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  چكيده

با توجه به افزايش كمي حضور زنان در سازمان هاي اداري و نقش آنان در پيشبرد اهداف سازمان، 
اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري، با رويكرد كيفي به انجام رسيده 

و از نظر اين پژوهش از نظر هدف، يك مطالعه كاربردي و از نظر زمان، يك مطالعه مقطعي است. 
است. در اين پژوهش، با توزيع پرسشنامه نيمه تركيبي اكتشافي ها يك بررسي گردآوري داده

و تحليل آن با نرم افزار  نفر از كاركنان زن شاغل در سازمان مورد مطالعه، 15ساختاريافته بين 
نتايج مكس كيودا، تعداد يازده عامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري زنان شناسايي شد. 

پژوهش حاكي از تاثير يازده عامل بر كيفيت زندگي كاري زنان شاغل مي باشد كه عواملي همچون 
نگهداري فرزندان خردسال، كاهش ساعت كاري و توجه به قابليت هاي زنان در تحقيقات كمتري 

  به چشم مي خورد
 

انساني منابع كيفي، تحليل زنان، كاري زندگي كيفيت كاري، زندگي كيفيت :يديكل واژگان

  مقدمه

است.  جامعه هر انساني نيروي و استعدادهاي هاتوانايي از منطقي و درست گيريبهره ميزان توسعه، زمينه در اساسي مباحث از يكي
-بهره .[14]نظران در مديريت انساني بوده استآيد و همواره مورد تأكيد صاحبنيروي انساني يكي از اركان مهم هر سازمان به شمار مي

تر سازمان با محيط متغير و متحول، در جهت بهسازي سازمان امري گيري از علوم رفتاري و انساني به منظور هماهنگي هر چه مطلوب
  . [6]رود ون به شمار ميترين فنهاي بهبود آن از مهمانكارناپذير است و در اين ميان توجه به مقوله كيفيت زندگي كاري و برنامه

سازي شغل، آزادي، سرپرستي، تعهد كاري و ايمني اي از شرايط و عمليات عيني سازماني همانند غنيكيفيت زندگي كاري مجموعه
وري سازمان ، هدف از كيفيت زندگي كاري را بهبود بهداشت (فيزيكي و رواني) كاركنان و بهبود بهره 1. هوناكر]15[شرايط كاري است

هاي حركت از يك فرهنگ استبدادي به سوي يك هاي كيفيت زندگي كاري در يك سازمان زمينهدانسته و اعتقاد دارد با حاكم كردن برنامه
 [19]فرهنگ مشاركتي فراهم خواهد شد 

ها، در يگيرموقعيت زنان در جامعه و نقش آنان در تصميم [5]مسئله جنسيت در تعيين كيفيت زندگي كاري نقش اساسي دارد 
ها در آن جوامع است و توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده است. از دهنده كيفيت زندگي كاري آنبسياري از جوامع نشان

هاي مختلفي شود در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و ديدگاههايي كه به زنان داده مياجتماعي و فرصت-طرفي ميزان مشاركت اقتصادي
-كيفيت زندگي كاري زنان مطرح است، لذا مطالعه و تعمق روي مفاهيم موجود در تعاريف متعدد كيفيت زندگي كاري نشان ميدر زمينه 

                                                            
١ -Hoonaker 
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دهد تناسب و سنخيت خاصي در بررسي كيفيت زندگي كاري زنان با رويكرد كيفي وجود دارد به طوري كه كيفيت زندگي كاري مطلوب 

هاي رشد شغلي، موجب حمايت و ارتقاي رضايت شغلي زنان را فراهم سازد و ميزان ي و ايجاد فرصتتواند با اختصاص پاداش، امنيت شغلمي
 .[22]سازگاري او را با شغلش افزايش دهد 

سازي حضور زنان در هاي ايجاد انگيزش و راه گشا در طراحي و غنياز آنجا كه ارتقاء كيفيت زندگي كاري يكي از مؤثرترين روش
  را با رويكرد كيفي مورد بررسي قرار دهد.زنان  بر آن است تا كيفيت زندگي كاريهاي اجتماعي است لذا پژوهش حاضر عرصه

  چارچوب نظري
هاي مختلف زندگي نظير كار، سالمتي و ايمني، اقتصادي و تواند از طريق ارضاي نيازهاي اساسي در حوزهكيفيت زندگي كاري مي

. در واقع، كيفيت زندگي كاري، به [16[17][21]اره واقعي، دانش، آگاهي و نگرش مثبت به كار ايجاد كند خانوادگي، اجتماعي؛ خودپند
هاي ارتقاء از درون، رهبري آزادمنش، مشاركت و اقدامات و مشيهاي مختلف عيني و ذهني مسائل كاركنان در سازمان نظير خطحوزه

هاي ارتباطي باز فيت زندگي كاري، فرآيندي است كه به وسيله آن، اعضاي سازمان از راهپردازد. كيشرايط كاري امن و مطلوب و يكسان مي
گذارد، هايشان به خصوص بر محيط كارشان به طور كلي اثر ميهايي كه به شغلو متناسبي كه براي اين مقصود ايجاد شده است، در تصميم

يابد. شود و فشار عصبي ناشي از كار برايشان كاهش ميها از كار بيشتر مييابند و در نتيجه، مشاركت و خشنودي آنبه نوعي دخالت مي
توان هاي آن ميسازماني كه به كيفيت زندگي كاري كاركنان خود توجه دارد، از مزاياي داشتن نيروي كار توانمند برخوردار است كه از نشانه

هاي ها و ظرفيت. هر سازماني درصدد است از تمامي توانمندي[1]اره كرد به تمايل همكاري با مديريت و بهبود عملكرد بيشتر نيروي كار اش
ها و امكانات محيط كاري مناسب را براي كاركنان خود استفاده كند و استعداد بالقوه آنان را بالفعل كند. براي اين منظور بايستي فرصت

ها مقدور دهنده توانمندي آناكم بر محيط كاري و عوامل افزايشكاركنان به وجود آورد. اين امر، جز با شناخت واقعي نيازها، شرايط ح
  شوند.ها با اهميت دادن به كيفيت زندگي كاري، باعث اثربخشي خود مينيست. در واقع، سازمان

اينجا به ميالدي تا كنون، تعاريف متعدد و متنوعي از آن ارائه شده است كه در  1970از ابتداي نهضت كيفت زندگي كاري در دهه 
  شود.تعدادي از اين تعاريف اشاره مي

شود، در كنار و به موازات توجه آرنولولد و فلدمن  كيفيت زندگي كاري را در كيفيت روابط كاركنان و تمامي محيط كاري انجام مي
  .[12]گيردد قرار ميباشد، ابعاد انساني نيز مورد توجه و تأكيها ميكه بيشتر مورد توجه سازمان به ابعاد فني و اقتصادي
كيفيت زندگي كاري مناسب را برخورداري از حقوق و مزاياي مكفي و سرپرستي خوب، شرايط كاري شغل چالش  ورتر و ديويس

وسيله آن تمامي كاركنان دانند كه بهاند. دوبرين، ايرلند ويليامز كيفيت زندگي كاري را فرآيندي ميانگيز، جالب و سودمند تعريف كرده
هاي ارتباطي كه بدين منظور تعبيه شده است، در طراحي شغل خود و محيط كار خود دروندادي خواهند داشت. ان از طريق كانالسازم

ها در شغل و محيط كارشان ارضاء كند كه طي آن طيف وسيعي از نيازهاي آنهايي را براي كاركنان فراهم ميكيفيت زندگي كاري فرصت
ها اين است كه اختيار كار و محيط كار به كاركنان هاي گوناگوني دارد و فصل مشترك همه آنندگي كاري شكلها كيفيت زشود. به نظر آن

  .[11]ها افزايش يابدوري آنواگذار شود و از آن طريق تعهد، رضايت و بهره
ه در آن يك كارمند از براساس تعريف ارائه شده در فرهنگ جامع مديريت، كيفيت زندگي كاري يا كيفيت شغلي شرايطي است ك

  .[4]مند باشد بخش بهرهانگيز و رضايتو شغلي چالش مزايايي چون سرپرستي خوب، محيط كار مطلوب، حقوق و مزاياي مكفي و عادالنه
اي از شرايط واقعي كار در يك سازمان مانند حقوق و مزايا، امكانات رفاهي، كيفيت زندگي كاري را مجموعه 2بائودين و هسلس

  .[13]دانند گيري، روش مديريت و تنوع غني بودن مشاغل، ميحظات بهداشت و ايمني، مشاركت در تصميممال
اي از نتايج مثبت زندگي كاري براي فرد، سازمان و كنند: مجموعهگونه تعريف ميكيفيت زندگي كاري را اين  3نه و دسيگانگ

  .[18]باشد جامعه مي
گيري درباره محصوالت يا خدمات شغل و يا مكان به معناي دادن فرصت به كاركنان براي تصميمميركمالي كيفيت زندگي كاري را 

كند كه چنانچه كار در شرايط كند. وي همچنين اشاره ميترين وضعيت ارائه دهند، تعريف ميخواهند با اثربخششان كه ميشغل
نجر به باال رفتن كيفيت زندگي و رشد نوع احساس مثبت نسبت به كار و هاي متعادل انجام گيرد، مها و همكاريروانشناختي سالم و كشش

گردد. اين احساس عالوه بر تأييد تأمين نيازها و تحقق اهداف فردي و سازماني سبب سالمتي جسمي و محيط آن به نام رضايت شغلي مي
  .[9]شودرواني، وفاداري و بالخره باال رفتن اثر بخشي و كارايي سازماني مي

كند. اي، زمان كاري مناسب و پرداخت كافي تعريف ميارت كار ايالت متحده آمريكا كيفيت زندگي كاري را حفظ بهداشت حرفهوز
  .[7]بخش فراهم مي سازد دارد كه ايمني محيط كار، پايه و اساس را براي كار لذتچنين بر محيط كار ايمن تأكيد دارد و بيان ميهم

                                                            
٢ ‐Beaudoin & Hassles 
٣ ‐Gangne & Desi 
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خواني بين اهداف و نيازهاي سويي و همتوان گفت كه بهبود كيفيت زندگي كاري يعني همشده مي بندي تعاريف ارائهدر جمع
كاركنان و سازمان. بهبود كيفيت زندگي كاري يعني هر فعاليتي كه در هر يك از سطوح سازمان در جهت افزايش اثربخشي سازمان از طريق 

-هاي ذينفع سازمان، يعني مديريت اتحاديهگيرد. فرآيندي كه از طريق آن طرفرت ميها صورشد كاركنان و ارتقاء شأن و منزلت انساني آن

هايي سازند كه چه اقدامات، تغييرات و پيشرفتگيرند كه چگونه با يكديگر كار كنند و مشخص ميهاي كارگري و خود كاركنان، ياد مي
ق يابد و هم كيفيت زندگي كاري براي تمامي اعضاي سازمان بهبود مطلوب و اثربخش است و بايستي صورت گيرد تا هم اهداف سازمان تحق

  يابد.
ها در اغلب جوامع دهد كه برخي از شاخصها از كيفيت زندگي كاري، تحقيقات انجام شده نشان ميبا وجود وجه تمايز برداشت

توان حقوق و مزايا، خدمات درماني و رفاهي، بيمه شود، ميهاي مشترك كه در اغلب موارد به آن اشاره ميمشترك هستند. از جمله شاخص
اند كه هاي متفاوتي را ذكر كردهو بازنشستگي و مواردي از اين قبيل را نام برد. دانشمندان و مراكز علمي براي كيفيت زندگي كاري شاخص

  .در جدول يك نشان داده شده است
  هاي كيفيت زندگي كاريشاخصيك: جدول 
صاحب

  نظران
  مورد قبول هايشاخص

هاي انساني، رشد و امنيت مداوم، پرداخت منصفانه و كافي، شرايط كاري ايمن و بهداشتي، توسعه قابليت  والتون
  .[10]اهميت در جامعه، قانونمندي كار، تناسب اجتماعي كار، با معني بودن و چالشي بودن كار 

  .[15]مشاركت در تصميم گيري، دموكراسي، تنوع و غني بودنرفاهي، بهداشت و ايمني،  حقوق و مزايا، امكانات  كاسيو
انجمن 

مديريت 
  آمريكا

حقوق و دستمزد، مزايا به ويژه مزايايي خدمات درماني، امنيت شغلي، داشتن شانسي انتخاب شغل ديگر در 
ل كار، سهيم افراد مهم است، دموكراسي در مح هاي كاري، شركت در تصميماتي كه در سرنوشتسازمان، نداشتن تنش

  .[7]بودن در سود، وجود نظام بيمه و بازنشستگي، وجود امكانات و خدمات راهي، چهار روزكاري در هفته 

هاي نهادي شده داخلي و هاي فيزيكي شغل، جنبهحقوق و مزايا، جدول زماني كاري، ماهيت شغل، جنبه  موتون
  .[3]خارجي شغل، عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي 

ها و يادگيري مستمر، امنيت و ايمني، مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزايا، وجود فرصت پرورش مهارت  تاتل
  [10]گيري دموكراسي يا مشاركت در تصميم

داشتن يك شغل با ارزش، حقوق و مزاياي كافي، شرايط كاري ايمن و مطمئن، امنيت شغلي، سرپرستي اليق،   دسلر
  .[2]ها و وظايف از روي عدالت ي مثبت، دارا بودن فرصت براي آموزش، واگذاري نقشوجود بازخورد، شرايط اجتماع

لوئيس 
  و همكاران

كاهش فشار كاري، تعهد و تعلق سازماني، ارتباط مثبت، استقالل عمل، مورد شناسايي قرار گرفتن قابليت و 
هاي پَيشرفت، پرداخت عادالنه فرصتگرايي، هاي كاري، عدالت، مشخص بودن نظام نظارت، حرفهبيني فعاليتپيش
[23].  

محققا
  ن اخير

پذيري در مكان كاري، كار هفتگي فشرده، انعطافحمايت خانوادگي سازماني، تعهد عاطفي، تعارض خانوادگي
، ها، مداخله كار در خانوادهپذيري در زمان كار، حمايت و توجه به مسؤليتهاي اجتماعي و اطالعاتي، انعطافكار، حمايت

  [20]مداخله خانواده در كار و ... 
  روش تحقيق

بررسي كيفيت اين پژوهش به منظور  انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد؛
عيت يك پديده را كشف پردازد تا وضآوري اطالعات كيفي ميمحقق ابتدا به جمعزندگي كاري زنان از رويكرد كيفي استفاده كرده است. 

تواند كيفيت زندگي كاري زنان مؤثر باشد از آن جهت كه نتايج پژوهش انجام شده ميكند و سپس آنها را مقوله بندي مي نمايد. 
يك ها بنابراين، اين پژوهش از نظر هدف، يك مطالعه كاربردي و از نظر زمان، يك مطالعه مقطعي و از نظر گردآوري دادهاست؛  "كاربردي"

مي  1394نفر در سال  104جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه زنان شاغل در سازمان مورد مطالعه به تعداد  است.اكتشافي  بررسي
باشد. نمونه گيري اين پژوهش نيز با توجه به كيفي بودن موضوع از روش اشباع نظري استفاده شده است. در واقع، هرگاه محقق به اين 

اي به همديگر شباهت دارند كه منجر به تكراري شدن اندازهشده با افراد مطلع بههاي انجامشده و يا مصاحبههاي دادهخنتيجه برسد كه پاس
كشد. در اين ها را كافي دانسته و دست از مصاحبه ميها وجود ندارد، تعداد مصاحبههاي جديدي در آنها شده و دادهها و يا مصاحبهپاسخ

  سخ دهنده براي تحليل كيفي انتخاب شدند.پا 15تحقيق تعداد 
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در اين پژوهش اطالعات به دو روش كتابخانه اي و ميداني گردآوري شده اند. جهت گردآوري اطالعات در زمينه مباني نظري و 
منظور ه است. و بهشدهاي موردنياز و نيز از شبكه جهاني اطالعات، استفادهاي، مقاالت، كتابادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانه

ها و اطالعات و شناسايي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري زنان، از روش مصاحبه ساختارمند استفاده گرديده است سواالت آوري دادهجمع
  اند.شدهنظران و متخصصان تدوينمصاحبه بر اساس ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق و نظر صاحب

فرايند تحليل محتوا اده هاي كيفي وجود دارد كه يكي از مهمترين آن ها تحليل محتوا مي باشد. رويكردهاي مختلفي براي تحليل د
ي تنظيم شوند كه كار با صورتبهها بايد ي داده، كدگذاري و حصول معاني و مفاهيم است. قبل از تحليل داده، دادهسازآمادهشامل مراحل 

شده است. يانب، در آن شوندهمصاحبهبراي هر  هاسؤالي، جدولي تهيه شد كه پاسخ رداربنسخهها، آسان باشد. در اين پژوهش، پس از آن
ي هاگفتهشود. در كدگذاري باز، مفاهيم كليدي، هاست. در اين مرحله، به هر فردي، كد، اختصاص داده ميكدگذاري، ماده اوليه تحليل داده

گيرد. در مرحله سوم  از شده تعلق مييانباي از مفاهيم مشترك جموعهبوده و در كدگذاري محوري، عنواني به م شوندگانمصاحبه
و  هامؤلفهآيد كه بيانگر مطرح كردند، جدول جامعي به دست مي هاسؤالدر پاسخگويي به  شوندگانمصاحبهي مفاهيم مشتركي كه بندجمع

هاي كيفي است، تحليل داده افزارنرمكه يك  MAXQDA ارافزنرمها در ي مصاحبه، آنهامتنبعد از چندين بار خواندن  .شاخص ها است
در بخش شدند كه  وارد شدند و بعد از استخراج جمالت مهم به فرموله كردن معاني جمالت، پرداخته شد و جمالت مهم و مرتبط، كدبندي

  نتايج آمده است.
  يافته هاي تحقيق

افزار هاي مصاحبه با استفاده از نرمچون تحقيق از نوع كيفي و با توجه به موضوع تحقيق از نوع مطالعه موردي است، متن
MAXQDA ها و بندي شدند. كدهاي مربوط به عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري با چندين بار خواندن مصاحبهوتحليل و طبقهتجزيه

شونده به يك ها، در هر مصاحبه ممكن است چندين بار، مصاحبهبندي شدند. در كدبندي دادهسايي و دستهافزار شناكردن آن در نرم وارد
تر بود، در نظر گرفته هايي كه به كد مربوطه نزديككرده باشد كه براي پرهيز از تكرار و تداخل كدها در هر مصاحبه، جمله اشاره مورد

ل متعددي را كه بر كيفيت زندگي كاري تأثير داشت برشمردند؛ طي مصاحبه هاي انجام شده با كننده، عوامشدند. تمامي پانزده مشاركت
 پاسخ دهندگان، هركدام بيان هاي متفاوت نظر خود را در مورد عواملي كه به نظر آنان باعث مي شود تا كيفيت زندگي كاري آنان بهبود يابد

چند باره مصاحبه ها تعداد يازده كد و يا عامل را از بين مصاحبه ها شناسايي كرد كه  مورد توجه قرار دادند. محقق پس از مطالعه و بررسي
ها اشاره كرده اند. در ادامه كدهاي اشاره شده و فراواني هر كدام و همچنين تمودار بار به آن 100در مجموع پاسخ دهندگان به تعداد 

 ترسيمي آن در شكل و نمودار زيرآورده شده است.

 هاي استخراج شده بهبود كيفيت زندگي كاري. كد2جدول

  فراواني عوامل بهبود كيفيت زندگي كاري رديف
 24  سالمت. بهداشت و رفاه كاركنان  1

 12 توجه به قابليت ها و عوامل پيشرفت زنان  2

3  
كاهش ساعت كاري و مدت كار بانوان در جهت رسيدگي مناسب به زندگي 

 شخص
11 

 11 تنش و با روابط مطلوب محيط كاري بدون استرس و  4

 10 نگهداري فرزندان خردسال  5

 9 امكان بهبود عملكرد و افزايش يادگيري سازماني  6

 7 امنيت شغلي  7

 6 تجهيزات فيزيكي و ظاهري محل كار  8

 4 تخصص گرايي  9

 3 پرداخت هاي مالي  10

 3 نظم و برنامه ريزي  11
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  استخراج شده.  توزيع فراواني كدهاي 1نمودار

همانگونه كه در نمودار و جدول فوق مشخص است تعداد دوازده عامل مربوط به بهبود كيفيت زندگي كاري از مصاحبه هاي انجام 
  شده استخراج شد كه به ترتيب فراواني در نمودار فوق ترسيم شده اند.

ر ترين و عامل نظم و برنامه ريزي با سه تكرار، كم تكرار پرتكرا 24در اين نمودار عامل سالمت، بهداشت و رفاه كاركنان با فراواني 
ترين عامل اشاره شده توسط مصاحبه شوندگان است. در ادامه توضيح از هر عامل و يك مورد از نقل قول هاي مصاحبه شوندگان از عامل 

  ياد شده بيان مي شود تا از هر عامل و نحوه انتخاب آن آشنايي مختصري حاصل شود.
پذير است كه كاركنان از سالمت كامل برخوردار هداشت و رفاه كاركنان: استفاده مطلوب از نيروي كار افراد وقتي امكانسالمت، ب

ها براي ارائه خدمات درماني و بهداشتي و ايمني بوده و از خطر ابتال به بيماري يا هر نوع حوادث در محيط كار بدور باشند. معموالً سازمان
دهند. مجموعه اين امور، مبحث اي از اقدامات را متناسب با نوع و فعاليت سازمان انجام ميكنند و دستهايي را اجرا ميهها و برنامهطرح

دهد. امور رفاهي نيز عبارت از مجموعه عملياتي است كه باعث حل مشكالت سالمت و بهداشت را در مديريت منابع انساني تشكيل مي
دارد. ها را از نظر جسماني و رواني سالم نگاه ميسازد و آنالمقدور مرتفع ميها را حتيخارج سازماني آنكاركنان شده و نيازهاي داخل و 

ها كمك كند يكي از وظايف عمده در مديريت امور رفاهي و رسيدگي به وضع زندگي كاركنان و تهيه موجباتي كه به بهبود وضع زندگي آن
  اي انجام شده مصاحبه شوندگان به اين موضوع با عبارات مختلف اشاره كرده اند.بار در مصاحبه ه 24منابع انساني است. 

بار به عواملي همچون، توجه استعدادهاوتواناييهاي  12زنان شاغل در مصاحبه ها توجه به قابليت ها و عومل پيشرفت زنان: 
يدگاه مديريتي نسبت به بانوان، داشتن مسيوليت باتوجه به ها، دكاركنان، بكارگيري خانمهادرپستهاي مناسب باتوجه به روحيه وتوانايي آن

مل وضعيت روحي ورواني زنان، شناسايي زنان برتراداره و تشويق آنان اشاره كردند كه محقق اين موارد را با عنوان توجه به قابليت ها و عوا
ن كه در كار به استعداد، توانايي و تخصص من به عنوان اي " پيشرفت زنان نامگذاري كرد. پاسخ دهنده اي در همين مورد اشاره مي كند كه:

يك زن توجه شود بساير حايز اهميت است. در اين صورت است كه ميتوان نقش و مسيوليت خود را بهتر ايفا كنم و كيفيت زندگي كاري 
مطلوب را ندارم و فقط براي رفع تكليف مطلوبتري داشته باشم. هنگامي كه توانايي هاي من ناديده گرفته شود انگيزه اي براي كار جدي و 

  "وظايف محوله را انجام مي دهم.
كاهش ساعت كاري بانوان: عامل ديگري كه در صحبت هاي مصاحبه شوندگان اشاره شد عامل كاهش ساعت كاري بانوان بود. 

گي مطلوب به امور شخصي و خانوادگي مصاحبه شوندگان يازده بار به اين موضوع اشاره كرده اند كه كاهش ساعت كاري زنان براي رسيد
  شان مي تواند تاثير بسزايي در بهبود كيفيت زندگي كاري آنان داشته باشند.

24

12 11 11 10 9
7 6

4 3 3

عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري
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اي افراد به محيط كاري بدون استرس و تنش و با روابط مطلوب: استرس يا فشار رواني در كار يكي از مسايل مهم در زندگي حرفه
در محيط كار افزايش پيدا كند يكي از راههاي موثر مقابله با استرس است. در صورتي كه روابط  وريرود. براي اينكه ميزان بهرهشمار مي

مطلوب و سازنده بين كاركنان جريان داشته باشد فرد احساس آرامش همراه با رضايت به فرد القا مي شود و اين باعث بهبود كيفيت زندگي 
رواني، محيط كاري امن و بدور از استرس و تنش، احساس راحتي در محيط كار، كاري آنان مي شود. مواردي از قبيل آرامش روحي و 

صميميت و روابط دوستانه با همكاران عبارات اشاره شده توسط مصاحبه شوندگان است كه محقق آن ها را در زير مجموعه اين عامل قرار 
  داده است.

پاسخ دهندگان به آن اشاره كردند عامل ايجاد مهد كودك در نگهداري فرزندان خردسال: در اين پژوهش عامل مهمي كه اكثريت 
محل كار بود. اكثريت بانوان نگران فرزندان خردسال خود بودند و معتقد بودند در صورتي كه مهد كودكي در محل كار يا نزديك محل كار 

دريافت مي كنند. عاملي كه شايد در كمتر  براي نگهداري فرزندان شاغل وجود داشته باشند، كاركنان كيفيت زندگي كاري مطلوبتري را
  تحقيقي به آن توجه شده باشد.

امكان بهبود عملكرد و افزايش يادگيري: تسلط بر سيستم مديريتي سازمان ، استفاده از سيستمهاي اداري كه موجب بهترشدن و 
يل كالسهاي آموزشي براي بهبود سطح علمي بروز شدن كارها ميشود، اطالعات كافي، تشكيل كالسها و دوره هاي آموزشي مناسب، تشك

كارمندان، داشتن تجربه، باالرفتن اطالعات كاركنان در زمينه هاي مختلف كاري، يادگيري مسائل جديد در زمينه كامپيوتر از مواردي است 
بود عملكرد و افزيش يادگيري ها را تحت عنوان امكان بهكه زنان شاغل براي بهبود كيفيت زندگي كاري خود عنوان كرده است و محقق آن

  سازماني كدگذاري كرده است.
امنيت شغلي: در زندگي سازماني امنيت شغلي ازجمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها را به خود مشغول مي كند و بخشي از 

از آسودگي خاطر دست يابند با  انرژي رواني و فكري سازمان صرف اين مسئله مي شود. درصورتي كه كاركنان از اين بابت به سطح مطلوبي
فراغ بال توان وانرژي فكري و جسمي خود را دراختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي انساني مي گردد. در مفهوم 

مصاحبه هاي امنيت شغلي موضوعاتي چون تغييرات شغلي، از دست دادن شغل، عدم دستيابي به شغل مناسب گنجانده شده است. در طي 
  انجام شده هفت بار پاسخ دهندگان به موضوع امنيت شغلي به عنوان يكي از عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري اشاره كرده اند.

تجهيزات فيزيكي و ظاهري محل كار: شرايط محيط و تجهيزات فيزيكي و ظاهري محل كار نقش بسيار مهمي در انجام كارها دارد. 
در دو شرايط و موقعيت جداگانه مي تواند نتايج متفاوتي به بار آورد. عموماَ شرايط و موقعيت هاي محيطي مساعد براي يك كار يكسان 

انجام كار و متناسب با نوع كار، روند انجام كار را سرعت مي بخشد. هر چند براي برخي مشاغل شرايط محيطي ويژه و اختصاصي تري نياز 
ه حوزه روانشناسي صنعتي و سازماني نشان مي دهد انجام كار در محيط هاي داراي نور مناسب، تهويه هست. تحقيقات مختلف مربوط ب

هواي مناسب و فضاي كافي تأثير مثبتي روي شيوه عمل كارگران دارد. به طور كلي ارگونومي علم هماهنگ كردن توان فيزيكي، توان رواني 
زماني كاركنان داراي عملكرد مطلوبي هستند كه بتوان در سازمان بين ابعاد و توان و محيط كار و تكنولوژي است. براساس اين تعريف 

فيزيكي، رواني و محيط كار سازگاري و تعادل ايجاد نمود. به همين علت در مدل عملياتي توسعه منابع انساني براي افزايش كارآيي و بهره 
است كه ارگونومي به مقدار زيادي موجب صرفه جويي در وقت و انرژي شده و وري عمدتاً از ارگونومي استفاده مي شود و اين به خاطر آن 

كاركنان با حداقل صرف انرژي فيزيكي و رواني، حداكثر كار يدي و فكري را براي سازمان به ارمغان مي آورند. مصاحبه شوندگان در اين 
محل مناسب كار، رفاه در محيط كار، - ند شرايط فيزيكي كارپژوهش شش بار به موضوع تجهيزات فيزيكي و ظاهري محل كار با عناويني مان

خوب بودن وسايل محل كار نظير صندلي، ميز، اتاق، مساعدت بيشتر در جهت فراهم آوردن امكانات، اسباب و وسايل كار و چيدمان اتاق 
  اشاره كرده اند.

و مسئوليت برحسب شرايط تحصيلي و بر  تخصص گرايي: مصاحبه شوندگان در حين مصاحبه به موضوعاتي همچون ارجاع پست
مبناي تجربه، توجه استعدادها و تواناييهاي كاركنان، متناسب بودن شغل با رشته دانشگاهي، انجام وظايف محوله براساس پست سازماني 

مصاحبه ها به اين  بار در طول 4اشاره كرده اند كه محقق اين موضوعات را با عنوان كد تخصص گرايي در نظر گرفته است. در مجموع 
  موضوعات اشاره شده است.

پرداخت هاي مالي: نكته جالب توجه در مصاحبه هاي انجام شده اين بود كه تنها سه فراواني براي عامل پرداخت هاي مالي وجود 
نمي دانند و به آن  داشت. اين به اين معني است كه مصاحبه شوندگان عموما عامل پرداخت مالي را جز عوامل بهبود كيفيت زندگي كاري

  اشاره اي نداشتند.
نظم و برنامه ريزي: آخرين عاملي كه پاسخ دهندگان به عنوان عامل بهبود كيفيت زندگي كاري به آن اشاره كرده اند عامل نظم و 

كاري از صبح تا پايان برنامه ريزي است. فراواني اين عامل سه مي باشد كه با عبارات مسئوليت پذيري و وظيفه شناسي، طرز برنامه ريزي 
  . ساعت كاري، رعايت نظم معرفي شدند
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  بحث ونتيجه گيري:
نفر زنان  15براي شناسايي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري زنان در اين تحقيق از مصاحبه استفاده شده است. در اين مرحله تعداد 

با نرم افزار مكس كيودا تجزيه و تحليل شد و تعداد يازده كد مربوط شاغل در سازمان مورد مطالعه به سواالت مصاحبه پاسخ دادند. پاسخ ها 
به عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري شناسايي شد. در ادامه هريك از عوامل استخراج شده با عوامل استخراج شده از تحقيقات 

 پيشين مقايسه و مورد بحث قرار مي گيرد.

 رحله كيفي با ساير نظريات موجودبررسي عوامل استخراج شده در م. 3جدول 
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                  كاركنانسالمت. بهداشت و رفاه 

                  توجه به قابليت هاي زنان

                  كاهش ساعت كاري

                  محيط كاري بدون استرس

                  نگهداري فرزندان خردسال

                  امكان بهبود عملكرد

                  امنيت شغلي

                  تجهيزات فيزيكي

                  تخصص گرايي

                  پرداخت هاي مالي

                  و برنامه ريزي نظم

  
 اولين عاملي كه كاركنان با بيشترين فراواني به آن اشاره كردند عامل سالمت، بهداشت و رفاه كاركنان مي باشد. اين عامل در شش مورد از

مثل شرايط كاري نشان داده شده است؛ در نظريات قبلي عناويني  3هشت نظريه قبلي نيز به آن اشاره شده است. همانگونه كه در جدول 
هاي فيزيكي ايمن و مطمئن، شرايط كاري ايمن و بهداشتي، امكانات رفاهي، بهداشت و ايمني، مزايا به ويژه مزايايي خدمات درماني، جنبه

 دهنده سالمت، بهداشت و رفاه كاركنان مي باشد.شغل، وجود امكانات و خدمات رفاهي و حمايت خانوادگي سازماني نشان

بار به عواملي همچون، توجه استعدادها و تواناييهاي كاركنان، بكارگيري خانمها در پستهاي مناسب با توجه به  12ر مصاحبه ها زنان شاغل د
ها، ديدگاه مديريتي نسبت به بانوان و .. اشاره كردند كه محقق اين موارد را با عنوان توجه به قابليت ها و عوامل پيشرفت روحيه و توانايي آن

مگذاري كرد. در تحقيقات گذشته نيز با بيان هاي متفاوت به اين موضوع اشاره كرده اند. به عنوان مثال لوييس و همكاران با عنوان زنان نا
نشان مي دهد  2-5فرصت هاي پيشرفت به اين موضوع اشاره كرده اند و يا والتون در مدل خود به فرصت رشد مداوم اشاره مي كند. جدول 

 ريات قبلي توجه به اين عامل داشته اند.كه كدام يك از نظ

عامل ديگري كه در صحبت هاي مصاحبه شوندگان اشاره شد عامل كاهش ساعت كاري بانوان بود. مصاحبه شوندگان يازده بار به اين 
بسزايي در بهبود  موضوع اشاره كرده اند كه كاهش ساعت كاري زنان براي رسيدگي مطلوب به امور شخصي و خانوادگي شان مي تواند تاثير

) يكي از عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري را عامل چهار روز كاري در هفته بيان 1996كيفيت زندگي كاري آنان داشته باشند. گريفيين (
مي كند. اين موضوع نشان مي دهد كه كاهش ساعت كاري در نتايج اين تحقيق موضوع جديدي نيست كه بتواند بر كيفيت زندگي كاري 

ان موثر باشد. بويژه آن كه زنان به دليل مسئوليت ويژه در زندگي شخصي و خانوادگي الزم است تا وقت بيشتري را براي رسيدگي به امور زن
 شخصي و خانوادگي خود داشته باشند. نارهان و همكاران به اين عامل با عنوان انعطاف پذيري در زمان كار اشاره مي كنند.
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ب و سازنده بين كاركنان جريان داشته باشد فرد احساس آرامش همراه با رضايت به فرد القا مي شود و اين باعث در صورتي كه روابط مطلو
) در مطالعات خود نيز با 1996) و گريفين(2001) ، لوئيس و همكاران،(2014بهبود كيفيت زندگي كاري آنان مي شود. نارهان و همكاران(

-ر بر كيفيت زندگي كاري بر شمرده اند. تعهد عاطفي، ارتباط مثبت، حمايت خانوادگي سازماني، جنبهبيان ديگر اين عامل را از عوامل موث

هاي كاري از عواملي است كه در نظريات ديگر اشاره به عامل محيط كاري بدون استرس و تنش و هاي نهادي شده داخلي و نداشتن تنش
 روابط مطلوب دارد.

ت پاسخ دهندگان به آن اشاره كردند عامل ايجاد مهد كودك در محل كار بود. اكثريت بانوان نگران در اين پژوهش عامل مهمي كه اكثري
فرزندان خردسال خود بودند و معتقد بودند در صورتي كه مهد كودكي در محل كار يا نزديك محل كار براي نگهداري فرزندان شاغل وجود 

) و 2006را دريافت مي كنند. اين موضوع را مي توان در تحقيق نارهان و همكاران (داشته باشند، كاركنان كيفيت زندگي كاري مطلوبتري 
  با عنوان عامل مداخله كار در خانواده تفسير كرد.

موضوع ديگري كه پاسخ دهندگان به آن اشاره كردند؛ امكان بهبود عملكرد و افزايش يادگيري به منظور بهبود كيفيت زندگي كاري مي 
 توان گفت تمام نظريات قبلي امكان بهبود عملكرد و يادگيري را از عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري مي دانند.باشد. تقريبا مي 

در طي مصاحبه هاي انجام شده هفت بار پاسخ دهندگان به موضوع امنيت شغلي به عنوان يكي از عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري 
لي موضوعاتي چون تغييرات شغلي، از دست دادن شغل، عدم دستيابي به شغل مناسب گنجانده شده اشاره كرده اند. در مفهوم امنيت شغ

 است. والتون، دسلر، تاتل و گريفين نيز در مطالعات خود امنيت شغلي را به عنوان عاملي موثر بر كيفيت زندگي كاري بيان كرده اند.

ار مهمي در انجام كارها دارد. عاملي كه اكثر صاحب نظران آن را عاملي موثر شرايط محيط و تجهيزات فيزيكي و ظاهري محل كار نقش بسي
  بر بهبود كيفيت زندگي كاري معرفي كرده اند. 

تخصص گرايي شايد در مطالعات پيشين بصورت خاص عامل موثر بر كيفيت زندگي كاري معرفي نشده باشد، اما عناويني مثل دموكراسي در 
دهنده تخصص گرايي و توجه ها از عناويني است كه مي تواند نشانور، حرفه گرايي و حمايت و توجه به مسؤليتمحل كار و يا مشورت در ام

 به حرفه و تخصص فرد باشد.

در مصاحبه هاي انجام شده، سه فراواني براي عامل پرداخت هاي مالي وجود داشت. هرچند فراواني عامل پرداخت هاي مالي در مصاحبه 
كم بود  اما بر كيفيت زندگي كاري زنان موثر شناخته شد. در تحقيقات قبلي نيز تمامي صاحب نظران پرداخت هاي مالي را هاي انجام شده 

 از عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان بر شمرده اند.

عامل نظم و برنامه ريزي است. قانونمندي  آخرين عاملي كه پاسخ دهندگان به عنوان عامل بهبود كيفيت زندگي كاري به آن اشاره كرده اند
دهنده عامل نظم و كار در مدل والتون، جدول زماني كاري در مدل موتون و مشخص بودن نظام نظارت در مدل لوئيس و همكاران نشان

  برنامه ريزي در نظريات صاحب نظران قبلي است.
ين پژوهش ارائه مي شود. توجه ويژه به سالمت روحي و رواني زنان شاغل، در پايان پيشنهاداتي به سازمان هاي استفاده كننده از نتايج ا

تامين رفاه آنان، برگزاري مراسم هاي شاد و مفرح، برگزاري دوره هاي كالس هاي ورزشي، رايزني با اماكن تفريحي و گردشگري جهت 
ت بيمه كاركنان و ... از جمله عوامل است كه تخفيف دهي به كاركنان سازمان، برگزاري مسابقات ورزشي مخصوص بانوان، حل مشكال

منظور توجه به نظرات و انتقادهاي سازمان مي تواند در جهت تامين سالمت، بهداشت و رفاه كاركنان انجام دهد. طراحي نظام پيشنهادات، به
و متخصصان باتجربه كه اين امر  كاركنان در مورد مسائل و موضوعات شركت، بخش سازماني و مسائل كاري و استفاده از نظرات مديران

كند. عالوه بر اين ها را القا ميعالوه بر استفاده از تجارب و فكرهاي مختلف، حس ارزشمند بودن و اهميت قائل بودن براي تجارب آن
مي تواند نقش موثري سازمان بايد تالش كند تا محيط بدون استرس و تنش را در سازمان ايجاد كند. روابط مطلوب و دوستانه بين كاركنان 

بر بهبود كيفيت زندگي كاري داشته باشد كه هم سازمان و هم كاركنان بايد در جهت تحقق اين امر تالش كنند. سازمان مي تواند در 
ي صورت امكان اقدام به احداث مهد كودك در سازمان مخصوص كاركنان نمايد تا بتواند نگراني زنان شاغل اين سازمان را برطرف كند. حت

سازمان درصورتي كه نتواند اين امر را محقق كند، مي تواند از طريق مذاكره با يكي از مهد كودك هاي اطراف سازمان جهت تخفيف به 
  كاركنانش، رضايت نسبي و اطمينان خاطر آنان را جلب كند
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