپرورش، وجود 

از متوسط وجود دارد ولـی بـین حقـوق و     تر نییپامستقیم و مثبتی در حد  ۀرابطمدیران 

  .مزایاي منصفانه با عملکرد مدیران رابطه معناداري وجود ندارد

موضوع کیفیت زنـدگی کـاري   پیشین مالحظه گردید  يها پژوهشهمانگونه که در  

زیـرا افـزایش بهـره وري در    . سـت امروزي ا يها سازماناز مقوله هاي مهم و حیاتی در 

آن برانگیختگی کارکنان براي انجام وظـایف   نیتر مهمسازمان متأثر از شرایطی است که 

برانگیختگی کیفیت زندگی کاري بر ایـن بـاور اسـت کـه بـرآورده شـدن       . محوله است

 از ایـن رو  نیازهاي کارکنان به بهسازي و کارآیی بلند مدت سازمان منجـر خواهـد شـد   

اصلی تحقیق این است که آیا میزان کیفیت زندگی کاري در مدارس فنی و نظـري  سؤال 

از کیفیت زندگی کـاري  ) نظري-فنی( و کدام نوع از مدارس متوسطه با هم تفاوت دارد

  . باالتري برخوردارند

روش

به دلیل این که هدف از انجام این تحقیق، توصیف شرایط و وضعیت پدیده هاي مـورد  

آنچه را کـه   کندیم، است و محقق سعی »ت زندگی کاري و سالمت سازمانیکیفی« نظر 
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–هست بـدون دخالـت یـا اسـتنتاج ذهنـی، گـزارش کنـد، از روش تحقیـق توصـیفی          

جامعه آماري این پژوهش ، کلیه معلمان دوره متوسطه استان . شودیمهمبستگی استفاده 

ارس متوسطه استان تـدریس  در مد  1386-87که در سال تحصیلی  باشندیمکردستان 

سـطح اسـتان کردسـتان مشـغول بـه       يها شهرستاننفر معلم در  3610که تعداد  کنندیم

نفـر از   410که با این روش تعداد . باشدیمروش نمونه گیري، تصادفی طبقه اي .کارند

نفر از افراد نمونه را معلمـان مـدارس    320تعداد . ندشدمعلمان به عنوان نمونه انتخاب 

و  هـا  دادهابزار گـرد آوري  . اند دادهنفر دیگر را معلمان مدارس فنی تشکیل  90ري و نظ

اطال عات پرسشنامه کیفیت زندگی کاري است که با اقتباس از نمونه هاي مشابه آن کـه  

. در تحقیقات گذشته اعتبار یابی و مورد استفاده قرار گرفته شده است، به کار گرفته شد

عالوه بر پایایی سنجی و رواسازي تحقیقـات  (روایی این پرسشنامه براي تعیین اعتبار و 

.  ،  هر کدام با نظر اساتید راهنما و مشـاور ، پایاسـنجی و رواسـازي شـده اسـت     )پیشین

اعتبار به دست آمده پرسشنامه هاي کیفیت زندگی کاري بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ     

.باشدیم98/0

  کاريزندگیکیفیتپرسشنامه

که در آن براي سنجش کیفیـت زنـدگی کـاري از     باشدیمگویه  27پرسشنامه شامل  این

سطح اندازه گیري پرسشنامه فاصـله اي و بـر   . شودیمهشت مؤلفه مدل والتون استفاده 

سؤاالت این پرسشنامه بـه جـز یـک سـؤال     . باشدیمدرجه اي لیکرت  5اساس مقیاس 

ایـن  . ت مثبـت تنظـیم شـده اسـت    ، در جهـ )فضـاي کلـی زنـدگی    ( مربوط به فرضیه 

تـا گویـه هـا را تـا      شـود یمـ خواسته  ها آنو از  شودیمپرسشنامه توسط دبیران تکمیل 

درجه اي لیکرت  5، در طول مقیاس کندیمصدق  ها آنحدي که در مورد زندگی کاري 

امتیاز درجـه هـاي خیلـی    . ، مشخص کنند)خیلی کم، کم، تاحدي، زیاد و خیلی زیاد ( 

براي گویه هاي مثبت و معکـوس    5تا 1تاحدي، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب از کم، کم،

  . باشدیمآن براي گویه هاي منفی 

در برسی اعتبار و روایی تحقیقات پیشـین در رابطـه بـا پرسشـنامه کیفیـت زنـدگی       

/ . 87، در پایان نامه خـود ضـریب اعتبـار ایـن پرسشـنامه را      )1385(کاري، شهرآشوب 

. که با استفاده از آلفاي کرونباخ بـه ایـن رقـم دسـت پیـدا کـرده اسـت        ندکیمگزارش 
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، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضریب آلفاي کرونبـاخ را  )1386(همچنین تمجیدي 

همچنین قنبري . باشدیمکه در حد قابل قبولی  کندیمگزارش / . 95براي این پرسشنامه 

نفـر   40پرسشنامه با روش بازآزمایی بـر روي  ، در بررسی اعتبار این )1377(کوهنجانی 

  .را گزارش کرده است/. 90از دبیران، ضریب اعتبار 

نیز در بررسی اعتبار این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ بر روي )1386( امین فر 

را / . 87دخترانـه دولتـی شـهر تهـران، ضـریب اعتبـار        يهـا  رستانیدبنفر از دبیران  30

رواسازي این پرسشنامه از طریق فن تحلیل عوامل انجـام گرفـت و   . گزارش کرده است

سـپس سـاختار عـاملی و    . ابعاد هفتگانه پرسشنامه طی یک مطالعه مقدماتی بدست آمـد 

مدرسـه   78پایایی هر هفت بخـش فرعـی پرسشـنامه، در تحلیـل عوامـل نمونـه اي از       

  ).133، ص1386، به نقل از امین فر، 1378عالقه بند، ( شدتأییدمتوسط 

  هایافته

:آمده است 1نتایج توصیفی تحقیق در مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري در جدول 

هاي توصیفی مربوط به  کیفیت زندگی کاري از دیدگاه معلمان آماره)1(جدول 

واریانسانحراف معیارمیانگینتعداد پاسخگویان  ها مؤلفه

4102/702/31/9پرداخت منصفانه و کافی

  9/26  8/53/04  410کار ایمن و بهداشتی محیط

  10/05  3/17  8/8  410تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

  17/28  4/16  13/1  410قانون گرایی در سازمان

  8/8  2/96  9/2  410وابستگی اجتماعی زندگی کاري

  1/61  1/27  9/4  410فضاي کلی زندگی

  15/58  3/9  12/4  410یکپارچگی و انسجام اجتماعی

  15/49  3/94  11/8  410  توسعه قابلیتهاي انسانی

4105/8038/278/564کیفیت زندگی کاري

هـا   ، میانگین بدست آمـده از مجمـوع گویـه   1هاي تحقیق در جدول با توجه به یافته

باشـد، بـا توجـه بـه      مـی  2/7براي افراد مورد مطالعه در مؤلفه پرداخت منصفانه و کافی 
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باشد، پس نتیجه بـرآورد میـانگین پاسـخگویان     می 9که نمره  15تا  3هاي  میانگین نمره

 هـا  پرداختباشد که بیانگر این است که از دیدگاه پاسخگویان  از حد متوسط می تر نییپا

  . باشدیمدر سطح پایینی منصفانه و کافی 

ها براي افراد مورد مطالعه در سایر مؤلفـه هـاي    میانگین بدست آمده از مجموع گویه

برابر است که بیانگر این نکته است کـه از   ها نمرهزندگی کاري، تقریباً با متوسط  کیفیت

دیدگاه پاسخگویان، در سطح متوسطی محیط کار  ایمـن و بهداشـتی، فرصـت رشـد و     

امنیت مداوم، قانون گرایی، وابسـتگی اجتمـاعی زنـدگی کـاري، فضـاي کلـی زنـدگی،        

هـاي انسـانی در مـدارس دوره متوسـطه     یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسـعه قابلیت 

  . وجود دارد

در مجموع براي ارزیابی و سنجش متغیر کیفیـت زنـدگی کـاري معلمـین  از ابعـاد      

پرداخت منصفانه ، قانون گرایـی ، تـأمین فرصـت رشـد وامنیـت مـداوم ،       (هشت گانه 

ـ قابلوابستگی اجتماعی زندگی کاري ، توسعه  فـردي ، محـیط کـاري ایمـن و      يهـا  تی

استفاده شده بـود، ایـن   ) هداشتی ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و فضاي کلی زندگیب

گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب  طیف لیکـرت   27متغیر در مجموع متشکل از 

اي ،  اي طراحی شده بـود کـه  بعـد از جمـع زدن گویـه هـاي رتبـه        گزینه 5و به شکل 

بیانگر بسیار باال بودن کیفیـت   135آمد،  نمره نمره بدست  98اي با دامنه  متغیري فاصله

بیانگر بودن بسیار پایین بـودن کیفیـت زنـدگی کـاري      27زندگی کاري معلمان و نمره  

توان چنین عنـوان کـرد کـه سـطح بـودن       می)4-24(باشد، با توجه به جدول  معلمان می

باشـد   رابـر مـی  ب هـا  نمـره کیفیت زندگی کاري معلمان مورد مطالعه ، تقریباً بـا متوسـط   

)5/80=میانگین(،

براي آزمون رابطه بین کیفیت زندگی کاري معلمان دوره متوسطه استان کردستان بـه  

اي و نوع مدارس متوسطه اي که پاسـخگویان در آنجـا تـدریس     عنوان یک متغیر فاصله

ده اسـتفا ) t-test(ها نیانگیم،به عنوان یک متغیر اسمی دوحالته از آزمون تفاوت  کنندیم

.گردید
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  هاي توصیفی میزان کیفیت زندگی کاري به تفکیک نوع مدارس متوسطه آماره)2(جدول 

  متغیر وابسته

نوع مدارس 

  متوسطه

  میانگین  تعداد معتبر

اختالف 

  میانگین

  انحراف معیار

کیفیت زندگی 

  کاري

  59/80  319  نظري
467/0  

68/23  

  19/24  12/80  90  فنی حرفه اي

از  میزان کیفیت زندگی کـاري معلمـان مشـغول بـه تـدریس در       میانگینهاي حاصله

و پاســخگویان مشــغول بــه تــدریس در مــدارس ) 80/ 59( مــدارس متوســطه نظــري 

در نتیجه  مدارك کافی بـراي  . بیانگر عدم تفاوت است،) 12/80(حرفه اي/متوسطه  فنی

مـدارس   رد فرضیه اصلی در ایـن مطالعـه وجـود دارد، بـه ایـن مفهـوم کـه بـین نـوع         

و کیفیت زندگی کاري آنـان تفـاوت    کنندیمپاسخگویان در آنجا تدریس  اي که متوسطه

  .معناداري وجود ندارد

اي که  مربوط به رابطه بین نوع مدارس متوسطه)t-test(آزمون تفاوت میانگین )3(جدول

  و کیفیت زندگی کاري آنان کنندیمدر آنجا تدرس پاسخگویان 

متغیر 

  وابسته

  تمفروضا

لوین آزمون

tآماره
سطح 

داريمعنا

تفاوت 

Fآماره  میانگین
سطح 

معناداري

کیفیت 

زندگی 

  کاري

برابري فرضبا

  ها انسیوار
095/0  758/0  164/0  869/0  

467/0  
برابري فرضبدون

  ها انسیوار
-  -  163/0  871/0  

  

ــواختی 11مطـــابق جـــدول  ــوارآزمـــون یکنـ ــا انسیـ ــاداري )F=095/0(هـ ومعنـ

ها در این پژوهش بـا یکـدیگر   بیانگر این مطلب است که واریانس نمونه)=758/0Sig(آن

هاي بدست آمده در  ، دادهها انسیوارباشند، بنابراین با توجه به اثبات فرض برابري  برابرمی

دهد که سطح معنی داري بدسـت   و معناداري آن نشان می ها انسیوارفرض برابري ردیف

باشد، پـس بـین میـانگین کیفیـت      می) =05/0(تر از آلفاي تحقیقبیش) = 869/0Sig(آمده
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–نظـري  (ها آنزندگی کاري معلمان دوره متوسطه استان کردستان به تفکیک نوع مدرسه 

  )=sig =164/0t ,758/0.( در پژوهش حاضر تفاوت معناداري وجود ندارد ) فنی

گیرينتیجه

انجام شده، رابطه این متغیر را بـا عـواملی   کیفیت زندگی کاري که در رابطه با  ییها قیتحق

و مـواردي از ایـن قبیـل     گیري مدیران هاي تصمیم شیوهچون اثربخشی مدارس، عملکرد، 

و تا به حال میزان کیفیت زندگی کـاري در انـواع مـدارس دوره     اند دادهمورد بررسی قرار 

ـ   . متوسطه مورد بررسی و مقایسه قرار نگرفته اسـت  ه دسـت آمـده ایـن    در ادامـه، نتـایج ب

  . ردیگیمتحقیق و بررسی این نتایج در مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري مورد بحث قرار 

کـه از نظـر معلمـان ،     دهدیمنشان  ها پرداختنتایج تحقیق در مؤلفه منصفانه بودن 

 هـا  آنو بـه نظـر آنـان حقـوق و مزایـاي       باشـد یماز متوسط  تر نییپااین مؤلفه در حد 

معلمـین از کـار    شودیماین امر باعث . تناسبی ندارد ها آنوده و با کار رضایت بخش نب

واضـح اسـت کـه رشـد و     .خود ناراضی بوده و کارایی و اثربخشی مناسبی نداشته باشند

، لذا ترمیم حقوق باشدیمآن  يها انسانشکوفایی یک جامعه منوط به رشد و شکوفایی 

مشاغل جامعه اگر چه بار مالی زیادي بـراي  آنان با دیگر  يها پرداختمعلمان و تناسب 

.، اما بازده و نتیجه آن بسیار بیشتر از این بار مالی خواهد بودکندیمدولت ایجاد 

بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه از      کیفیت زندگی کاري  در سایر مؤلفه هاينتایج تحقیق 

وسـطی قـرار   در سـطح مت  هـا  مؤلفـه دیدگاه پاسخگویان، محیط کار و مدارس آنان در این 

سرمایه گذاري جهت باال بردن سطح ایمنی و سالمت کارکنان به منظور ارتقاء سطح  .دارد

تا نتیجه و بـازده سـازمان از کیفیـت بـاالیی برخـوردار       شودیمسالمت سازمان ، موجب 

سطح ایمنی و بهداشت مدارس، مربـوط بـه    شاید دلیل نتیجه گیري معلمان در مورد. شود

رس و عدم توجه به مقاوم سازي آن و همچنین نبود امکانـات رفـاهی و   بافت فرسوده مدا

بهداشتی در مدارس باشد که معلمان را ناچار نموده تا سـطح متوسـطی را بـراي ایمنـی و     

 يهـا  فرصـت فراهم نمودن زمینه بهبود تواناییهاي فردي، . بهداشت مدارس در نظر بگیرند

سب شده، تأمین امنیت و درآمـد شـغل،   ک يها مهارتبه کارگیري  يها فرصتپیشرفت و 

ضمن خدمت به کارکنان  يها آموزشایجاد سیستم ارتقاي شغلی، فرصت ادامه تحصیل و 

کـه بـه رشـد کارکنـان و ارتقـاي امنیـت آنـان         ییهـا  نهیزمو در نهایت فراهم نمودن تمام 
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شـد و  در زمینـه تـأمین فرصـت ر    توانیمکمک کند، اقداماتی است که  تواندیم) معلمان(

 يهـا  فرصـت توجه به زنـدگی کارکنـان و فـراهم نمـودن      .امنیت مداوم معلمان انجام داد

و به تبع باال رفتن انگیزه آنـان   شودیمآنان  ةزیانگفراغت و ادامه تحصیل موجب باال رفتن 

و آثـار و پیامـد هـاي آن متوجـه      شـده در شغلشـان   هـا  آنموجب کارایی و اثـر بخشـی   

وجـود اعتمـاد و صـمیمیت    .  شـود یمـ ش یعنی دانش آموزان محصوالت آموزش و پرور

متقابل میان کارکنان مدرسه آثار مثبتی را بر عملکرد آنان و تمامی سیستم آموزشی خواهـد  

باال بودن وابستگی اجتماعی در میان معلمان مـدارس متوسـطه اسـتان کردسـتان     . گذاشت

  .امري مطلوب و مؤثر در سالمت و اثر بخشی آن خواهد بود

ـ قابلۀتوسـع نتایج مربوط به دیگر مؤلفه زندگی کاري یعنی میـزان   انسـانی،   يهـا  تی

، خود گردانـی و خـود کنترلـی در    ها مهارتبیانگر این نکته است که امکان به کارگیري 

، در ریـزي برنامهکار، امکان دسترسی به اطالعات مربوط به کار و زمینه انجام طراحی و 

هرچنـد کـه   . اسـتان کردسـتان وجـود دارد    ۀمتوسـط ةدورن حد قابل قبولی براي معلما

ـ قابلۀتوسـع آموزش و پرورش توانسته است تاحدي در رابطه با  انسـانی گـام    يهـا  تی

کـه نتـایج تحقیـق    اسـت  ییها ضرورتبردارد ولی توجه و عنایت بیشتر به این مؤلفه از 

  .کندیمبیان 

لمـان دوره متوسـطه و نـوع    در بررسی معناداري تفاوت بین کیفیت زندگی کاري مع

نشان داده شد که بین نوع مـدارس   )فنی –نظري (کنندیممدارسی که در آنجا تدریس 

و کیفیت زندگی کاري آنـان تفـاوت    کنندیمپاسخگویان در آنجا تدریس  اي که متوسطه

یکسان بودن معلمان مدارس فنـی و نظـري در میـزان حقـوق و     . معناداري وجود ندارد

افتی از آموزش و پـرورش، تشـابه شـیوه عملکـرد ، یکسـان بـودن سـاعات        مزایاي دری

موظفی تدریس، تشابه مـدیران از نظـر مـدرك و سـابقه کـار و شـیوه اداره مدرسـه در        

مدارس متوسطه فنی و نظري و وجود معلمانی که در هر دو نوع از مدارس مشغول بـه  

گذاشـته و   تـأثیر نتیجـه تحقیـق   عواملی باشد که بر  نیتر مهم، شاید از باشندیمتدریس 

موجب رد فرضیه اصلی تحقیق یعنی عدم وجود تفاوت معنادار در میزان کیفیت زندگی 

.کاري  معلمان مدارس متوسطه فنی و نظري، شده است
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