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( مطالعه موردی )بافندگان Q.W.Lبررسی رابطه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری )

 فرش دستبافت شهرستان تبریز(

 
 1دكتر فاطمه اكبری

 2زهرا مدیرروستا

 

 چكیده

های بسيار مهم در علم مدیرت است؛ و همچنين این مبحث برای سالمت سازماني یکي از شاخصاز آنجا كه مقوله رفتار      

د وری باال از منابع خوها برای سالمت و بهرههای توليدی بسيار مهم است. و سازمانها و بنگاهوری هر چه بهتر سازمانو بهره

ي ر با هدف بررسي رابطه فرسودگي شغلي و كيفيت زندگباید مبحث رفتار سازماني را جدی بگيرند. بنابراین پژوهش حاض

های مهم مبحث رفتار سازماني هستند. هدف كاری بافندگان فرش دستبافت انجام شده است. كه این دو متغير از شاخص

دگي واصلي این پژوهش، ارائه الگویي مناسب برای ارتقاء سطح كيفيت زندگي كاری بافندگان فرش از طریق مطالعه رابطه فرس

 باشد. شغلي و كيفيت زندگي كاری مي

 

 فرسودگي شغلي، كيفيت زندگي كاری، فرش دستبافتكلمات كلیدی:

 

 مقدمه

و  3( ابداع شد و بر اساس تحقيقات اریک تریت1950ـ  54ابتدا در اروپا و طي دهة پنجاه )« كيفيت زندگي كاری»     

 ها را بررسي كردنداني در لندن، كه هم بعد انساني و هم بعد فني سازمانمربوط به روابط انس 4همکارانش در دانشکده تاویستا

وجود آمدن سيستمهای تکنيکي اجتماعي )سوسيو تکنيکال( مربوط به و چگونگي روابط بين آنها را ارزیابي كردند، باعث به

غل را برای هر چه بهتر هماهنگ ( در بریتانيا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحي شQ.W.Lطراحي شغل گردید. متخصصان اوليه )

( فراتر از مشاغل انفرادی رفته و اشکال گروهي Q.W.Lو منسجم كردن كاركنان و تکنولوژی ایجاد كردند. بتدریج دامنه )

وری كاركنان از قبيل سيستم پاداش دهي )نحوة پرداخت مؤثر حقوق كار و مشخصات محيط كار مؤثر بر رضایتمندی و بهره

 (1382ان كار، سبکهای مدیریتي و محيط فيزیکي را نيز در بر گرفت )سلطاني، و دستمزد( جری

دهد. ای جامع و گسترده است كه رضایت كاركنان را افزایش و فرسودگي شغلي را كاهش ميكيفيت زندگي كاری برنامه      

 رساند. عدم رضایت كاركنان ازیاری ميكند و به آنها در امر مدیریت، تغيير و تحوالت یادگيری آنها را در محيط تقویت مي

                                                 
 @gmail.comFakbari4054، استادیار دانشگاه هنر اسالمي تبریز، ایران - 1

  و اقتصاد فرش، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، ایران،دانشجوی كارشناسي ارشد مدیریت  -2       

3- Eric trisi 

4- Tavistock 
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دف بسياری رساند. هكيفيت زندگي كاری مشکلي است كه تقریباً به همه كارمندان بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسيب مي

ای است، زیرا تکنيک تعيين اینکه چه ها افزایش رضایت كاركنان در تمام سطوح است، اما این مسئله پيچيدهاز سازمان

(.امروزه در مدیریت معاصر مفهوم كيفيت 2006هایي با كيفيت زندگي كاری رابطه دارند امری دشوار است )سراجي، شخصهم

 (.1998، 1ای در سراسر دنيا بدل شده است )لوتانززندگي كاری به موضوع اجتماعي عمده

ت، ن و احساس عدم موفقيت فردی اسفرسودگي شغلي كه دربرگيرنده خستگي عاطفي، نگرش منفي در پاسخ به دیگرا     

فرویدنبرگر معرفي شد. وی فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و ناكامي  توسط هربرت 1970برای اولين بار در اوایل دهه

داند كه به علت عدم تحقق از خود گذشتگي فرد به نتيجه دلخواه در روش زندگي یا ارتباطي به وجود مي آید )انيسي مي

 (.1389وهمکاران، 

شود،پدیدهفيیدهمديدرميانکاركنانخدماتانسانيوسازمانيشغلیکهمعموالًبهشکلواكنشدربرابرفشارهايیکيازعمدهترینمسائلشغل

شود و شخصدچار فرسودگي شغلي احساس عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف ميسودگي شغلي بهرف.استيشغليرسودگ

 (.2011، 2)سوميا و پانچاناتام دهدميرا نسبت به انجام رفتار شغلي نشان  باریكسالت

گذرانند، توجه به فرسودگي شغلي آنها و از آنجا كه اغلب بافندگان قالي بيش از نيمي از وقت خود را در محيط كار مي      

تواند هم در روند كار سختي چون بافندگي و هم در كيفيت كاالی توليد شده )فرش داشتن رضایت نسبي از شغل خود مي

تواند موجب افزایش كيفيت زندگي كاری بافندگان گردد. هدف این مطالعه شناخت گذار باشد و این خود ميتبافت( تأثيردس

و تشخيص عوامل فرسودگي شغلي در بافندگان كارگاههای فرش دستباف در شهر تبریز و تأثير آن بر كيفيت زندگي كاری 

گي گذاری آن بر كيفيت زندكاهش فرسودگي شغلي و همچنين تأثير باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر سعي برآنها مي

با توجه به اهميت باالی مسائل مورد بحث، این پژوهش به بررسي ارتباط فرسودگي شغلي با كيفيت  3( Q.W.Lكاری )

ه این مسئلة كه ب پردازد. این پژوهش بر آن استهای توليد فرش دستباف ، شهرستان تبریز ميكاری كاركنان در كارگاهزندگي

بریز چگونه های توليد فرش دستباف تاساسي پاسخ دهد كه: رابطه فرسودگي شغلي بر كيفيت زندگي كاری بافندگان كارگاه

 است؟

 

 روش تحقیق

 

در پژوهش حاضر برای بررسي رابطه فرسودگي شغلي بافندگان فرش دستبافت و كيفيت زندگي كاری آنها با توجه به      

استفاده شده است. و طبق مدلي كه ارائه شده به  SPSSافزار گر سابقه كاری از روش همبستگي اسپيرمن در نرملمتغير تعدی

بررسي این رابطه پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش بافندگان فرش دستبافت شهرستان تبریز است. البته با 

گاني كه در كارگاههای متمركز و با حضور كارفرما مشغول به كار هستند های به كار رفته در پژوهش، بافندتوجه به پرسشنامه

                                                 
1-Lotanz 
2- Sowmya &  Panchanatham 
3- quality work life 
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مد نظر پژوهش است. در این پژوهش جهت سنجش متغيرها از پرسشنامه كيفيت زندگي كاری والتون و پرسشنامه فرسودگي 

 شغلي مازالک و جکسون استفاده شده است.
 تحقیق مفهوميمدل 

 

 

 

 

 
 

 ( مدل مفهومي ارائه شده در تحقيق1ـ1نمودار )

 

 

 ـ بیان مساله1الف.  

وی ترین و نادرترین عامل، نيرترین، كميابدر بين منابع و عوامل توليد )نيروی انساني، تکنولوژی، سرمایه ( با ارزش     

نان كاری كاركانساني است. توجه به سالمت رواني و فرسودگي شغلي ناشي از كارهای سخت و همچنين كيفيت زندگي 

رخوردار خصوصي بها و واحدهای توليدی در جهت دستيابي به توسعه از اهميت بهها، بنگاهعنوان منابع مهم توليد در سازمانبه

 .است

بخش، تعهد كاری، و ای است كه مانع از رسيدن كاركنان به شغل لذتفرسودگي شغلي از جمله فاكتورهای بازدارنده     

ا زا بودن و فاقد تنوع بودن و درگيری بگردد. با توجه به ذات بعضي از مشاغل به جهت استرساز منابع ميوری مناسب بهره

 كار در مدت زمان طوالني، كيفيت زندگي كاری كاركنان امری است كه باید مورد توجه قرار گيرد. 

های ار است. زیرا شغل عالوه بر تأمين هزینهساز شغل در ابعاد گوناگون زندگي انسان آشکامروزه اهميت و نقش سرنوشت     

های غير عادی انسان است. ساز ارضاء بسياری از نياززندگي ارتباط مستقيمي با سالمت روان و جسم دارد، همچنين زمينه

طوری كه درصد قابل توجهي از كند، بهماهيت بسياری از مشاغل به صورتي است كه فشار رواني زیادی بر فرد وارد مي

های رواني، ناشي از فشار كار یکنواخت و مداوم بودن این فشار است. افراد شاغلي كه در های جسمي و آشفتگيبيماری

()به نقل از Maslach,2004شوند)محيط كاری خود درگير این نوع فشارها هستند عموماً گرفتار فرسودگي شغلي مي

 ابولقاسمي(.

هایي هستند كه در این پژوهش برای سنجش فرسودگي شغلي خرده مقياسعاطفي، و كاهش احساس موفقيت فردی خستگي

 از آنها استفاده شده است. 

است از ميزان توانایي اعضای یک سازمان در برآوردن نيازهای مهم فردی خود در ( عبارتQWLكيفيت زندگي كاری )

 ()به نقل ازطبرسا(.Waltom, 1973سازمان از طریق تجربياتشان )

فرسودگی 

 شغلی

 خستگی عاطفی

 کاهش احساس کفایت شخصی

کيفيت 

 زندگيكاري

 فی  پرداخت منصفانه و کا

 محيط کار ایمن و بهداستی

 تأمين فرصت رشد و امنيت

 تجربه کاري

 مبتدي، مجرب، خبره
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گرفته  عنوان روشي درنظرهای معيين نيست بلکه غالباً بهای از شيوهكاری مجموعهتوان گفت كه كيفيت زندگيهمچنين مي

 وجوی بهبود شرایط كلي محيط كار در كل سازمان یا واحدهای فرعي است.شود كه در جستمي

ی كاركاری امن، محيطمحيطكيفيت زندگي كاری در این پژوهش از طریق متغيرهای پرداخت منصفانه،پرداخت كافي، 

 شود:بهداشتي، امنيت شغلي بررسي مي

ن را توان آهای مشابه در شرایط مشابه است كه ميـ پرداخت منصفانه: منظور پرداخت مساوی برای وظایف و مسئوليت1

 ()همان منبع(.Mirsepasy, 1997عدالت پرداخت هم ناميد )

ه نحوی ها بها( این است كه سيستم حقوق و دستمزد سازمانكفایت پرداخت ـ پرداخت كافي: منظور از پرداخت كافي )حد2

ذب و العاده پرداخت، جها برای این منظور از فوقباشد كه در تثبيت نيروی كار نقش فعالي داشته باشد. بعضي از سازمان

()به نقل از Rangrize & Hajkarimi, 2000كنند و این كامالً در ادامة كار نيروی كار مؤثر است )تثبيت استفاده مي

 طبرسا(.

ون خطر اندازد مصتواند سالمتي آنها را بهـ محيط كاری امن: ایمني شرایطي است كه منابع انساني را از عوامل مضری كه مي3

د و ارددارد. بالتبع محيط كاری امن، محيطي است كه كاركنان را از خطرات موجود در كار، یا شرایط نامطلوب كار مصون مي

های كاری دهد. در واقع ثبت و ضبط اطالعات مربوط به حوادث و سوانح در محيطميزان حوادث و سوانح را تقليل مي

 1995تواند ریشه و دالیل اصلي بروز حوادث را مشخص كند این مسئله باید از طریق قانون پيگيری شود )مي

,Abtahy.)همان منبع() 

متي عبارت است از رفاه فيزیکي و رواني، یا رها بودن و عدم ابتال به بيماریهای جسمي، ـ محيط كاری بهداشتي )سالم(: سال4

 فيزیکي، بالتبع محيط سالم و بهداشتي هم محيطي است كه سالمت و بهداشت كاركنان را تضمين كند. روحي، رواني، روان

 ودن امکان از دست دادن كار است.ـ امنيت شغلي: منظور از امنيت شغلي، ميزان ثبات فرد در شغل خود و كم ب5

ترین عنوان یکي از صنایعي كه نيروی انساني زیادی با آن سروكار دارند. و نيروی انساني جزء مهمهنر و صنعت فرش نيز به

عوامل تشکيل دهندة آن است و در عرصة توليد آن نيروی انساني با كاری، با سختي زیاد و یکنواخت مواجه هستند و در 

كاری افراد برای جلوگيری از فرسودگي شود كيفيت زندگير فرسودگي شغلي قرار دارند. همين امر سبب ميمعرض خط

 شغلي آنها مورد توجه بيشتری قرار گيرد.

كندتا بتوانند ابعاد مختلف فرسودگي شغلي كاركنان خود را بسنجند و با در نظر گرفتن اصول فوق به مدیران كمک مي     

ي باالیي وری و پویایيفيت زندگي كاری را در كاركنان خود افزایش داده، تا سازمان و یا بنگاه توليدی از بهرهتوجه به آنها ك

ای توانند به بهترین وجه وظایف خود را انجام داده، بلکه درباره خودشان نيز به گونهبرخوردار شده و این افراد نه تنها مي

االی مسائل مورد بحث، این پژوهش بر آن است كه به بررسي ارتباط فرسودگي شغلي اندیشند. با توجه به اهميت بمتفاوت مي

كه به این  بپردازد. این پژوهش بر آن استهای توليد فرش دستباف ، شهرستان تبریز كاری كاركنان در كارگاهو كيفيت زندگي

رش دستباف های توليد فبافندگان كارگاه مسئلة اساسي پاسخ دهد كه: رابطه ای بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاری

 تبریز وجود دارد؟
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 ـ معرفي نمونه2الف. 
سابقه طوالني،درخشان و گستردگي و قدمت آن در گذشته متأسفانه طي چند سال اخير  رغمصنعت فرش دستباف ایران علي

 شدید قيمت شده تا جایي كه این تدچار مشکل و اف يكاالی نفيس ایران اینتوليد و توزیع،  به دليل مشکالت صادرات،

خي، رغم برتری هنری،تاریزمين است علي كوش ایراندسترنج زنان و مردان سخت دیرپای كه یادگار ارزشمند و حاصل صنعت

 .ورشکستگي و نابودی قرار گرفته است فرهنگي و تجاری در جهان در معرض

ترین شرایط برای استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد، فراهم ن مناسبدنبال فراهم نمودیک نظام توليدی مطلوب در واقع به

های نوین در امر توليد و پس از توليد و همچنين ایجاد زمينه مناسب برای جلب های پذیرش روشها و تکنولوژیساختن زمينه

 .های اقتصادی استای در بخشمشاركت هر چه بيشتر توليدكنندگان و جذب منابع سرمایه

 باشد.باشد. كه توجه به خواست و رضایت از عوامل بسيار مهم در زمينه توليد ميدر بخش توليد بافنده از اركان اصلي مي   

شکي نيست كه ميزان رویکرد و عالقه افراد جامعه و دلگرمي آنان به مشاغل نگاهي است كه به آتيه و آینده خود در داشتن 

غل جامعه را دیده وبا توجه به جایگاه اجتماعي هر یک از مشاغل اقدام به انتخاب شغل مي های مشاآن شغل دارند.آنان نمونه

ای برای ای كه افرادی پس از بافت دهها تخته فرش نفيس و در مواردی حتي صدها تخته فرش هيچ پشتوانهنمایند.در جامعه

واني از كمتر ج افتد طبعاًبهزیستي و كميته امداد مي در ایام سالخوردگي به سازمانهایي همانند انآینده ندارند و سر و كارش

ماید كه نای توليد مينماید. فرش سالم و مرغوب را بافندهروی ميل و عشق اقدام به انتخاب شغلي مثل بافندگي فرش مي

 .خود از سالمت فکری و روحي و جسمي برخوردار باشد

بافي مشغول به كار هستند. كه اغلب افراد این گروه های قاليدر كارگاه قریب به بيش از دو ميليون نفر از مردم مملکت ما    

آورند. وجود ميهای زیبا و دلپذیر بهها و نقشهزنند و طرحدهند. این افراد گره روی گره ميرا اقشار كم بضاعت تشکيل مي

ین شود و بدآوری ميكنار كشور جمعصورت قالي و قاليچه از گوشه و كه در نهایت حاصل زحمت این گروه رنج كشيده به

ترین افتخار و شهرت را توأم با سودی ها عاليگردد. فرش ایران طي قرنترتيب یکي از اقالم مهم صادرات كشور تأمين مي

ترین توليدات ملي به دنيا عرضه شده است. اما ما شاهد آن هستيم كه صورت ارزندهسرشار برای كشور فراهم كرده و به

دهند و تحت شدیدترین شرایط استعماری مشغول به كش به كار در شرایطي ناگوار و طاقت فرسا تن در مين زحمتكارگرا

 كاری عمومي است.مانده و بيی اقتصاد عقبكار هستند.كه این شرایط متأسفانه نشانه

یط دی و استثمار انساني است. شراماندگي اقتصاهای عقببافي یکي از نشانهطور یقين وجود بعضي كارگاههای قاليبه    

هيچ وجه شباهتي با طبع و سبک زندگي در این قرن ندارد. در این قرن با اعالم شعار بزرگ كاری بعضي از بافندگان به

دست آوردن ها برای بهآور و تأسف برانگيز است كه شماری از انساندمکراسي یعني برابری اقتصادی، اجتماعي، سياسي شرم

دهند. روزگاری بافتن فرش كاری هنری و بافنده هنرمندی گرانقدر بار در ميني تن به كار در شرایط این چنين اسفلقمه نا

 ها با خبرای تنزل كرده كه افراد حتي حاضر نيستند دیگران از شغل آنآمد اما امروزه این هنر و حرفه تا درجهشمار ميبه

را به لحاظ اجتماعي از دست داده است. از لحاظ اقتصادی نيز بافندگان در مضيقه  باشند. امروزه این حرفه جایگاه رفيع خود

دهد. بافنده امروز با دیدی ترسان به شان را ميها به زحمت كفاف زندگي ساده روزمرهفراوان قرار دارند. چرا كه دستمزد آن

 ت برای آینده خود ندارد. ها تالش و زحمای بعد از سالنگرد. چرا كه هيچ پشتوانهآینده خود مي
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امروزه توجه بيشتر به امر صادرات و بازاریابي فرش دستباف سبب شده كه ركن اصلي این هنر صنعت یعني     

یت به ای آن درست باشد تا در نهادست فراموشي سپرده شود. برای رشد هر صنعتي ابتدا باید مسائل پایهبافنده به

نيز باید مسائل و مشکالت مربوط به بافندگان را مد نظر قرار دهد تا توليد آن مرحلة اوج خود برسد و صنعت فرش 

رو شود. امروزه به دليل عدم توجه به مشکالت این قشر با كمبود روبهبا موفقيت و در نهایت فروش آن با رشد 

ها جایگاهي ویژه وادهایم در صورتي كه زماني در این مرز و بوم این هنر بومي در اكثر خانرو گشتهبافنده روبه

 باليد. ای به داشتن چنين هنری به خود ميداشت و هر هنرمند بافنده

 

 ـ اطالعات3الف.

های كاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته مطالعه رفتار افراد در محيط    

عمل آمد. بسياری از مطالعات صورت جدیت بيشتری به در این امر 1960رفتار سازماني در سالهای نخست دهة 

غلي و غيره های شاند. مباني نظری ادراک، انگيزش، نگرشبندی رفتارها و علل بروز آنها داشتهگرفته سعي در تقسيم

(. 2005، 1پردازند )ماركوسزیهای آدمي در محيط كار مياز جمله مواردی هستند كه به بررسي ریشه بسياری از رفتار

ر گرو وری در سازمان داساس و پایة جنبش روابط انساني بر این باور قرار داشت كه افزایش بيشتر توليد و بهره

 افزایش رضایت كاركنان است. 

های نظران بر این باورند كه تحقيقات هارتورن بر مسير رفتار سازماني و روشطور كلي اندیشمندان و صاحببه    

است. نتایجي كه مایو از این تحقيقات گرفت، این بود كه رفتار نوع احساسات افراد با  اشتهمدیریت اثرات شگرفي د

تواند به ميزان زیادی بر رفتار فرد اثر بگذارد، معيارهای گروه ميزان ای تنگاتنگ دارند، و اینکه گروه ميیکدیگر رابطه

داردهای گروه، احساسات گروه و امنيت شغلي( اهميت كند و عامل پول )در مقایسه با استانبازده كارگر را تعيين مي

ن در عمل آید و سازماها بر عامل انساني تأكيد بيشتری بهها منجر به این شد كه در سازمانكمتری دارد. این نتيجه

 جهت تأمين این هدف برآید. 

ای از مفاهيم (. این واژه دامنه2006جي، مطرح شده است )سرا 60بار در اواخر دهة مفهوم كيفيت زندگي كاری برای اولين     

 (.2006، 2گيرد )مارتل و همکاراننظری را با هدف تعدیل مشکالت سازماني در بر مي

                                                 
6- Morkoczy 
7-Martel et al 
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ویژه پيامدهای ضروری آن برای ارضای العمل كاركنان در برابر كار، به( كيفيت زندگي كاری را عکس1973) 1والتون 

كند، بر اساس این تعریف، كيفيت زندگي كاری بر پيامدهای شخصي، تجربة نيازهای شغلي و سالمت روحي، تعریف مي

 0كاری و چگونگي بهبود كار به منظور رفع نيازهای فرد تأكيد دارد

 پرداخت كافي                                                                                   

 پرداخت منصفانه                                                                                   

 محيط كاری امن                                                                                  

 عملکرد كاركنان                       كيفيت زندگي كاری           محيط كاری بهداشتي

  امنيت شغلي                                                                                  

 گرایيقانون                                                                                   

 وابستگي اجتماعي                                                                                   

 انسجام عاطفي                          
 (1388( ابعاد كيفيت زندگي كاری از دیدگاه والتون منبع: طبرسا )1ـ2نمودار ) 

ها و اقداماتي است كه به افزایش و حفظ رضایت كارمندان ای از روشتر، كيفيت زندگي كاری مجموعهبه معنای دقيق     

(. در واقع كيفيت زندگي 2006، 2ند و هدف آن بهبود شرایط كاری آنها و افزایش كارایي سازمان است )سراجيككمک مي

 (.1996، 3پردازد )كاسيوكاری به ادراک كاركنان از بهداشت فيزیکي و رواني آنان در محيط كار مي

انشناختي گونه در یک فضای روفيت زندگي كاری آنگيرند كه ابعاد كيمحققان با استفاده از تئوری تأمين نياز نتيجه مي     

اند. تجارب عاطفي در بعد زندگي كاری گيرد كه همه تجارب عاطفي وابسته به كار در آن فضا ذخيره شدهمورد توجه قرار مي

بخش طور رضایتشود و به همين دليل ميزاني كه نيازهای افراد در سازمان بهاز رضایت كاركنان از ارضاء نيازهایشان ناشي مي

تر از رضایت كلي فرد از كارش یا همان رضایت شغلي است. آنها بر طبق این نظریه تر و بزرگشود، به مراتب وسيعارضاء مي

 (.2001بيني كننده رضایت شغلي است )سرگي و همکاران، گيرند كه كيفيت زندگي كاری پيشنتيجه مي

ا كندكه ازكنش متقابل و یگانه شخصيت فرد بیده ای عمومي وفراگيرتلقي مي(نيزفرسودگي شغلي راپد1986)4رسيرانکآ     

غلي بنابراین فرسودگي ش .شود و نتيجه آن از دست رفتن انگيزه و كاهش عملکرد فرد در زندگي استمحيط كار او ناشي مي

 گذرد.شي از چند مرحله ميو تا رسيدن به مرحله فروپا ای داردناگهاني نيست بلکه فرایند پيش رونده و رشد مرحله

 

 بحث

 باشد:نتایج به دست آمده بر اساس عمليات آماری كه بر روی حجم نمونه انجام گرفته به قرار زیر مي
  

                                                 
1-Walton 
2-Saraji 
3-Cassio 
4- Rcerank 
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 ( توزیع پراكندگي متغيرها1ـ1جدول )

 حداكثر حداقل كشیدگي چولگي انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 5 1 02/0 -1/0 77/0 25/3 131 فرسودگي شغلي

 5 1 -63/0 -51/0 95/0 65/3 131 خستگي عاطفي

 5 1 -26/0 42/0 94/0 74/2 131 كاهش احساس كفایت فردی

 11/4 1 84/1 -66/0 51/0 3 131 كيفيت زندگي كاری

 3 1 1/1 -52/1 63/0 63/2 131 تجربه كاری

 های تحقيقمنبع: یافته

ی به دست آمده به غير از متغير تجربه كاری و كاهش احساس كفایت فردی برای مابقي هاجدول باال حاكي از آن است كه ميانگين      

متغيرها بيشتر از حد متوسط است. و متغيرهای فرسودگي شغلي، خستگي عاطفي، كيفيت زندگي كاری و تجربه كاری دارای چولگي 

 د. به طور تقریبي اگر قدر مطلق ضرایب چولگي ومنفي هستند و متغيرهای فرصت برای ارتقاء و پرداخت دارای چولگي مثبت هستن

توان گفت كه توزیع نرمال است. از نظر چولگي همه متغيرها نزدیک به نرمال هستند. از نظر كشيدگي تر باشد ميكوچک 1كشيدگي از 

 همه متغيرها نزدیک به نرمال هستند.

 (: بررسي همبستگي متغيرها1ـ2جدول )

 های تحقيقمنبع: یافته                   

شود با توجه به عدد سطح ( و مطابق با آزمون همبستگي اسپيرمن انجام شده مالحظه مي1ـ2ساس اطالعات جدول شماره )بر ا

ي كاری های آن با كيفيت زندگداری كه بين متغيرها موجود است وجود همبستگي بين متغير فرسودگي شغلي و شاخصمعني

اما  باشد.شود رابطه معناداری بين دو متغير برقرارميمتر است، نتيجه ميك 05/0كند، و چون سطح خطا از مقدار را اثبات مي

داری بين متغير تجربه كاری و كيفيت زندگي كاری رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به سطح خطا و عدد سطح معني

و  تبافت بين فرسودگي شغليتوان اظهار داشت كه در جامعه بافندگان فرش دسدرنهایت با توجه به پژوهش انجام شده مي

داری وجود دارد. البته باید به این نکته توجه كرد كه داشتن رابطه مثبت بين دو متغير فرسودگي كيفيت زندگي كاری رابطه معنا

شغلي و كيفيت زندگي كاری خود چالش برانگيز است چرا كه این رابطه باید منفي و معکوس باشد. اما در این پژوهش بر 

های نا صحيحي است كه بافندگان به دليل دست آمده رابطه مثبت و مستقيم است. كه این به جهت جواباد بهاساس اعد

حساب باشد.كه این خود یکي از محدودیتهای پژوهش بهحضور كارفرماها در هنگام مصاحبه و ترس آنها از گفتن حقيقت مي

 آید.مي

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

نجام شده در روند كاری بافندگان آنها با یكسری مشكالت مواجه هستند كه این مشكالت بر اساس مطالعات ا     

 عبارتند از:

 𝛄 𝛒 N متغیر مستقل و متغیر وابسته

 131 006/0 293/0 فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاری

 131 02/0 203/0 خستگي عاطفي و كيفيت زندگي كاری

 131 023/0 198/0 كاهش احساس كفایت فردی و كيفيت زندگي كاری

 131 673/0 037/0 تجربه كاری و كيفيت زندگي كاری
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ر طور قطع در حال حاضر حقوق یک بافنده كه دیکي از مشکالت بافندگان مربوط به بازار فروش فرش دستباف است. به     

كودی ها دریافت كند، اما متأسفانه به دليل رد بيشتر از اینواقع یک هنرمند است، شاید چيزی نيست كه در شأن وی باشد و بای

 كه در بازار فروش فرش دستبافت وجود دارد بيشتر از این نيز در توان كارفرما نيست.

مشکل دیگری كه در حال حاضر برای بافندگان وجود دارد عدم حفظ شأن و منزلت بافندگان به عنوان یک هنرمند در     

شود و همين امر سبب كردند اما امروزه دیگر بر روی آن بحثي نميعنوان هنرمند معرفي ميبافنده را به جامعه است. زماني

وليد فرش عنوان تشود تا در آینده چيزی بهبافي نداشته باشد و این امر سبب ميشده نسل جوان ما دیگر رغبتي به كار قالي

اماني بافان و نابسهای شغلي از قاليی حمایتای مطمئن و عدم ارائهدهنداشته باشيم. همچنين وجود سختي كار و نداشتن آین

 بازار فرش دستباف سبب كمتر شدن تمایل بافندگان به توليد و بافت فرش دستباف شده است.

لي ابافان را تصویب كرده است ولي به دليل عدم اجرایي آن، این هنرمندان با مشکالت ماگر چه مجلس، قانون بيمه قالي    

تاندارد به های غير اسرو هستند. بسياری از بافندگان فرش دستباف در كارگاهخصوص در دوران بازنشستگي روبهفراواني به

دیده مالي بافان ایراني درگير مشکالت عشوند. اكثر قاليها مبتال ميبافند و متأسفانه به انواع بيماریلحاظ بهداشتي، فرش مي

 برند.سر ميهستند و زیر خط فقر به

ازار باشد. درآمد پایين و ركود بباف از دیگر مشکالت این قشر ميعدم ثبات شغلي و پایين بودن دستمزد كارگران قالي    

ذاشته و نظير است را كنار گفرش دستباف باعث شده است بسياری از استادكاران این هنر زیبا و صنعت عظيم كه در دنيا بي

مار شانندگي، نگهباني، دست فروشي و غيره روی بياورند كه این امر در نوع خود یک فاجعه بههای دیگری چون ربه شغل

 رود.   مي

های قاليبافي از جمله مواردی است كه عدم رعایت آن عالوه بر آنکه سالمت ای در كارگاهبهداشت فردی،محيطي و حرفه

نماید. عدم های قابل توجهي را بر قالي ایران تحميل ميم هزینهنماید به صورت مستقيم یا غير مستقيبافندگان را تهدید مي

آنان را  و العالج در بين قاليبافان گردیدههای قاليبافي باعث رواج انواع بيماریهای صعبرعایت بهداشت در برخي از كارگاه

جمله غلط بافي و  ازو انواع عيوب دهد و قاليبافي آنها را مورد تهدید قرار مي و از كار افتادگي نموده دچار پيری زودرس

 .گردددر فرش پدیدار ميغيره 

ها به نآیند و زندگي آترین افراد كشور به حساب ميكمبود سرمایه مشکل اصلي بافندگان فرش است. این گروه از محروم    

يده توازن ميان زحمات كش های رفاهي از قبيل بيمه و بازنشستگي و عدمدرآمد فرش وابسته است. و به دليل نبودن حمایت

 ها با رغبت كمتری به این كار مشغول هستند.شده و درآمده حاصله توسط بافندگان فرش، آن

بافي روی بافندگان و اهميت حضور این قشر در پابرجا ماندن و استواری هنر قاليبا وجود این توصيفات و مشکالت پيش    

 بسيار مهم است.

حقيق در های تهای انجام گرفته، نتایج حاصل از آزمون فرضيههمبستگي اسپيرمن و تحليل با استفاده از آزمون     

 ( به صورت خالصه آورده شده است. 1-3جدول شماره )
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 (: نتایج آزمون فرضيه های پژوهش با استفاده از روش همبستگي1-3جدول شماره )

 فرضیه نوع آزمون نتیجه

 بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاری رابطه معناداری وجود دارد.. 1 همبستگي اسپيرمن تأیيد فرضيه

 . بين رضایت شغلي و كيفيت زندگي كاری رابطه معناداری وجود دارد.2 همبستگي اسپيرمن تأیيد فرضيه

های تحقيقمنبع: یافته  

ردن كيفيت بافت به جهت باال بلزوم توجه بيشتر به بهداشت محيطي و بهداشت رواني در بين قشر بافندگان فرش دست     

گيری این هنر زندگي كاری این قشرحائز اهميت است. با توجه به اینکه منابع انساني )بافندگان( از اركان و عناصر اصلي شکل

باشند. در نظر كرفتن سالمت جسماني و رواني آنها در جهت پيشرفت و اعتالی این هنر ـ صنعت بسيار ـ صنعت ارزنده مي

 ميت است. حائز اه

لزوم توجه به درآمد این هنرمندان برای ایجاد رضایت وكاهش فرسودگي شغلي و همچنين باال بردن كيفيت زندگي كاری      

بافندگان حائز اهميت است. برای تشویق بافندگان و حفظ این هنرمندان به جهت توسعه این هنر ـ صنعت الزم است این 

رار بگيرد تا ميزان درآمد بافندگان رقم معقولي به خود بگيرد و تا حدودی رضایت آنها حرفه در زمرة مشاغل با سختي كار ق

 را برانگيزد.

لزوم توجه به ارتقاء منزلت اجتماعي بافندگان فرش دستبافت به جهت ایجاد و ارتقاء رضایت و كيفيت زندگي كاری و      

ته ساالری و محبوبيت این هنرمندان در جامعه باید كاهش فرسودگي شغلي این هنرمندان. به جهت ایجاد تفکر شایس

ای اقدام به ایجاد فرهنگ سازی الزم برای ارتقاء منزلت اجتماعي و خود اندركاران مرتبط با این هنر ـ صنعت به گونهدست

 احترامي بين قشر بافنده كنند.

ن بافندگان و دادن انگيزه بيشتر به بافندگان لزوم توجه به بازخورد مناسب از سوی كارفرما جهت ایجاد رضایت در بي     

 توجه به بازخوردهای تشویقي مناسب از سوی كارفرماها بسيار حائز اهميت است.

لزوم توجه به امنيت شغلي بافندگان برای ارتقاء كيفيت زندگي كاری و ایجاد رضایت و كاهش فرسودگي شغلي در بين     

ر در بين این قشر و ایجاد یک آسودگي خاطر از سوی آنها توجه به امنيت شغلي قشر بافنده. برای ایجاد یک امنيت خاط

 بافندگان از اهميت زیادی برخوردار است.
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