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hatoon.mallaei@gmail.com 

 

با توجه به افزایش کمی حضور زنان در سازمان های اداری و نقش آنان در پیشبرد اهداف :چکیده

ن پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری، با رویکرد کیفی به انجام رسیده سازمان، ای

این پژوهش از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی و از نظر زمان، یک مطالعه مقطعی و از نظر گردآوری است. 

نفر  15اریافته بین است. در این پژوهش، با توزیع پرسشنامه نیمه ساختترکیبی اکتشافی ها یک بررسی داده

و تحلیل آن با نرم افزار مکس کیودا، تعداد یازده عامل موثر بر  ،مورد مطالعهاز کارکنان زن شاغل در سازمان 

بهبود کیفیت زندگی کاری زنان شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر یازده عامل بر کیفیت زندگی 

اری فرزندان خردسال، کاهش ساعت کاری و توجه به کاری زنان شاغل می باشد که عواملی همچون نگهد

 قابلیت های زنان در تحقیقات کمتری به چشم می خورد.

 کیفیت زندگی کاری زنان، تحلیل کیفی، منابع انسانیزندگی کاری،  کیفیت: واژگان کلیدی

 لهمقدمه و بیان مسئ

 هر انسانی نیروی و استعدادهای هاتوانایی از منطقی و درست گیریبهره میزان توسعه، زمینه در اساسی مباحث از یکی

نظران در مدیریت انسانی آید و همواره مورد تأکید صاحبنیروی انسانی یکی از ارکان مهم هر سازمان به شمار می است. جامعه

یر و متحول، در تر سازمان با محیط متغگیری از علوم رفتاری و انسانی به منظور هماهنگی هر چه مطلوببهره .[14]بوده است

-های بهبود آن از مهمجهت بهسازی سازمان امری انکارناپذیر است و در این میان توجه به مقوله کیفیت زندگی کاری و برنامه

سازی شغل، ای از شرایط و عملیات عینی سازمانی همانند غنی. کیفیت زندگی کاری مجموعه[6]رود ترین فنون به شمار می

، هدف از کیفیت زندگی کاری را بهبود بهداشت  1. هوناکر]15[د کاری و ایمنی شرایط کاری استآزادی، سرپرستی، تعه

های کیفیت زندگی کاری در وری سازمان دانسته و اعتقاد دارد با حاکم کردن برنامه)فیزیکی و روانی( کارکنان و بهبود بهره

 [19] رهنگ مشارکتی فراهم خواهد شدهای حرکت از یک فرهنگ استبدادی به سوی یک فیک سازمان زمینه

موقعیت زنان در جامعه و نقش آنان در  [5]مسئله جنسیت در تعیین کیفیت زندگی کاری نقش اساسی دارد 

ها در آن جوامع است و توجه بسیاری از پژوهشگران دهنده کیفیت زندگی کاری آنها، در بسیاری از جوامع نشانگیریتصمیم

شود در کشورهای هایی که به زنان داده میاجتماعی و فرصت-ست. از طرفی میزان مشارکت اقتصادیرا به خود جلب کرده ا

                                                            
1 -Hoonaker 
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های مختلفی در زمینه کیفیت زندگی کاری زنان مطرح است، لذا مطالعه و تعمق روی مفاهیم مختلف متفاوت بوده و دیدگاه

خیت خاصی در بررسی کیفیت زندگی کاری زنان با دهد تناسب و سنموجود در تعاریف متعدد کیفیت زندگی کاری نشان می

-تواند با اختصاص پاداش، امنیت شغلی و ایجاد فرصترویکرد کیفی وجود دارد به طوری که کیفیت زندگی کاری مطلوب می

های رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی زنان را فراهم سازد و میزان سازگاری او را با شغلش افزایش دهد 

سازی های ایجاد انگیزش و راه گشا در طراحی و غنیاز آنجا که ارتقاء کیفیت زندگی کاری یکی از مؤثرترین روش .[22]

کیفی مورد را با رویکرد زنان  بر آن است تا کیفیت زندگی کاریپژوهش حاضر  های اجتماعی است لذاحضور زنان در عرصه

 بررسی قرار دهد.

 چارچوب نظری

های مختلف زندگی نظیر کار، سالمتی و ایمنی، تواند از طریق ارضای نیازهای اساسی در حوزهی میکیفیت زندگی کار

. در واقع، [16[17][21]اقتصادی و خانوادگی، اجتماعی؛ خودپنداره واقعی، دانش، آگاهی و نگرش مثبت به کار ایجاد کند 

های ارتقاء از درون، مشینان در سازمان نظیر خطهای مختلف عینی و ذهنی مسائل کارککیفیت زندگی کاری، به حوزه

پردازد. کیفیت زندگی کاری، فرآیندی است رهبری آزادمنش، مشارکت و اقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان می

هایی که به های ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در تصمیمکه به وسیله آن، اعضای سازمان از راه

یابند و در نتیجه، مشارکت و گذارد، به نوعی دخالت میهایشان به خصوص بر محیط کارشان به طور کلی اثر میشغل

یابد. سازمانی که به کیفیت زندگی کاری شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش میها از کار بیشتر میخشنودی آن

توان به تمایل همکاری با های آن میداشتن نیروی کار توانمند برخوردار است که از نشانه کارکنان خود توجه دارد، از مزایای

های ها و ظرفیت. هر سازمانی درصدد است از تمامی توانمندی[1]مدیریت و بهبود عملکرد بیشتر نیروی کار اشاره کرد 

ها و امکانات محیط کاری این منظور بایستی فرصت کارکنان خود استفاده کند و استعداد بالقوه آنان را بالفعل کند. برای

-مناسب را برای کارکنان به وجود آورد. این امر، جز با شناخت واقعی نیازها، شرایط حاکم بر محیط کاری و عوامل افزایش

 شوند.خود میها با اهمیت دادن به کیفیت زندگی کاری، باعث اثربخشی ها مقدور نیست. در واقع، سازماندهنده توانمندی آن

میالدی تا کنون، تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است که  1970از ابتدای نهضت کیفت زندگی کاری در دهه 

آرنولولد و فلدمن  کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط کارکنان و تمامی  شود.در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می

باشد، ابعاد ها میکه بیشتر مورد توجه سازمان در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی شود،محیط کاری انجام می

 .[12]گیردانسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار می

کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری شغل  ورتر و دیویس

وسیله آن دانند که بهاند. دوبرین، ایرلند ویلیامز کیفیت زندگی کاری را فرآیندی میب و سودمند تعریف کردهچالش انگیز، جال

های ارتباطی که بدین منظور تعبیه شده است، در طراحی شغل خود و محیط کار خود تمامی کارکنان سازمان از طریق کانال

کند که طی آن طیف وسیعی از نیازهای یی را برای کارکنان فراهم میهادروندادی خواهند داشت. کیفیت زندگی کاری فرصت

های گوناگونی دارد و فصل مشترک همه ها کیفیت زندگی کاری شکلها در شغل و محیط کارشان ارضاء شود. به نظر آنآن
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ها افزایش وری آنبهرهها این است که اختیار کار و محیط کار به کارکنان واگذار شود و از آن طریق تعهد، رضایت و آن

 .[11]یابد

براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ جامع مدیریت، کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی شرایطی است که در آن یک 

-انگیز و رضایتو شغلی چالش کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق و مزایای مکفی و عادالنه

ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند کیفیت زندگی کاری را مجموعه 2بائودین و هسلس .]4[مند باشد بخش بهره

گیری، روش مدیریت و تنوع غنی بودن مشاغل، حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، مالحظات بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم

ای از نتایج مثبت زندگی کاری کنند: مجموعهتعریف می گونهکیفیت زندگی کاری را این  3نه و دسیگانگ .]13[دانند می

 .[18]باشد برای فرد، سازمان و جامعه می

گیری درباره محصوالت یا خدمات شغل میرکمالی کیفیت زندگی کاری را به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمیم

کند که چنانچه کند. وی همچنین اشاره میتعریف می ترین وضعیت ارائه دهند،خواهند با اثربخششان که میو یا مکان شغل

های متعادل انجام گیرد، منجر به باال رفتن کیفیت زندگی و رشد نوع ها و همکاریکار در شرایط روانشناختی سالم و کشش

و تحقق اهداف گردد. این احساس عالوه بر تأیید تأمین نیازها احساس مثبت نسبت به کار و محیط آن به نام رضایت شغلی می

 .[9]شودفردی و سازمانی سبب سالمتی جسمی و روانی، وفاداری و بالخره باال رفتن اثر بخشی و کارایی سازمانی می

ای، زمان کاری مناسب و پرداخت کافی وزارت کار ایالت متحده آمریکا کیفیت زندگی کاری را حفظ بهداشت حرفه

-دارد که ایمنی محیط کار، پایه و اساس را برای کار لذتأکید دارد و بیان میچنین بر محیط کار ایمن تکند. همتعریف می

 .[7]بخش فراهم می سازد 

خوانی بین اهداف و سویی و همتوان گفت که بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی همبندی تعاریف ارائه شده میدر جمع

عالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش نیازهای کارکنان و سازمان. بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر ف

-گیرد. فرآیندی که از طریق آن طرفها صورت میاثربخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاء شأن و منزلت انسانی آن

کنند و  گیرند که چگونه با یکدیگر کارهای کارگری و خود کارکنان، یاد میهای ذینفع سازمان، یعنی مدیریت اتحادیه

هایی مطلوب و اثربخش است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازند که چه اقدامات، تغییرات و پیشرفتمشخص می

 سازمان تحقق یابد و هم کیفیت زندگی کاری برای تمامی اعضای سازمان بهبود یابد.

ها در اغلب دهد که برخی از شاخصمیها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان با وجود وجه تمایز برداشت

توان حقوق و مزایا، خدمات شود، میهای مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره میجوامع مشترک هستند. از جمله شاخص

دانشمندان و مراکز علمی برای کیفیت زندگی کاری . درمانی و رفاهی، بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد

 .نشان داده شده است یکاند که در جدول های متفاوتی را ذکر کردهشاخص

 

                                                            
2 -Beaudoin & Hassles 
3 -Gangne & Desi 
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 های کیفیت زندگی کاریشاخصیک: جدول 

-صاحب

 نظران
 های مورد قبولشاخص

 والتون
های انسانی، رشد و امنیت پرداخت منصفانه و کافی، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت

 .[10]کار، تناسب اجتماعی کار، با معنی بودن و چالشی بودن کار مداوم، اهمیت در جامعه، قانونمندی 

 کاسیو
رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی، تنوع و غنی  حقوق و مزایا، امکانات

 .[15]بودن

انجمن 

مدیریت 

 آمریکا

انسی انتخاب شغل دیگر حقوق و دستمزد، مزایا به ویژه مزایایی خدمات درمانی، امنیت شغلی، داشتن ش

افراد مهم است، دموکراسی در  های کاری، شرکت در تصمیماتی که در سرنوشتدر سازمان، نداشتن تنش

محل کار، سهیم بودن در سود، وجود نظام بیمه و بازنشستگی، وجود امکانات و خدمات راهی، چهار روزکاری 

 .[7]در هفته 

 موتون
های نهادی شده داخلی های فیزیکی شغل، جنبهماهیت شغل، جنبهحقوق و مزایا، جدول زمانی کاری، 

 .[3]و خارجی شغل، عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 تاتل
ها و یادگیری امنیت و ایمنی، مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا، وجود فرصت پرورش مهارت

 [10]گیری مستمر، دموکراسی یا مشارکت در تصمیم

 دسلر

ک شغل با ارزش، حقوق و مزایای کافی، شرایط کاری ایمن و مطمئن، امنیت شغلی، سرپرستی داشتن ی

ها و وظایف از الیق، وجود بازخورد، شرایط اجتماعی مثبت، دارا بودن فرصت برای آموزش، واگذاری نقش

 .[2]روی عدالت 

لوئیس و 

 همکاران

ستقالل عمل، مورد شناسایی قرار گرفتن کاهش فشار کاری، تعهد و تعلق سازمانی، ارتباط مثبت، ا

های پیَشرفت، گرایی، فرصتهای کاری، عدالت، مشخص بودن نظام نظارت، حرفهبینی فعالیتقابلیت و پیش

 .[23]پرداخت عادالنه 

محققان 

 اخیر

پذیری در کاری، کار هفتگی فشرده، انعطافحمایت خانوادگی سازمانی، تعهد عاطفی، تعارض خانوادگی

ها، پذیری در زمان کار، حمایت و توجه به مسؤلیتهای اجتماعی و اطالعاتی، انعطافان کار، حمایتمک

 [20]مداخله کار در خانواده، مداخله خانواده در کار و ... 
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 روش تحقیق

ر این پژوهش به منظو انتخاب روش پژوهش به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد؛

پردازد تا آوری اطالعات کیفی میمحقق ابتدا به جمعبررسی کیفیت زندگی کاری زنان از رویکرد کیفی استفاده کرده است. 

تواند از آن جهت که نتایج پژوهش انجام شده میوضعیت یک پدیده را کشف کند و سپس آنها را مقوله بندی می نماید. 

بنابراین، این پژوهش از نظر هدف، یک مطالعه کاربردی و از نظر زمان، است؛  "یکاربرد"کیفیت زندگی کاری زنان مؤثر باشد 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان شاغل  است.اکتشافی  ها یک بررسییک مطالعه مقطعی و از نظر گردآوری داده

وهش نیز با توجه به کیفی بودن می باشد. نمونه گیری این پژ 1394نفر در سال  104به تعداد  در سازمان مورد مطالعه

شده و یا های دادهموضوع از روش اشباع نظری استفاده شده است. در واقع، هرگاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخ

ها ها و یا مصاحبهای به همدیگر شباهت دارند که منجر به تکراری شدن پاسخاندازهشده با افراد مطلع بههای انجاممصاحبه

کشد. در این تحقیق ها را کافی دانسته و دست از مصاحبه میها وجود ندارد، تعداد مصاحبههای جدیدی در آنادهشده و د

 پاسخ دهنده برای تحلیل کیفی انتخاب شدند. 15تعداد 

در این پژوهش اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده اند. جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی 

شده های موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات، استفادهای، مقاالت، کتابنظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه

ها و اطالعات و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری زنان، از روش مصاحبه آوری دادهمنظور جمعاست. و به

نظران و متخصصان مصاحبه بر اساس ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق و نظر صاحبساختارمند استفاده گردیده است سواالت 

 اند.شدهتدوین

فرایند رویکردهای مختلفی برای تحلیل داده های کیفی وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها تحلیل محتوا می باشد. 

ها باید یم است. قبل از تحلیل داده، دادهی داده، کدگذاری و حصول معانی و مفاهسازآمادهتحلیل محتوا شامل مراحل 

 هاسؤالی، جدولی تهیه شد که پاسخ بردارنسخهها، آسان باشد. در این پژوهش، پس از ی تنظیم شوند که کار با آنصورتبه

کد، هاست. در این مرحله، به هر فردی، شده است. کدگذاری، ماده اولیه تحلیل دادهیانب، در آن شوندهمصاحبهبرای هر 

بوده و در کدگذاری محوری، عنوانی به  شوندگانمصاحبهی هاگفتهشود. در کدگذاری باز، مفاهیم کلیدی، اختصاص داده می

در  شوندگانمصاحبهی مفاهیم مشترکی که بندجمعگیرد. در مرحله سوم  از شده تعلق مییانبای از مفاهیم مشترک مجموعه

بعد از چندین بار  .و شاخص ها است هامؤلفهآید که بیانگر دول جامعی به دست میمطرح کردند، ج هاسؤالپاسخگویی به 

های کیفی است، وارد شدند و بعد از تحلیل داده افزارنرمکه یک  MAXQDA افزارنرمها در ی مصاحبه، آنهامتنخواندن 

در بخش نتایج شدند که  رتبط، کدبندیاستخراج جمالت مهم به فرموله کردن معانی جمالت، پرداخته شد و جمالت مهم و م

 آمده است.

 یافته های تحقیق

افزار های مصاحبه با استفاده از نرمچون تحقیق از نوع کیفی و با توجه به موضوع تحقیق از نوع مطالعه موردی است، متن

MAXQDA ا چندین بار خواندن بندی شدند. کدهای مربوط به عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری بوتحلیل و طبقهتجزیه
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ها، در هر مصاحبه ممکن است چندین بندی شدند. در کدبندی دادهافزار شناسایی و دستهکردن آن در نرم ها و واردمصاحبه

هایی که به کد کرده باشد که برای پرهیز از تکرار و تداخل کدها در هر مصاحبه، جمله اشاره شونده به یک موردبار، مصاحبه

کننده، عوامل متعددی را که بر کیفیت زندگی کاری تأثیر تر بود، در نظر گرفته شدند. تمامی پانزده مشارکتکمربوطه نزدی

بیان های متفاوت نظر خود را در مورد عواملی که به  ، هرکدامداشت برشمردند؛ طی مصاحبه های انجام شده با پاسخ دهندگان

ن بهبود یابد مورد توجه قرار دادند. محقق پس از مطالعه و بررسی چند باره نظر آنان باعث می شود تا کیفیت زندگی کاری آنا

بار به  100مصاحبه ها تعداد یازده کد و یا عامل را از بین مصاحبه ها شناسایی کرد که در مجموع پاسخ دهندگان به تعداد 

آورده زیرتمودار ترسیمی آن در شکل و نمودار ها اشاره کرده اند. در ادامه کدهای اشاره شده و فراوانی هر کدام و همچنین آن

 شده است.

 کدهای استخراج شده بهبود کیفیت زندگی کاری. 2جدول

 فراوانی عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری ردیف

 24 سالمت. بهداشت و رفاه کارکنان 1

 12 توجه به قابلیت ها و عوامل پیشرفت زنان 2

3 
ر جهت رسیدگی مناسب به کاهش ساعت کاری و مدت کار بانوان د

 زندگی شخص
11 

 11 محیط کاری بدون استرس و تنش و با روابط مطلوب 4

 10 خردسالنگهداری فرزندان  5

 9 امکان بهبود عملکرد و افزایش یادگیری سازمانی 6

 7 امنیت شغلی 7

 6 تجهیزات فیزیکی و ظاهری محل کار 8

 4 تخصص گرایی 9

 3 پرداخت های مالی 10

 3 نظم و برنامه ریزی 11
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 توزیع فراوانی کدهای استخراج شده . 1نمودار

همانگونه که در نمودار و جدول فوق مشخص است تعداد دوازده عامل مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری از مصاحبه 

 های انجام شده استخراج شد که به ترتیب فراوانی در نمودار فوق ترسیم شده اند.

 ،پرتکرار ترین و عامل نظم و برنامه ریزی با سه تکرار 24عامل سالمت، بهداشت و رفاه کارکنان با فراوانی در این نمودار 

کم تکرار ترین عامل اشاره شده توسط مصاحبه شوندگان است. در ادامه توضیح از هر عامل و یک مورد از نقل قول های 

 عامل و نحوه انتخاب آن آشنایی مختصری حاصل شود.مصاحبه شوندگان از عامل یاد شده بیان می شود تا از هر 

پذیر است که کارکنان از سالمت کامل استفاده مطلوب از نیروی کار افراد وقتی امکان: سالمت، بهداشت و رفاه کارکنان

ارائه خدمات ها برای برخوردار بوده و از خطر ابتال به بیماری یا هر نوع حوادث در محیط کار بدور باشند. معموالً سازمان

ای از اقدامات را متناسب با نوع و فعالیت سازمان کنند و دستههایی را اجرا میها و برنامهدرمانی و بهداشتی و ایمنی طرح

دهد. امور رفاهی نیز عبارت دهند. مجموعه این امور، مبحث سالمت و بهداشت را در مدیریت منابع انسانی تشکیل میانجام می

المقدور مرتفع ها را حتیتی است که باعث حل مشکالت کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آناز مجموعه عملیا

دارد. امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی ها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه میسازد و آنمی

بار در مصاحبه های انجام  24یف عمده در مدیریت منابع انسانی است. ها کمک کند یکی از وظاکه به بهبود وضع زندگی آن

 شده مصاحبه شوندگان به این موضوع با عبارات مختلف اشاره کرده اند.

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


  41-54، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

48 

 

بار به عواملی همچون، توجه  12زنان شاغل در مصاحبه ها : توجه به قابلیت ها و عومل پیشرفت زنان

ها، دیدگاه مدیریتی نسبت به خانمهادرپستهای مناسب باتوجه به روحیه وتوانایی آناستعدادهاوتواناییهای کارکنان، بکارگیری 

بانوان، داشتن مسیولیت باتوجه به وضعیت روحی وروانی زنان، شناسایی زنان برتراداره و تشویق آنان اشاره کردند که محقق 

کرد. پاسخ دهنده ای در همین مورد اشاره می کند  این موارد را با عنوان توجه به قابلیت ها و عوامل پیشرفت زنان نامگذاری

وان یک زن توجه شود بسایر حایز اهمیت است. در این صورت ناین که در کار به استعداد، توانایی و تخصص من به ع " که:

نایی های کنم و کیفیت زندگی کاری مطلوبتری داشته باشم. هنگامی که توا اتر ایفه میتوان نقش و مسیولیت خود را بهاست ک

 "من نادیده گرفته شود انگیزه ای برای کار جدی و مطلوب را ندارم و فقط برای رفع تکلیف وظایف محوله را انجام می دهم.

عامل دیگری که در صحبت های مصاحبه شوندگان اشاره شد عامل کاهش ساعت کاری بانوان : کاهش ساعت کاری بانوان

بود. مصاحبه شوندگان یازده بار به این موضوع اشاره کرده اند که کاهش ساعت کاری زنان برای رسیدگی مطلوب به امور 

 داشته باشند. شخصی و خانوادگی شان می تواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی کاری آنان

ای استرس یا فشار روانی در کار یکی از مسایل مهم در زندگی حرفه: محیط کاری بدون استرس و تنش و با روابط مطلوب

وری در محیط کار افزایش پیدا کند یکی از راههای موثر مقابله با استرس است. در رود. برای اینکه میزان بهرهافراد به شمار می

لوب و سازنده بین کارکنان جریان داشته باشد فرد احساس آرامش همراه با رضایت به فرد القا می شود و صورتی که روابط مط

این باعث بهبود کیفیت زندگی کاری آنان می شود. مواردی از قبیل آرامش روحی و روانی، محیط کاری امن و بدور از استرس 

نه با همکاران عبارات اشاره شده توسط مصاحبه شوندگان و تنش، احساس راحتی در محیط کار، صمیمیت و روابط دوستا

 است که محقق آن ها را در زیر مجموعه این عامل قرار داده است.

در این پژوهش عامل مهمی که اکثریت پاسخ دهندگان به آن اشاره کردند عامل ایجاد مهد : خردسالنگهداری فرزندان 

زندان خردسال خود بودند و معتقد بودند در صورتی که مهد کودکی در محل کودک در محل کار بود. اکثریت بانوان نگران فر

کار یا نزدیک محل کار برای نگهداری فرزندان شاغل وجود داشته باشند، کارکنان کیفیت زندگی کاری مطلوبتری را دریافت 

 می کنند. عاملی که شاید در کمتر تحقیقی به آن توجه شده باشد.

سیستمهای اداری که موجب  ، استفاده ازمدیریتی سازمان سیستم  تسلط بر: فزایش یادگیریامکان بهبود عملکرد و ا

میشود، اطالعات کافی، تشکیل کالسها و دوره های آموزشی مناسب، تشکیل کالسهای آموزشی  شدن کارها بروز بهترشدن و

زمینه های مختلف کاری، یادگیری مسائل  درکارکنان سطح علمی کارمندان، داشتن تجربه، باالرفتن اطالعات  برای بهبود

ها زمینه کامپیوتر از مواردی است که زنان شاغل برای بهبود کیفیت زندگی کاری خود عنوان کرده است و محقق آن در جدید

 را تحت عنوان امکان بهبود عملکرد و افزیش یادگیری سازمانی کدگذاری کرده است.

مشغول می کند و  غلی ازجمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خوددر زندگی سازمانی امنیت ش: امنیت شغلی

فکری سازمان صرف این مسئله می شود. درصورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از  بخشی از انرژی روانی و

کمتر  می دهند و سازمان نیز آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان وانرژی فکری و جسمی خود را دراختیار سازمان قرار

دچار تنشهای انسانی می گردد. در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به 
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شغل مناسب گنجانده شده است. در طی مصاحبه های انجام شده هفت بار پاسخ دهندگان به موضوع امنیت شغلی به عنوان 

 بر بهبود کیفیت زندگی کاری اشاره کرده اند.یکی از عوامل موثر 

شرایط محیط و تجهیزات فیزیکی و ظاهری محل کار نقش بسیار مهمی در انجام : تجهیزات فیزیکی و ظاهری محل کار

ی کارها دارد. یک کار یکسان در دو شرایط و موقعیت جداگانه می تواند نتایج متفاوتی به بار آورد. عموماَ شرایط و موقعیت ها

محیطی مساعد برای انجام کار و متناسب با نوع کار، روند انجام کار را سرعت می بخشد. هر چند برای برخی مشاغل شرایط 

محیطی ویژه و اختصاصی تری نیاز هست. تحقیقات مختلف مربوط به حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی نشان می دهد 

هوای مناسب و فضای کافی تأثیر مثبتی روی شیوه عمل کارگران دارد. به  انجام کار در محیط های دارای نور مناسب، تهویه

طور کلی ارگونومی علم هماهنگ کردن توان فیزیکی، توان روانی و محیط کار و تکنولوژی است. براساس این تعریف زمانی 

و محیط کار سازگاری و تعادل  کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی

ایجاد نمود. به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برای افزایش کارآیی و بهره وری عمدتاً از ارگونومی استفاده 

می شود و این به خاطر آن است که ارگونومی به مقدار زیادی موجب صرفه جویی در وقت و انرژی شده و کارکنان با حداقل 

نرژی فیزیکی و روانی، حداکثر کار یدی و فکری را برای سازمان به ارمغان می آورند. مصاحبه شوندگان در این پژوهش صرف ا

محیط  رفاه در محل مناسب کار،-شش بار به موضوع تجهیزات فیزیکی و ظاهری محل کار با عناوینی مانند شرایط فیزیکی کار

جهت فراهم آوردن امکانات، اسباب و وسایل کار  در اتاق، مساعدت بیشتر، یزمصندلی،  نظیر کار، خوب بودن وسایل محل کار

 و چیدمان اتاق اشاره کرده اند.

ولیت برحسب شرایط ئمس مصاحبه شوندگان در حین مصاحبه به موضوعاتی همچون ارجاع پست و: تخصص گرایی

انجام وظایف محوله  رشته دانشگاهی، سب بودن شغل بامبنای تجربه، توجه استعدادها و تواناییهای کارکنان، متنا بر تحصیلی و

براساس پست سازمانی اشاره کرده اند که محقق این موضوعات را با عنوان کد تخصص گرایی در نظر گرفته است. در مجموع 

 بار در طول مصاحبه ها به این موضوعات اشاره شده است. 4

جام شده این بود که تنها سه فراوانی برای عامل پرداخت های نکته جالب توجه در مصاحبه های ان: پرداخت های مالی

مالی وجود داشت. این به این معنی است که مصاحبه شوندگان عموما عامل پرداخت مالی را جز عوامل بهبود کیفیت زندگی 

 کاری نمی دانند و به آن اشاره ای نداشتند.

وان عامل بهبود کیفیت زندگی کاری به آن اشاره کرده اند به عن پاسخ دهندگانآخرین عاملی که : نظم و برنامه ریزی

عامل نظم و برنامه ریزی است. فراوانی این عامل سه می باشد که با عبارات مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی، طرز برنامه 

 ریزی کاری از صبح تا پایان ساعت کاری، رعایت نظم معرفی شدند.

 بحث و نتیجه گیری

موثر بر کیفیت زندگی کاری زنان در این تحقیق از مصاحبه استفاده شده است. در این مرحله تعداد  برای شناسایی عوامل

به سواالت مصاحبه پاسخ دادند. پاسخ ها با نرم افزار مکس کیودا تجزیه و تحلیل زنان شاغل در سازمان مورد مطالعه نفر  15
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ت زندگی کاری شناسایی شد. در ادامه هریک از عوامل استخراج شد و تعداد یازده کد مربوط به عوامل موثر بر بهبود کیفی

 شده با عوامل استخراج شده از تحقیقات پیشین مقایسه و مورد بحث قرار می گیرد.

 بررسی عوامل استخراج شده در مرحله کیفی با سایر نظریات موجود. 3جدول 
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سالمت. بهداشت و رفاه 

         کارکنان

 توجه به قابلیت های زنان
 کاهش ساعت کاری        

 ترسمحیط کاری بدون اس        

 نگهداری فرزندان خردسال        

 امکان بهبود عملکرد        

 امنیت شغلی        

 تجهیزات فیزیکی        

 تخصص گرایی        

 پرداخت های مالی        

 نظم و برنامه ریزی        

        

مت، بهداشت و رفاه کارکنان می باشد. این عامل اولین عاملی که کارکنان با بیشترین فراوانی به آن اشاره کردند عامل سال

نشان داده شده است؛ در نظریات  3در شش مورد از هشت نظریه قبلی نیز به آن اشاره شده است. همانگونه که در جدول 

به قبلی عناوینی مثل شرایط کاری ایمن و مطمئن، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مزایا 

های فیزیکی شغل، وجود امکانات و خدمات رفاهی و حمایت خانوادگی سازمانی ویژه مزایایی خدمات درمانی، جنبه

 دهنده سالمت، بهداشت و رفاه کارکنان می باشد.نشان

ستهای تواناییهای کارکنان، بکارگیری خانمها در پ و بار به عواملی همچون، توجه استعدادها 12زنان شاغل در مصاحبه ها 

ها، دیدگاه مدیریتی نسبت به بانوان و .. اشاره کردند که محقق این موارد را با عنوان توانایی آن توجه به روحیه و مناسب با

توجه به قابلیت ها و عوامل پیشرفت زنان نامگذاری کرد. در تحقیقات گذشته نیز با بیان های متفاوت به این موضوع اشاره 

ل لوییس و همکاران با عنوان فرصت های پیشرفت به این موضوع اشاره کرده اند و یا والتون در مدل کرده اند. به عنوان مثا
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نشان می دهد که کدام یک از نظریات قبلی توجه به این عامل داشته  2-5خود به فرصت رشد مداوم اشاره می کند. جدول 

 اند.

کاهش ساعت کاری بانوان بود. مصاحبه شوندگان عامل دیگری که در صحبت های مصاحبه شوندگان اشاره شد عامل 

یازده بار به این موضوع اشاره کرده اند که کاهش ساعت کاری زنان برای رسیدگی مطلوب به امور شخصی و خانوادگی شان 

 ( یکی از عوامل موثر بر کیفیت1996می تواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی کاری آنان داشته باشند. گریفیین )

زندگی کاری را عامل چهار روز کاری در هفته بیان می کند. این موضوع نشان می دهد که کاهش ساعت کاری در نتایج این 

تحقیق موضوع جدیدی نیست که بتواند بر کیفیت زندگی کاری زنان موثر باشد. بویژه آن که زنان به دلیل مسئولیت ویژه در 

 نارهانبیشتری را برای رسیدگی به امور شخصی و خانوادگی خود داشته باشند. زندگی شخصی و خانوادگی الزم است تا وقت 

 و همکاران به این عامل با عنوان انعطاف پذیری در زمان کار اشاره می کنند.

در صورتی که روابط مطلوب و سازنده بین کارکنان جریان داشته باشد فرد احساس آرامش همراه با رضایت به فرد القا می 

( و 2001( ، لوئیس و همکاران،)2014و همکاران) نارهانین باعث بهبود کیفیت زندگی کاری آنان می شود. شود و ا

( در مطالعات خود نیز با بیان دیگر این عامل را از عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری بر شمرده اند. تعهد 1996گریفین)

های کاری از عواملی است که نهادی شده داخلی و نداشتن تنش هایعاطفی، ارتباط مثبت، حمایت خانوادگی سازمانی، جنبه

 در نظریات دیگر اشاره به عامل محیط کاری بدون استرس و تنش و روابط مطلوب دارد.

در این پژوهش عامل مهمی که اکثریت پاسخ دهندگان به آن اشاره کردند عامل ایجاد مهد کودک در محل کار بود. 

دان خردسال خود بودند و معتقد بودند در صورتی که مهد کودکی در محل کار یا نزدیک محل کار اکثریت بانوان نگران فرزن

برای نگهداری فرزندان شاغل وجود داشته باشند، کارکنان کیفیت زندگی کاری مطلوبتری را دریافت می کنند. این موضوع را 

 له کار در خانواده تفسیر کرد.( و با عنوان عامل مداخ2006و همکاران ) نارهانمی توان در تحقیق 

به آن اشاره کردند؛ امکان بهبود عملکرد و افزایش یادگیری به منظور بهبود کیفیت  پاسخ دهندگانموضوع دیگری که 

زندگی کاری می باشد. تقریبا می توان گفت تمام نظریات قبلی امکان بهبود عملکرد و یادگیری را از عوامل موثر بر کیفیت 

 ی دانند.زندگی کاری م

در طی مصاحبه های انجام شده هفت بار پاسخ دهندگان به موضوع امنیت شغلی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهبود 

کیفیت زندگی کاری اشاره کرده اند. در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم 

ون، دسلر، تاتل و گریفین نیز در مطالعات خود امنیت شغلی را به عنوان دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. والت

 عاملی موثر بر کیفیت زندگی کاری بیان کرده اند.

شرایط محیط و تجهیزات فیزیکی و ظاهری محل کار نقش بسیار مهمی در انجام کارها دارد. عاملی که اکثر صاحب 

 اری معرفی کرده اند. نظران آن را عاملی موثر بر بهبود کیفیت زندگی ک
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تخصص گرایی شاید در مطالعات پیشین بصورت خاص عامل موثر بر کیفیت زندگی کاری معرفی نشده باشد، اما عناوینی 

ها از عناوینی است که می تواند مثل دموکراسی در محل کار و یا مشورت در امور، حرفه گرایی و حمایت و توجه به مسؤلیت

 توجه به حرفه و تخصص فرد باشد. دهنده تخصص گرایی ونشان

در مصاحبه های انجام شده، سه فراوانی برای عامل پرداخت های مالی وجود داشت. هرچند فراوانی عامل پرداخت های 

مالی در مصاحبه های انجام شده کم بود  اما بر کیفیت زندگی کاری زنان موثر شناخته شد. در تحقیقات قبلی نیز تمامی 

 اخت های مالی را از عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بر شمرده اند.صاحب نظران پرد

به عنوان عامل بهبود کیفیت زندگی کاری به آن اشاره کرده اند عامل نظم و برنامه  پاسخ دهندگانآخرین عاملی که 

بودن نظام نظارت در مدل لوئیس و  ریزی است. قانونمندی کار در مدل والتون، جدول زمانی کاری در مدل موتون و مشخص

 دهنده عامل نظم و برنامه ریزی در نظریات صاحب نظران قبلی است.همکاران نشان

در پایان پیشنهاداتی به سازمان های استفاده کننده از نتایج این پژوهش ارائه می شود. توجه ویژه به سالمت روحی و 

اسم های شاد و مفرح، برگزاری دوره های کالس های ورزشی، رایزنی با اماکن روانی زنان شاغل، تامین رفاه آنان، برگزاری مر

تفریحی و گردشگری جهت تخفیف دهی به کارکنان سازمان، برگزاری مسابقات ورزشی مخصوص بانوان، حل مشکالت بیمه 

ارکنان انجام دهد. طراحی کارکنان و ... از جمله عوامل است که سازمان می تواند در جهت تامین سالمت، بهداشت و رفاه ک

منظور توجه به نظرات و انتقادهای کارکنان در مورد مسائل و موضوعات شرکت، بخش سازمانی و مسائل نظام پیشنهادات، به

کاری و استفاده از نظرات مدیران و متخصصان باتجربه که این امر عالوه بر استفاده از تجارب و فکرهای مختلف، حس 

کند. عالوه بر این سازمان باید تالش کند تا محیط بدون ها را القا مییت قائل بودن برای تجارب آنارزشمند بودن و اهم

استرس و تنش را در سازمان ایجاد کند. روابط مطلوب و دوستانه بین کارکنان می تواند نقش موثری بر بهبود کیفیت زندگی 

تحقق این امر تالش کنند. سازمان می تواند در صورت امکان  کاری داشته باشد که هم سازمان و هم کارکنان باید در جهت

اقدام به احداث مهد کودک در سازمان مخصوص کارکنان نماید تا بتواند نگرانی زنان شاغل این سازمان را برطرف کند. حتی 

ی اطراف سازمان جهت سازمان درصورتی که نتواند این امر را محقق کند، می تواند از طریق مذاکره با یکی از مهد کودک ها

 تخفیف به کارکنانش، رضایت نسبی و اطمینان خاطر آنان را جلب کند.
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