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 چکيده 

و  زبا تباطیار ریمجااز راه  نمازسا یعضاا همهآن  سیلهو به که ستا ییندافر ریکا ندگیزکیفیت 

 مانیزسا هویت ،شغلی ضایتر سطح ریکا ندگیز کیفیت سساا بر . ندارگذ می ثرا هم بر مستمر طتباار

 همروش و  یك هم ریکا ندگیز کیفیت ینابنابر .می شود سحساابیشتر  رکا محیطدر  نیروا سالمتو 

 دکر می نهایی یبند جمعدر  که موثر ریکا ندگیز کیفیت بر مختلفی ملاعو .ستا خالقیا فهد یك

با توجه به موارد مذکور این سوال مطرح . به ایمنی و امنیت کار و فرصت شکوفایی اشاره کرد انتو می

پژوهش از  این. چه عواملی باعث افزایش کیفیت زندگی منابع انسانی یك سازمان می گرددمی گردد که 

نظارت صحیح، شرایط و امنیت شغلی، فضای  یافته های پژوهش نشان می دهند. است کاربردینوع 

شغلی مشارکتی و نظام پرداخت صحیح می تواند در افزایش کیفیت زندگی کاری منابع انسانی یك 

 .سازمان موثر واقع شود

 

 .سانیمنابع ان کیفیت زندگی کاری، عملکرد سازمانی،: واژگان كليدي
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 مقدمه 

 و فردی زندگی تمام ابعاد در که افتد می اتفاق سریع و گسترده عمیق، قدری کنونی به دنیای تحوالت و تغییر          

 است همراه نیز ای اجزای پیچیده با که تغییر حال در محیط تا گردد می باعث رویداد پیوسته این .گذارد می اثر فرد اجتماعی

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو   کند طلب رویارویی رابرای پذیری انعطاف و نو های پاسخ

نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و . استفاده بهینه از امکانات، صنایع و به ویژه نیروی انسانی آن کشور است

ه ی سازمان ها و کشورها هستند و بزرگ ترین سرمایه ی یك کشور و عامل اصلی سرمایه ی بی پایان در جهت رشد و توسع

اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند، امروزه تغییرات فن آوری نیروی . پیشرفت آن است

امروزه منشأ اصلی مزیت (. 8811کاران، رضایی و هم)انسانی و افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند

بنابراین دانایی و کیفیت منابع انسانی مهمترین و . رقابتی سازمانها برخورداری آنها از نیروی انسانی کارامد، توانا، فهیم و داناست

رقابتی در جهان . با ارزش ترین سرمایه ی سازمان محسوب می شود و نقش عمده ای در توسعه ی سازمان بر عهده دارد

. امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالت ها عنصر انسان سازمانی است

بی تردید نمی . در سازمان ها بعضأ این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان عملکرد مدیران و کارکنان را بهبود بخشید

پاسخ صریح و قاطع داد ولی آنچه مسلم است این است که تربیت، توانمند سازی و توسعه ی توان به این سؤال مهم و اساسی 

منابع انسانی از مهمترین عواملی است که می تواند در ارتقاء و تقویت سطح فرهنگ سازمانی و نیز عملکرد آنها نقشی مهم و 

 (. 8831سلطانی،)موثر ایفاء کند

اند  داده محققان نشان. ساسی استهایی که به جذب و ابقا کارکنان اهمیت می دهند ا کیفیت زندگی کاری باال برای سازمان

های مراقبت بهداشتی به طور منفی روی  های مجدد سیستم و سازماندهی 8تجدید ساختارهای مجدد مداوم ، اقتصادی نمودن

ن محققان مدارکی دال بر آن که کیفیت هم چنی(. لیس و کرن )روحیه پرسنل و رضایت شغلی در انتاریو  تاثیر گذاشته است 

های رفتاری کارکنان مانند هویت سازمانی ، رضایت شغلی ، مشارکت کاری ، تالش شغلی،  زندگی کاری اثر مهمی روی واکنش

تحقیقات  (. 118  سیگری، افراطی، سیگل و لی )اند عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت ، تغییر و تبدیل سازمانی دارد، ارائه داده

 8راسر و جوینار )گذارد اند مسائل کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان  و نهایتا ابقا یا ترک پست کنونی تاثیر می تایید کرده

 118 .) 

های وسیعی از محیط کاری را شامل می شود که روی یادگیری و سالمت کارکنان  نشان داده شده کیفیت زندگی کاری جنبه

واریانس آن %  1 و تاثیری مثبت بر تعهد سازمانی دارد و ( 112 ون ، لمیوکس چارلس ، مك گوئیر کل ، رابس)گذارد  تاثیر می

کیفیت زندگی کاری سهم مهمی در رضایت از سایر ابعاد زندگی نظیر خانواده، تفریح  و سالمت . را به خود اختصاص می دهد

های کاری مستقیما روی پیامدهای بیمار تاثیر گذار  مدارکی دال بر آن که محیط(. 118 سیگل، افراطی و سیرجی )دارد 

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

 (.118   لسچینگر، فینگان و شمین)های دیگر است های کاری حمایتی دارند کمتر از بیمارستان هایی که محیط بیمارستان

ای پیچیده، مرکب از متغیرهای محیط کاری و فراورده ارزیابی کلی شخص از شغلش می  فیت زندگی کاری مسئلهکی

، این محیط از نظر شدت و پیچیدگی افزایش (118  2، لوئیس ، برازیل ، کروئگر، لوفلد و جام  8331 ناکس ، ایروینگ)باشد

کنند تغییرات بیشتری خواهند  روی مراقبت و بیمارستان تاثیر می هایی که های کاری با تشکیل شبکه خواهد یافت و موقعیت

های کاری خصوصیاتی هستند که به عنوان قسمتی از کیفیت زندگی کاری تعیین  پایداری و قابلیت پیشگویی در محیط. یافت
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ناکس ، ) خص می شوندهای کنونی مراقبت بهداشتی با ناپایداری و غیر قابل پیشگویی بودن مش می شوند، در حالی که محیط

 (.8331 ایروینگ

ای  روانشناسان صنعت و دانشمندان مدیریت آن را به عنوان سازه. گرچه هیچ تعریف رسمی از کیفیت زندگی کاری وجود ندارد

رضایت شغلی یکی از پیامدهای . شود و از رضایت شغلی متفاوت است اند که با خوب بودن کارکنان مربوط می در نظر گرفته

های  گذارد بلکه روی سایر جنبه کیفیت زندگی کاری نه تنها روی رضایت شغلی تاثیر می. بسیار زیاد کیفیت زندگی کاری است

این مفهوم اثر مکان کار را روی رضایت از .کند  تاثیر می... رضایت نظیر زندگی خانوادگی زندگی اجتماعی زندگی اقتصادی و

تمرکز . گیرد  ایت از کل زندگی و خوشحالی شخصی وخوب بودن ذهنی دربر میهای زندگی غیر شغلی، رض شغل و حیطه

مفهوم کلیدی که در متون بحث (. 118 سیگری،افراطی، سیگل و لی . )کیفیت زندگی کاری فراتر از رضایت شغلی است

وری  ی و افزایش بهرههای مشارکت شود شامل امنیت شغلی ، سیستم پاداش بهتر ، پرداخت بیشتر، فرصت برای رشد ،گروه می

های روی کیفیت زندگی کاری جستجو باید  کند که در بررسی میرویس ذکر می(. 8331الو  و می )سازمانی نسبت به بقیه است

به نقل از )روی خود کارمند تمرکز کند و نه روی کیفیت به عنوان یك خصوصیت انتزاعی از کار یا پاسخ هوشمندانه از کارمند

 (. 833لینگ و اودل شانی، بژری ،اسکر

در مرور و سنتزی  جدید از متون روی سالمتی و خوب بودن در مکان کار ، مدارکی دال بر پیامدهای سطح   دونا و گریفیث

پایین سالمتی و خوب بودن ارائه کردند که شامل غیبت ؛ کاهش اثربخشی؛ کاهش کیفیت خدمات، شکایات بیشتر و 

ای  است  نارضایتی از کیفیت زندگی کاری مسئله(. 118 ل از سیگل، افراطی و سیرجی به نق)های مستقیم طبی است  هزینه

خستگی ، نومیدی و . گذارد که تقریبا روی تمام کارکنان بدون توجه به موقعیت یا وضعیت آن شخص در هر زمان تاثیر می

تواند برای فرد یا سازمان  این مسئله میعصبانیت در کارکنانی که از کیفیت زندگی کاری خود ناراضی هستند معمول است و  

هم چنین کیفیت زندگی کاری مستقیما روی خدماتی که یك سازمان به مشتریان خود عرضه (. 1والتون)هزینه داشته باشد

می کند تاثیر می گذارد و چنانچه این پدیده بررسی نشود پیشرفت اثربخش سازمان نه می تواند ارتقا داده شود و نه حفظ 

 .(والتون)گردد

تعهد به توسعه درک مشترک از اینکه . به هر حال کیفیت زندگی کاری به تالش همکارانه بین مدیران و کارکنان نیاز دارد 

بررسی . نماید های ارتقای کیفیت می دهد جنبشی برای فعالیت کیفیت زندگی کاری چه معنایی در زمینه سازمان خاص می

هایی برای اشتراک و مذاکره درباره معنای درون و سرتاسر  ای سازمانی همراه با مکانیسمتجربه درونی کیفیت زندگی کاری اعض

شانی، بژری ،اسکرلینگ و )هستند( بر اساس کیفیت زندگی کاری ) های مبنی  واحدهای سازمانی نخستین مراحل در نواوری

 (. 833اودل 

 

 كيفيت زندگي كاري

 

کاری فراتر از رضایت  کانون کیفیت زندگی. دن کارکنان را عنوان می کندکیفیت زندگی کاری سازه ای است که خوب بو

اثر مکان کار روی رضایت با کار ، رضایت در حیطه های زندگی غیر کاری ، رضایت از زندگی کلی ، خوشحالی . شغلی است

 (118 سیگری افراطی سیگل لی ) .شخصی ، و خوب بودن ذهنی را در بر می گیرد

توافق کمی وجود دارد،  اصطالحاما در مورد معنای این . است اصطالح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته

اشاره به مجموعه ای از  زندگی کاریاول اینکه کیفیت : جود دارددر عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن و

، کارکنان کارفرما، روابط انسانی امنیت شغلیتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، نتایج برای کارکنان نظیر رضای

دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر . و میزان پایین بودن حوادث دارد

های کیفیت زندگی کاری ممکن  در این رابطه برنامه. شاره داردمدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن ا
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های کیفیت زندگی کاری و  است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه

 .( 881رودکی، )سازمانی در نظر گرفته شود وری بهرهو  کارآییبهبود 

است، به طور ضمنی چشم انداز جدیدی از رضایت  که در زمینه کیفیت زندگی کاری انجام شده امروزه بیشتر تحقیقات تجربی

اگر چه در بعضی از متون کیفیت زندگی   .(Cherose et al,2006)اند شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شغل را پذیرفته

ن بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت و اند، لیک کاری و رضایت شغلی به عنوان مفاهیمی مترادف در نظر گرفته شده

تفاوت کیفیت زندگی . روانشناسان صنعتی اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی از نظر مفهوم متفاوت هستند

دانا و   .(Sirgy et,2001)زندگی کاری است کیفیتکاری و رضایت شغلی در این نکته است که رضایت شغلی یکی از نتایج 

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

 .شود از میزان حقوق، همکاران و ناظران میهای مختص کار نظیر رضایت  و نیز رضایت از سایر جنبه[ در اواسط آن]شغلی

است که بوسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی  فرایندییك برنامه کیفیت زندگی کاری به معنی 

است در تصمیم هایی که بر شغل هایشان بخصوص، و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می  مقصود ایجاد شدهکه برای این 

شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان  گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر می

عی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن در واقع کیفیت زندگی کاری نمایانگر نو. کاهش می یابد

 .احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند

به طورکلی در . ها در کارکنان خود چه می کنند تفاوتهایی وجود دارد در اینکه سازمانها برای پدیدآوردن این گونه احساس

ب در کیفیت زندگی کاری شهرت دارد، دادن و دریافت کردن پیشنهادها، پرسشها و سازمانی که به داشتن برنامه ای کامیا

در چنین فضایی، ناخشنودی خالق نشانه ای از . انتقاداتی که می توانند به هرگونه بهبود در کار منجر شود رغبت وجود دارد

ا توجه به موارد مذکور می توان اینگونه عنوان ب. توجه و دلسوزی سازنده و نه خرده گیری کوبنده برای سازمان به شمار می آید

یعنی امکان ارضای بیشتر نیازهای شخصی کارکنان، وجود امنیت برای افراد به نحوی که آنها « کیفیت زندگی کاری»کرد که 

قع شوند و بتوانند با خیال راحت در کنار دیگران به زندگی خود ادامه دهند و احساس مفید بودن بنمایند و مقبول دیگران وا

 .( 881رودکی، )در نهایت برای افزایش مهارت و دانش خود فرصت داشته باشند

 

 شرایط

 

: 3 2کامینگر، )یابد،  کیفیت زندگی کاری در عکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سالمت روحی آنان تبلور می

های شخصی آن، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیاز  نگرش به تعریف کیفیت زندگی کاری و بازتاب(. 8812

های فردی  های کیفیت زندگی کاری و در انطباق آن با عکس العمل مشخصه زمینهدر . فرد از اولویت خاصی برخوردار است

 :است قابل ذکر کارکنان، موارد اساسی زیر 

های جبرانی برای حفظ استاندارد زندگی کاری قابل قبول، مخصوصاً  با توجه به سایر پرداخت :پرداخت كافي و مناسب -8

 کند؟  کفایت می در مقایسه با سایر کارها، چه مقدار پرداخت و مزایا

محیط فیزیکی و روحی کار چیست؟ آیا شایط کاری به طور ناروایی خطرآفرین است؟ چه شرایط  :محيط ایمن و سالم - 

 روحی و جسمی بر سالمتی، راحتی، و فساد اداری کارکنان در حین انجام کارشان موثر است؟

ها چقدر سخت گیرانه است؟ کار تا چه حد  اند و کنترل کارها تا چه حد ساده و تجیه شده :هاي انساني گسترش ظرفيت -8

ها استفاده کنند و کاری را انجام دهند که برایشان  کند که مهارت و دانش خود را بهبود بخشیده از آن کارکنان را قادر می

 .معنی دار و مهم باشد

توان دانش و مهارت  ست؟ چگونه میانجام وظایف محوله تا چه حد در حفظ رشد ظرفیت اشخاص موثر ا :رشد و امنيت -۴

شود بدست آورد؟ چه امکاناتی برای افزایش کارایی و بهره وری در جهت  تازه برای انجام وظایفی که بعداً به کارکنان واگذار می

و برای پیشرفت فرد در مسیر سازمانی مربوط و به رسمیت شناختن وی با توجه به پیچیدگی ساختاری و تمرکز از طرف هم 
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میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی "اران و سایر اعضا وجود دارد؟ در تعریف دیگر از کیفیت کاری آن را قط

در این تعریف به شدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیاز افراد  "اند با استفاده از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده

که نرخ تورم و رکود اقتصادی در حال افزایش بود ( 8311-8313)11موضوع بهبود وضعیت زندگی در دهه. است تاکید شده

افزایش منابع، مدیریت عالی این توجه تا حدودی تعجب آور بود زیرا معموالً در شرایط اقتصادی و . مورد توجه خاص قرار گرفت

 .افتد نه شرایط رکود و تورم های مردمی د داخل سازمان می سازمان به فکر افزایش بهره وری در جهت برنامه

 

 كيفيت

 

کیفیت زندگی کاری که در بسیاری از موارد از تغییر نظام پرداخت گرفته تا تصویب قانون حقوق کارکنان، آزادی اندیشه، 

از نگاهی دیگر، کیفیت زندگی کاری را . کند یند ارضای نیازها، و برخورد عادالنه و برابر را برای آنان تضمین میآزادی بیان، فرا

 :توان به دو صورت زیر تعریف نمود می

مانند میزان حقوق و  سازمانای از شرایط واقعی کار در یك  تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه -8

، سرپرستی، تنوع و غنی بودن مشاغل ساالری مردمگیری،  مزایا، امکانت رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم

 (.8812:   زاده،  ممی...)و

به . تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور فرد و طرز تلقی او از کیفیت زندگی کاری به طور اخص - 

و طرز تلقی آنان منعکس کننده مفهوم خاصی عبارت دیگر، کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ 

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

طبعاً با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا در هر منطقه . فیزیکی و روانی محیط کار خود است تمطلوبیسازمان از 

های گوناگون با تصورات ذهنی مختلف درباره  از یك کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان دارای خرده فرهنگ

 . ت خواهد بودهای اندازه گیری کیفیت زندگی کاری متفاو زندگی و کار است، شاخص

از نظر وی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری . کند قسمت تقسیم می  والتون اجزای اصلی کیفیت زندگی کاری را به 

دار و با مفهوم بودن کار؛ تناسسب سازمانی و اجتماعی کار؛ چالشی، غنی و پربار بودن کار؛ به صورتی  معنی: عبارت اند از

پرداخت منصفانه و کافی؛ شرایط کاری ایمن و بهداشتی؛ فرصت مناسب برای توسعه : است جزئی تر نیز مطرح کرده

های انسانی؛ فرصت مناسب برای رشد و امنیت مداوم؛ اهمیت کار در جامعه؛ قانونمندی کار؛ تناسب اجتماعی  قابلیت

 .(8812: 1 جزئی، )کار

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

این . رابطه کیفیت زندگی کاری نیز با توجه به فلسفه زندگی هر جامعه متفاوت استکاری برای هر جامعه تعریف خاصی دارد، 

است که تا سطح قابل  به عالوه، کیفیت زندگی کاری در سطح کل سازمان نشان داده. ها نیز مصداق دارد امر در مورد سازمان

در تعریف دیگر، کیفیت زندگی . دهد ایش میوری نیروی انسانی و در نتیجه اثر بخشی سازمان را افز توجهی عملکرد و بهره

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

د و آی زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می. است« گرانه، مشارکتی، و اقناع کننده

های منظم از سوی سازمانی  هایی در استفاده از زندگی کاری با کیفیت، که خود کوشش عبارت است از به کار گیری کوشش

تری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریك مساعی در اثربخشی کلی سازمان  های بزرگ است که به کارکنان فرصت

 .(12:8812 جزئی، )دهد می

 

بویژه . و تعالی دست یافته اند، توانسته اند نیروها و استعداد های نهفته در افراد را شکوفا سازند جوامعی که به پیشرفت، ترقی

آندسته از سازمان هایی که به اهمیت و نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، به ارزش و قدرت نیروی کار متعهد 

یت را صرف ایجاد محیطی می کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، آگاهی یافته و منابع مهم و انرژی فراوانی از مدیر
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سازمان های امروزی در محیط های پرتالطم و نامطمئنی فعالیت می کنند و برای موفقیت در . در بهبود عملکرد سهیم باشند

نند تا به این طریق بر چالش ها و چنین شرایطی، استراتژی هایی نظیر کوچك سازی، سازماندهی مجدد و غیره را اتخاذ می ک

فرصت های شغلی چه در داخل و چه در خارج سازمان، همواره یکی از نکات محوری . عدم اطمینان های موجود فایق آیند

بر این اساس، کارکنان نیز .برای سازمان هایی است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در مدیریت منابع انسانی می نمایند

 (.8811گل پرور،)با نظم جدیدی از قوانین، انتظارات و شرایط استخدامی تجربه می کنند شغل شان را

از اینرو مدیریت مبتنی بر دانش بدون مرز امروزی، با تمرکز بر سازمان های یادگیرنده و خالق، حاصل پیام های جدید و 

، سازمان های معاصر انتظار دارند که افراد رویکرد از یك سو. متفاوتی به مدیران و کارکنان در اداره ی مسیر شغلی آنان است

یادگیری مداوم را در طول زندگی اتخاذ کنند، جهانی بیاندیشند پویایی ها و نوسان های موجود در شغل خود و بازار کار را 

به انتظارات بطور موفقیت آمیز اداره کنند و در تیم های خودگردان فعالیت نمایند و فرهنگ پاسخگوئی به موقع و سریع 

از سوی دیگر سازمان ها موظفند هزینه رشد آموزش فنی و رفتاری مورد نیاز افراد را در چنین . مشتریان را توسعه دهند

افراد نیز این مسئله را پذیرفته اند که در زمینه ی ضمانت مسیرهای شغلی ثابت و بلند مدت، انتظارات . محیطی متحمل شوند

برای اداره ی سازمان ها در چنین محیطی، وجود مدیران ماهری که بتوانند با . وانند داشته باشندزیادی را از سازمان نمی ت

تلفیق نیازهای شغلی افراد و خواسته های سازمان به اهداف و ماموریت سازمانی دست پیدا کنند بیش از پیش احساس می 

 (. 818،ص 881بلچر،)شود

اما . دانشگاهها بخش کلیدی نظام های آموزشی هستند. سراسر جهان می باشدآموزش عالی محور اصلی توسعه ی انسانی در 

مجموعه ی بزرگ و متنوع نهادهای دولتی و خصوصی آموزش عالی در هر کشور شامل دانشکده ها، نهادهای آموزشی فنی، 

د توانمندی های الزم زمینه را آزمایشگاههای تحقیقاتی، مراکز یادگیری از راه دور و بسیاری دیگر موسساتی هستند که با ایجا

دانشگاهها برای پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثربخشی خود در (.  11 ،1آشوین)برای توسعه فراهم می کنند

 . شرایط متحول امروزی باید بتواند خود را به طور مستمر و به نحو اثربخش بازآفرینی نماید

های آن شامل سرمایه، ساختمان، تجهیزات، برنامه، امکانات و نیروی انسانی  دهدا تحقق این مهم مستلزم آن است که درون

فراگرد دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، عرضه خدمات، حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تکنولوژی است . است( استاد و دانشجو)

تراع، اکتشاف علمی، تولید و گسترش های آن دربرگیرنده نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه نوآوری، اخ داده و برون

 (.8811اردکانی،)مرزهای دانش است 

و در این میان کارکنان نقش کلیدی در دانشگاهها ایفاء کرده و پژوهش درباره ی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی آنان 

فراد شاغل را بهبود بخشد و کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می کوشد تا کیفیت زندگی ا. حائز اهمیت فراوانی است

سعی می کند به نیازهای شغلی که به نقش یك عامل تولید در کنار دیگر عوامل تولید مانند سرمایه تنزل کرده و دچار از خود 

در واقع برنامه های کیفیت زندگی کاری به حوزه های مختلف عینی و (. 8811خنیفر و همکاران، )بیگانگی شده، پاسخ دهد

کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ( 8318)3والتون. ان می پردازدذهنی کارکن

ویژه پیامد های ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سالمت روحی تعریف می کند؛ با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی 

والتون یك الگوی . بهبود کاربه منظور رفع نیازهای فرد تاکید داردکاری بر پیامد های شخصی، تجربه ی کاری و چگونگی 

نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که دارای هشت مولفه ی پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن 

، فضای کلی زندگی، و بهداشتی، تامین فرصت رشد امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری

 (.8811میرکمالی و نارنجی ثانی، )یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه ی قابلیت های انسانی می باشد

ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند شناخت نحوه عملکرد کارکنان شان هستند تا بر این اساس عملکرد خود را  سازمان

های بالقوه کارکنان،  فقدان شناخت کافی و کامل از استعدادها و ضعف. یجاد کنندبهبود بخشند و تحوالت مثبتی در سازمان ا

 (. 881حاجی جباری،)ناشی از فقدان ارزیابی صحیح مدیران و سرپرستان از کیفیت و کمیت عملکرد کارکنان آنها است 
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و ی کاری منابع انسانی یك سازمان از آنجایی که کارکنان بیشترین ساعات را در محل کار خود به سر می برند، کیفیت زندگ

عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی کاری منابع انسانی سازمان ها که منتج به بهبود عملکرد نیروی انسانی می گردد  نیز

  .حائز اهمیت می باشد

کارکنان به عنوان . های قبلی کار و رفتار انسانی مشتق شده است های سازمانی مفهوم کیفیت زندگی کاری از مدل در بررسی

شوند و به کار  بر اساس باالنس مطلوبی بین  اند که جهت کار برانگیخته می افراد تصمیم گیرنده باهوشی در نظر گرفته شده

؛ محققان ( 833شانی ، باسوری ، چرلینگ و ادل )پاداشهای داده شده به آنها و انتظاراتی که از آنها می رود، می نگرند 

های افراد کار  گی کاری را روی خصوصیات فیزیکی مکان کار و رفتارهای ظاهری و نگرشمطالعات کیفیت زند

در حالی که کیفیت زندگی کاری مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط (  833شانی، بژری ،اسکرلینگ و اودل )اند متمرکزنموده

 (.112   81چارلز مك وایر-وکسکول ، روبسون ف لیم)گذارد کاری است که روی یادگیری و سالمت کارکنان تاثیر می

 

 گيري بحث و نتيجه
 

کیفیت زندگی کاری، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس مالکیت، 

با بررسی صورت گرفته می توان گفت نظارت صحیح، شرایط کاری مناسب و . خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند

، فضای مشارکتی شغلی و نظام پرداخت صحیح از عوامل موثر در افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امنیت شغلی

که بر کیفیت زندگی کاری کارکنانشان تأکید می ورزند از اثربخشی سازمانی بیشتری برخوردارند،  ییسازمان ها .می باشد

خستگی ماللت آور کار از طریق ایجاد تنوع بیشتر در کار کاهش یافته و با ایجاد طیفی از مهارت ها در درون کارکنان باعث 

فیت زندگی کاری به طور معمول یعنی تأکید بر روش هائی که در واقع توجه به کی .افزایش توان انجام کار در آنها می شود

سازمان را دگرگون می سازد تا رضایت شغلی و بهره وری کارکنان را افزایش دهد، مشارکت در کار و عملکرد آنان را فزونی 

ایجاد یك کار  بخشد، فشار عصبی، ترک خدمت و غیبت را کاهش دهد، نهایتاً همگی اینها تالش هائی تلقی می شود که به

 .پرمعنادارتر و رضایتبخش تر منتهی می شود

 

 پيشنهادات 

 

 :در پایان با توجه به نتایج به دست آمده  از این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می گردد

 از کیفیت زندگی  کارکناننموده و با افزایش کیفیت آن بر احساس  بیشتری مدیران به ابعاد مختلف مکان کاری توجه

 . وری واحد خود نیز بیافزایند کاری تاثیر گذاشته و به تبع آن بر بهره

  همچنین عوامل موثر بر . کاری بر اساس اولویت تعیین شود عوامل موثر بر کیفیت زندگیدر هر بخش سازمان

 .وری نیز مورد بررسی قرار گیرد بهره

 مداخالتی در جهت افزایش کیفیت زندگی کاری طراحی و اجرا و اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیرد . 

  ،حس امنیت شغلی در کارکنان ایجاد گردددر جلساتی از طریق روانشناسی کار. 
 

 

  منابع

کارشناسی )هران، پایان نامه، بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی شرکت سهامی بیمه ایران در ت(8812)احمدی رنانی، زهرا

 .دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.، دانشگاه شهید بهشتی(ارشد
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 .8131، مدیریت بهره وری و ارتقای کیفیت شغلی، روزنامه مردمساالری، شماره (8811)اسدی، محمد حسین

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مطالعه موردی در )، تدوین مدل بررسی کیفیت زندگی کاری (8812)بزاز جزایری، احمد

 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه شهید بهشتی-(ای دکترای حرفه)، پایان نامه(معدنی ایران

 راهنمای جامع بهره وری، مترجم بنیاد مدیریت بهره وری چاپ دوم، تهران، نشر کارآفرینان(. 8811)بلچر، جان

یت شغلی و سالمت روان با کیفیت زندگی کاری در پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت کرج، ، رابطه رضا(8811)تدینی، شیوا

 .دانشگاه پیام نور-(کارشناسی ارشد)پایان نامه

، (کارشناسی ارشد)وری کارکنان بانکهای کشور، پایان نامه  ، بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره( 881)تعالی، حسین

 .طباطبائیدانشگاه عالمه 

، بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران، پایان (8813)جمشیدی، عالیه 

 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-(کارشناسی ارشد)نامه

مرکز آموزش و تحقیقات : ، تهرانراهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی(  881. )و سرآبادانی، م. حاجی جباری، ع

 .صنعتی ایران

های  ، بررسی تاثیر بکارگیری برنامه ارتقاء صالحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران واحد مراقبت(8812)خدایاریان، مهسا 

 .دانشکده علوم پزشکی.دانشگاه تربیت مدرس-(کارشناسی ارشد)ویژه قلبی، پایان نامه

 ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران(از نظریه تا کاربرد)ام پیشنهادات در سازماننظ(. 8811)خنیفر،حسن

سوری، حسین . ک.واسکارگاوندرا رائو، ج/ وری ، مجموعه مقاالت نقش کیفیت زندگی کاری در ارتقاء بهره( 881)رائو، واسکارگاوندرا 

 .ستان بوشهرمه و بودجه ابرنا سازمان: گرمسیری مکیه:  پیراسته؛ مترجم

، مجله دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه (راه پیشرفت)مدیریت مسیر ترقی (  881. )رضائیان، ع

 .21-1 ، صص8 تهران، شماره

کارکنان بررسی رابطه نگرش سرپرستان به عوامل انسانی بهره وری و سبك رهبری با تعهد سازمانی در (. 8811)رضایی، ل 

 838-838کارخانجات مخابرات زیمنس، مجموعه مقاالت کنگره دو ساالنه روانشناسی صنعتی و سازمانی صص

، تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد (8811)رودکی، مهدی

 .اسالمی واحد تهران جنوب

، دبررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد، پایان (8811)زمانی، سلیمان 

 .دانشگاه آزاد واحد خرم آباد--(کارشناسی ارشد)نامه

بررسی چگونگی تعامل فرهنگ سازمانی با نظام های آموزشی، تربیتی و توسعه ی منابع انسانی، (. 8831)سلطانی، محمدرضا

 11-811صص 81نامه توسعه ی منابع انسانی پلیس، شماره ی دوماه

، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری معلم متوسطه شهرستان نظرآباد بر عملکرد آنان، پایان (8811)شاکری ارقنه، غالمرضا 

 .دانشگاه پیام نور-(کارشناسی ارشد)نامه
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های سازمانی از دیدگاه کارکنان در  گی کاری بر کاهش کجروی، تبیین اثرات کیفیت زند(8811)شریف زاد، فتاح، عباسی، یداهلل

 .8 ، شماره 1سازمان، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال 

بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با میزان بهره وری در کارکنان اداری و اموزشی غیر هیات علمی (.  881)عبدالملکی، ج

 88-8منظور ارائه راهکارهای کاربردی، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکردصصبه  12- 1دانشگاه شاهددر سال

و تعیین تاثیر ( البالغه با تاکید بر نهج)های اسالمی  ، توسعه الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزش(8811)عالمه، محسن 

 .ه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانیدانشگا -( دکتری)آن بر کاهش تنیدگی روانی، پایان نامه 

ای استان  ، بررسی عوامل موثر بر میزان بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه(8811)غفارزاده، فاطمه

 .اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان گروه مدیریت دولتی

، بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی کار کارکنان موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، (8811)قائم پناه، رمضان علی 

 .88تـا    . ، ص8811، زمستان   :  شماره ،: دوره .پژوهش یار

کار و امور وزارت -(کارشناسی ارشد)، بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی، پایان نامه(8813)قاسمی، محمد 

 .اجتماعی

بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات (. 8813)قالوندی، حسن

 83علمی دانشگاههای اردبیل، ارومیهة تبریز، فصلنامه علمی پژوهشیروانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم ،شماره 

، 1 ان به کیفیت زندگی کاری و رابطه ی ان با تحول و عملکرد اداری، دوره هفتم، شماره نگرش کارکن(. 8812)کسایی، م

  88-883صص

فرا تحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک (. 8811)گل پرور، محسن 

 88هم، شماره خدمت، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزد

 .مبانی مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، تهران، نشر یسطرون(. 8818)میرکمالی، م 
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