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Abstract
The purpose of this study was to identify the
indexes affecting the employees quality of work
life in order to achieve a native pattern in this
field. The statistical population of the research
included all employees of the manufacturing
sector of the NahanGol production and industrial
company at Borujen, including 15 subjects, based
on the purposeful sampling principle in qualitative
research. Data collection tools in this research
were based on qualitative research principles
including interview and observation. The data
were analyzed based on Colaizzi 's method in
phenomenological research. The results showed
that quality of work life has a total of 16 themes
including incentives, salaries and benefits, effective
training climate, organizational reputation,
independence of practice, participation, empathic
relationships, occupational factors, accident
prevention, job security, extra-organizational
factors, perceived justice, meaningfulness,
spirituality, and corporate social responsibility
along with 30 related sub-themes. Discovering
new themes and sub-themes and their fit with
cultural region is one of the innovations in this
research.
Keywords: Effective Indexes, Quality of Work
Life, Phenomenology, Production Employees,
Borujen.

محمدرضا عابدی
. ایران، اصفهان،استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی کاری کارکنان بهمنظور دستییابی بته اویتویی بتومی در
 جامعة آماری پتژوهش را کییتة کارکنتان بشتش.این زمینه بود
توویتتد کارخانتته توویتتدی و یتتنعیی نهتتانگتت بتتروجن در بتتر
 نفتتر بتتر استتا ای ت ش تیوة51 م تیگرفینتتد کتته از میتتان آنهتتا
نمونتهگیتری هدفمنتتد در پتتژوهشهتتای کیفتتی در نمونتته متتورد
 اب ارهتتای گتتردآوری دادههتتا در ایتتن.مطاوعتته شتترکت یافینتتد
پژوهش بر اسا ایول پژوهشهتای کیفتی شتام محتا وه و
 دادههای بهدستآمده بر اسا روش کوالی ی در.مشاهده بود
 نیایج بهدستآمتده نشتان داد.پژوهش پدیدارشناسی تحیی شد
 مضتمون کته51 که کیفیتت زنتدگی کتاری درمجمتو شتام
، جتو آموزشتی اثتربشش، قوق و م ایا،عوارتاند از مشوقها
، روابت همدالنتته، مشتتارکت، ل عمت، استتیق،شتتهرت ستتازمان
 عوام ت، امنیتتت ش ت یی،  پیشتتییری از تتواد،عوام ت ش ت یی
 معنویتتت و، معنتتاداری، عتتداوت ادراش شتتده،بتترونستتازمانی
 زیرمضتمون مربتوب بته03 مسئوویت اجیماعی سازمان همراه بتا
 کشف مضمونها و زیرمضمونهای جدید و تناسب.آنها است
.آنها با فرهنگ بومی ازجمیه نوآوریها در این پژوهش است
 کیفیتت زنتدگی، شتاخص هتای تأثیرگتذار:واژههای کلیدی
 بروجن، کارکنان تووید، پدیدارشناسی،کاری
h.samavatian@edu.ui.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
هر سازمانی به دنبال حفظ داراییهای باارزش خود است تا
از این طریق بهرهوری خود را افزایش دهد .شااید در ابتادا
پول و تجهیزات مهم شمرده میشدند اما تدریجاً مشاص
شد ارزشمندتر از همه این موارد کارکنان سازمان ها هستند.
در این راستا کیفیت زندگی کاری کارکنان ،نقشای مهام در
افاازایش بهاارهوری در سااازمانهااا بااه دهااده داشااته اساات

(فعا یت فردی) 9و کار منعطف را افزودند .سایرگی ،افراتای،
10

سیگل و ی ( )2001بار اساات تراوری نیازهاای مااز و

11

( )1943و نظریه سرریزشدگی هفت دامل رضایت از ارضای
نیازهای  .1سالمتی  .2اقتصاد و امنیت  .3اجتماادی  .4دازت
 .5شلوفایی  .6دانش  .7ظرافت طبع و خالقیت را باهدناوان
شاخ

های زندگی کاری معرفی کردهاند.

نارضایتی از کیفیت زندگی کاری مسرلهای است که هماه

( کااونمی ،سااینگهاپاکدی ،ویراکااول و اای .)2010 ،1نتااای

کارکنان را تحت تأثیر قارار مایدهاد (گالپارور و برازناده،

آخرین بررسی منتشر شده از سازمان ملی بهارهوری کشاور
نشان میدهد که در سال هاای اخیار بهارهوری کارکناان در

نشان میدهد در سال های اخیار ،خواساته هاا از کارکناان در

تعدادی از صنایع با رکود و یا نرخ منفی رشد مواجاه باوده

محیط کار افزایش یافته درحا یکه کنترل و اختیاارات فاردی

است (نگاه کنید به حجتای و راماین .)1396 ،پژوهشاگران

کمتر شده (هاکمن و الو ر 2015 ،؛ فلستد ،گا یه و گارین ،
 )2015که این مسائل اماری تأثیرگاذار در کااهش بهزیساتی

1389؛ حنیف ،کاکس و آ میادا ،)2014 ،12چارا کاه شاواهد

13

14

بیان کرده اند کاه شارکت هاایی کاه کیفیات زنادگی کااری
کارکنانشان مناسب تر بوده است ،در حفظ کارکنانِ بااارزش

روانی و جسمانی است ،بر همین اساات کارشناساان نگاران

خود موفق تر بوده و سوددهی باالتری نیز داشته اند (گروتاه

هزینههایی هستند که این چا شها برای سازمانهاا و جامعاه

و گست.)2016 ،2

دارند (گروته و گست ،)2016 ،بنابراین انجاام پاژوهشهاای

در قا ب یک تعریف کلی میتوان کیفیت زندگی کااری
را واکنش افراد به کار ،خصوصاً در زمینههایی مثل رضایت و

سالمت روانی دانست (کامینگز و ور ی )1385 ،3کاه تصاور

بیشاتر و جدیاادتر درزمیناة کیفیاات زناادگی کاااری کارکنااان
ضااروری اساات (فینااد ی ،کااا گر و وارهورساات.)2013 ،15
تاکنون در پیشینههای گوناگون پژوهشای تاأثیر و یاا ارتباا

ذهنی و برداشت کارکنان را از آن شالل مایدهاد (کاسایو،4

معنادار کیفیت زندگی کاری با دمللرد شغلی (نعیمی ،نظاری

 .)2010کیفیت زندگی کاری دارای دو جنبه اسات .1 :جنباه

و ثناییذاکر)1391،؛ توانمندسازی کارکناان (برازناده)1394،؛
نیت ترک شغل (حسام ،آسایش ،روحی ،شریعتی ،نصایری و

دینی5؛ که به مجمودهای از شرایط واقعی کار در یک سازمان
اشاره دارد مانناد میازان حقاو و مزایاا .2 .جنباه درونای6؛
دبارت است از تصور و طرز تلقای افاراد از کیفیات زنادگی

هملار)1391 ،؛ فرساودگی شاغلی ،بیگاانگی شاغلی ،تعهاد

داطفی و رفتارهای شهروندی ساازمانی (هوساین)2018 ،16؛

به طور خاص (میرسپاسای .)1394 ،وا تاون )1973( 7هشات

رضایت شغلی ،رضایت از زندگی ،شادمانی و تعارض کاار-

متغیر پرداخت کاافی ،شارایط کااری امان و ساا م ،فرصات
توسعه استعدادها ،فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده،
انسجام اجتمادی در سازمان ،حقو فارد در ساازمان ،کاار و

خانواده (پاغوش ،زاردی ،زینلی و دمیزاده1395 ،؛ ای ،یاو،
ساایرگی ،سااینگهاپاکدی و وساایانتی)2018 ،17؛ خااوشبین ای
(جعفری ،برجی ،برجی و مسلمی)2016،18؛ سبک مادیریتی،

کل فضای زنادگی ،وابساتگی اجتماادی را باهدناوان هاد

استقالل شغلی ،انگیزش ،ادتماد ،ارتباطاات ماثثر (حنیاف و

ارتقای کیفیت زندگی کاری معرفای مایکناد؛ کاه گروتاه و

هملاران)2014،؛ ددا ت سازمانی (قرچاه و احمادی1397 ،؛
گیالات ،فاوکیارو ،باونااود-آناتایاگنااک ،مُلاونلااو ااو و

2. Grote & Guest
4. Cascio
6. intrinsic
8. Grote & Guest
10. Sirgy,, Efraty, Sieagel & Lee
12. Hannif, Cox & Almeida
14. Felstead, Gallie & Green
16. Huseyin
18. Jafari, Borji, Borji & Moslemi

1. Koonmee, Singhapakdi, Virakul & Lee
3. Cummings & Worley
5. objective
7. Walton
9. individual proactivity
11. Maslow
13. Hackman & Lawler
15. Findlay, Kalleberg & Warhurst
17. Lee, Yu, Sirgy, Singhapakdi & Lucianetti

گسات )2016( 8در تلمیل آن دو بعااد کنشگااری فااردی
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کلمبااات)2013 ،1؛ ایمناای ( یناای ،ااین ،زاناای ،زو و سااو،2

ددا ت سازمانی ،تعارض کار-خانواده ،شرایط ایمنی ،امنیات

)2017؛ امنیت شغلی و رشاد و تعاا ی کارکناان (الیاوتیزی،

شغلی ،روابط مثثر ،مشارکت کارکناان ،مسارو یت اجتماادی

السا ینگر و راوازو ااو)2009 ،3؛ بهاارهوری (چااان و ی اات،4
 )2007نشان داده شده است .هم ناین سایرگی و هملااران

سازمان ،آموزش اثربصش ،استقالل شاغلی ،معنااداری تأکیاد
کردهاند که پژوهشهای مرتبط با هر یک از این دوامل همراه

( )2001در تشریح دوامل مطرح شده در ا گوی نسبتاً جاامع

پژوهش های مرتبط با شاخ

های جدید شناساایی شاده در

خود بهصورت آشلار و ضمنی بر نقش مهم دواملی هم ون

این پژوهش به اختصار در جدول  1ذکر شده است.

جدول  .1پژوهشهای مرتبط با شاخصها
شاخص
عدالت سازماني
تعارض كار-خانواده
ایمني و شرایط فیزیکي محیط
امنیت شغلي
روابط و رفتارها
مشاركت و توانمندسازی
مسئولیت اجتماعي
آموزش مؤثر
استقالل شغلي
شرایط برونسازماني
معناداری
معنویت
شهرت سازمان

پژوهشگران

5

قرچه و احمدی ()1397؛ سیتر ()2003
پاغوش و هملاران ()1395؛ کمپبلکالرک ()2000؛ کرینر ،هو سنبه و شیپ ()20009
مهداد ()1387؛ هافمن ،بورکه و زهر)2017( 8
تورنر و ینگارد)2016( 9
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هریس ،هریس و موآتس)2018( 12؛ یون ،کوک ،براون ،الک ،دیویس 13و هملار ()2018
برازنده ()1394؛ بایرد و وانی)2010( 14؛ رودریگوئز ،بوینس ،فان ندگم و السیو)2016( 15
17
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ساراگیه)2011( 24؛ انجی و فلدمن)2014( 25
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زانی ،مجید و فو)2012( 26؛ فیند ی و هملاران ()2017
می ،گیلسون و هارتر)2004( 28؛ تیمز ،درکس و باکر)2016( 29؛ زورن)2017( 30
زهر و مارشال)2000( 31؛ کلوآده و زامور)2003( 32؛ گارگ a2017( 33و )b
هااادیزاده مقاادم ،امیرخااانی و دباادا مللی ()1395؛ گرینیناای و توربااان)2000( ،34؛ فااامبرون و
38
وان ریل)2003( 35؛ وما-آهو)2008( 36؛ مهتاپ و کوکااالن)2012( 37؛ کایم ،رو ،یاوزال و وون
()2017؛ ماکاریوت ،استیونس و تنهیاال)2017( 39
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ازآنجاییکه بدون شک متو یان سازمان ها نیروهای انسانی

مملن است تأثیراتی سوگیرانه در پاسخهای شارکتکننادگان

هستند ،برای ارائه رفتار مطلوب باید هم انگیزه داشته باشند و

برجای بگذارد .بر همین اسات شناسایی شااخ

هاا منطباق

هم درست برانگیصته شوند تا آنگونه که راجرز اظهار داشاته
پدیاادایی مطلااوبی (شااو تز )1392 ،1بااروز دهنااد .یلاای از

با ارزش ها و فرهنی باومی کارکناان بار اساات یاک روش
پژوهشی کیفای مناساب در راساتای ارتقاای ساطح کیفیات

روشهای جا ب ایجاد انگیزش ،توجه به برنامههاای کیفیات

زناادگی کاااری کارکنااان درزمینااة نظااری ،بااه پراکناادگی

زندگی کاری است .با توجه به اینله فرهنی هار جامعاه بار

شاخ

های مورد بررسی در این حوزه انسجام بصشایده کاه

پایه فلسفه زندگی آن جامعه شلل میگیرد بناابراین ،کیفیات

این موارد به همراه شناسایی شاخ

زنااادگی کااااری در هااار جامعاااه (غالمااای )1388 ،و

جنبههای نوآورانة پژوهش باوده و بار هماین اساات ساثال

خردهفرهنیهای موجود در آن جامعه نیز متفاوت اسات کاه

اصلی پژوهش این بود که چه شاخ

هایی بر کیفیت زندگی

این امر میتواند فرهنی سازمانی در محیطهای کاری منااطق

کاری کارکنان در کارخانه تو یدی و صنعتی نهانگل باروجن

گوناااگون را تحاات تااأثیر قاارار دهااد (ساااروقی ،یبااائرت و

تأثیرگذار هستند؟

آن کمتر مورد توجه بوده ،ازآنجاییکه این ا گوهای غیرباومی

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه؛ پژوهش کنونی ،یاک

بورکمپر )2015 ،2و این در حا ی است که تدوین مادلهاای
بومی در جامعة ما برای شناسایی کیفیت زندگی کاری و ابعاد

های جدیادتر نمایاانگر

ا زاماً بر اسات فرهنی کااری ساازمان هاای ایرانای نباوده و

پژوهش کیفی بر اسات روش پدیدارشناسی توصیفی اسات؛

هم نین اغلب بر اسات روشهای کمّای سانجیده شادهاناد

زیرا پدیدارشناسی اشاره به جستجو در زندگی روزمره آدمیان

(برای مثال پژوهشهای داخلی که در حوزه پیشینهها به آنها
اشاره گردید) ،بنابراین میتاوان گفات اغلاب پاژوهشهاای

به آنگونه دارد که در واقعیت تجربه شده و زیسته مایشاود
(کلوئت و بلو  .)1382 ،3جامعاة آمااری پاژوهش را کلیاه

داخلی صرفاً به شناسایی مث فههای کیفیت زندگی کااری بار

کارکنان بصش تو یاد کارخاناه تو یادی و صانعتی نهاانگال

اسات ا گوهای غیربومی مبادرت کردهاند .هم ناین مشاللی

بروجن در بر میگرفتند .داشتن سن باالی  20سال ،متأهال و

که در سنجشهای کمّی وجود دارد آن است کاه بایشازحاد
ملااانیلی و غیرمنعطااف بااوده و از بررساای شاااخ هااای

داشتن سابقه کاری حداقل  5ساال (باه د یال داشاتن تجرباه
کافی)؛ بهدنوان مالکهای ورود باه پاژوهش در نظار گرفتاه

تأثیرگذاری که مدنظر افراد مشارکتکننده در نمونه پژوهشای

شدند و درنهایت تعداد  15نفر از کارکناان بار اساات شایوة
نمونهگیری هدفمند و بر اسات قاددة اشباع در نموناهگیاری

پیشفرض پژوهشگران بوده میپاردازد؛ ایان مسارله ناهتنهاا

با سنین میان  20تا  45سال در آن شرکت کردند.

بوده غافل گردیدهاند و صرفاً به سانجش شااخ
بادث یک نوع شناسایی ناق

هاایی کاه

از مث فاه هاا مایگاردد بللاه
جدول  .2اطالعات دموگرافیک

مشخصات
سن

تحصیالت

سابقه

وضعیت

تعداد

30-25
35-30
40-35
45-40
دیپلم
فو دیپلم
یسانس
 10-5سال
 15-10سال

3
7
3
2
4
9
2
12
3

2. Sarooghi, Libaers & Burkemper

1. Schultz
3. Cluett & Bluff
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ابزار سنجش
دادهها با استفاده از مصااحبه و مشااهده جماعآوری گردیاد.
مصاحبه بهصورت دمیق و بادون سااختار صاورت گرفات،

یک کارگاه تصصصای روش کیفای گذراناده شاد ،هم ناین
نمونهگیری پژوهش به روش هدفمند صورت گرفت .جهت
ردایت اصل اطمینانپذیری ،پس از مصااحبههاا و اساتصرا
نتاای  ،نظارات شارکتکننادگان در ماورد صاحت معاانی

مشاهده ململ مصاحبه بود و بهمنظور شناسایی ماواردی کاه
مملن بود شرکتکننده از آن آگاه نبوده و یا مایل باه گفتگاو

استصرا شده مورد بررسای قارار گرفات کاه آنهاا نتاای

در مورد آنها نباشد (شریفی ،کما ی و چابک ،)1393 ،ماورد

استصرا شده را با گفتههای خود منطبق دانستند.

اساتفاده قارار گرفات .در ایان پاژوهش وضاعیت ظااهری
مصاحبهشوندگان از نظر جسمانی ،حرکتی ،ملث در کالم و
پوشش مورد مشاهده قرار گرفت.

یافتهها
یافتههای حاصل از این پاژوهش در  16مضامون و 30
زیرمضمون جای گرفتند .ازآنجاییکه برخای مضاامین دارای

روش اجرا و تحلیل دادهها
شروع مصاحبه ابتدا با یک پرساش بااز انجاام مایگرفات و
سثاالت بعدی بر اسات پاساخهاای مصااحبهشاونده مطارح
میشد که طی زمان بین حادود  75تاا  145دقیقاه باه طاول
انجامید .ملان مصاحبه در سا ن مرکز آماوزش کارخاناه باود
که هر فرد بهصورت انفرادی در این ملان حضور مییافت و
مورد مصاحبه قارار مایگرفات .باهمنظاور آساودگی خااطر
مشارکتکنندگان نام آنها تحت یک ناام مساتعار ثبات و باا
کسب اجازه از افراد مطا ب آنان توسط مصاحبهگر یادداشات
و صاادای آنهااا باار روی یااک رکااوردر 1ضاابط ماایشااد،
دردینحال به شرکتکننده اطمینان داده میشد که این دادهها
فقااط در دسااترت پژوهشااگران باارای تحلیاال خواهااد بااود.
مشارکتکننده این اختیار را داشت که باه هار د یال از اداماه
مصاحبه انصرا دهد که خوشبصتانه همگای باا صابوری در
این فرایند شرکت کردند .بهمنظور تجزیاهوتحلیال اطالداات

چند زیرمضمون بودند ،به د یل جلاوگیری از طاوالنی شادن
مطا ب از ذکر نمونههای مصاحبه برای تاکتاک مضاامین و
زیرمضمون ها خودداری شده و صرفاً در برخی ماوارد بارای
وضوح بهتر مطلب نمونههای مصاحبه ذکر گردیدند:
مشوقها :دوامل مشو و برانگیزاننده ازجمله مطا بی بود
که در اظهارات اغلب کارکنان وجود داشت .با توجه باه ناوع
نیازها این مشو ها زیرمضمون های مادی ،روانای و روانای-
مادی را در برمیگرفت .دوامل مادی بیشتر مواردی هم اون
پول ،وامهای کمبهره یا بدون بهره را در برمیگرفات .دوامال
روانی دربرگیرندة موارد غیرمادی بود؛ اما نلته قابل توجه این
بود که هنگامیکه پاداشهای مادی با دوامل روانای ناشای از
دیده شدن ترکیاب مایشاد ،خوشاایندی آن بارای کارکناان
افزایش مییافت؛ ماثالً یلای از کارکناان درایانبااره گفات:

"وقتی پاداش و تقدیر رو بِمون جلوی جمع بِادن ،احساات
افتصار میکنم".

بهدستآمده در این بصش از روش کوالیزی 2استفاده گردیاد

حقوق و مزایا :رفع نیازهای مادی و دریافت حقاو باه

که شامل مطا عه گزارشهای مصاحبه بهمنظور کشف معناای

میزان مناسب ،دیگر مضمون بهدساتآماده در ایان پاژوهش
است که در گفتههای کلیه کارکنان مورد تأکید قرار گرفت.

مصاحبه؛ فرمو ه کردن دباارتهاای معناایی؛ فرمو اه کاردن

جو آموزشي اثربخش :این مضمون دارای  5زیرمضمون

واحاادهای معنااایی بااهمنظااور شناسااایی زیرمضاامونهااا و

بود .یلی از زیرمضامین مربو به این مسرله بود کاه تاا چاه

تعریاف پدیاده

حد مدیران و سازمان تمایل به پیادهسازی برنامههای آموزشی
در جهاات رشااد کارکنااان دارد (حمایاات از آمااوزش) و

ادتباریاااابی یافتاااههاااا از طریاااق بازگشااات باااه ساااوی
مصاحبهشوندگان است (ادوارد و و چ.)2011 ،3

زیرمضمون دیگر که دموماً همراه باا زیرمضامون اول ماورد

اصلی آن؛ ثبت اظهاارات و دباارتهاای مهام در کناار هار

مضمونها؛ یلپارچهسازی یافتههاا باا هاد

مورد بررسی و دستیابی به یک ساختار کلی از آن؛ و بررسای

بهمنظور ردایت اصل باورپذیری ،به مطا عاه کتاابهاا و
مقاالت گوناگون درزمینة روش کیفی پرداخته شد و هم نین
2. Colaizzi

تأکید قرار میگرفت "تناسب برنامه های آموزشی با نیازهاای

کارکنان" بود .زیر مضمون دیگر" ،ماالک واکانش" باود کاه
اشاره به جذاب بودن آموزشهاای ارائه شاده داشت" .مالک
1. recorder
3. Edward & Welch
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یادگیری" ،دیگر زیرمضمونی است که بر اسات آن مایتاوان

روابط همدالنه :روابط همدالنه ،یلی دیگار از مضاامین

فهمید چقدر اصل محتوای آموزش توسط کارکنان یاد گرفتاه

بهدستآماده هماراه باا ساه زیرمضامون هماد ی ساازمانی،

شده است .مثالً فردی به نام مستعار رستم اذدان کارد ":بعاد
آموزشی یه امتحان میگیرند که ببینن چقدر مطلبو فهمیدیم و

یه نمرهای بهمون میدن" .نلته دیگار ،اشااره باه زیرمضامون

همد ی سرپرستان و همد ی هملاران بود .هماد ی ساازمانی،
بیانگر حمایت و همراهی داطفی سازمان در شادیها و غمها
با کارکنان است .در ایان زیرمضامون اغلاب کارکناان تأکیاد

"مالک رفتار" بود که بر اسات آن بررسی مایشاود کاه آیاا

داشتند که احسات همد ی و همراهی نماودن کال مجموداة

آموزش یاد گرفته شده واقعاً در شغل به کاار مایرود؟ بارای

سازمانی با آن ها در زندگیشان بسایار بار اشاتیا و کیفیات

مثال ،رستم در ادامه گفته هایش افزود ... " :اما بعضی ب ههاا

زندگی آنان تأثیرگذار است .برای مثال یلی از کارکنان اظهار

مملنه آگه هم یاد گرفته باشن ،بازم ترجیح بدن همونجاوری

کشاته

که دادت دارن کارا رو انجام بدن".

داشت" :دو روز پیش ب ه یلی از هملارا تو تصااد

شد ،برای پرسنل ماشین گرفتن تا تو مراسام ایان بناده خادا

شهرت سازمان :یلی از مضامینی که اغلب کارکنان بر آن

شرکت کنن ...خوب ،اینله کاارگر ببیناه کاه کارفرمااش باه

تأکید داشتند ،شهرت و خوشنامی سازمان بود .این مضامون
دربرگیرنده دو زیرمضمون" شاهرت اجتماادی" و " شاهرت

غمش اهمیت میده و خودشو شریک میکنه خاودش خیلای
به کارایی ما کمک میکنه ."...بر اسات زیرمضامون هماد ی

اقتصادی" بود .کارکنان مددی بودند که زمانی که رکود زیااد

هملاران ،مصاحبهشوندگان داشتن ارتبا صمیمانه بر اساات

نشده بود ،هرکس در این شرکت استصدام میشاد باهراحتای

درک متقابل با هملارانشان را داملی مهام در بهباود کیفیات

به او همسر میدادهاند (نمونهای از شهرت اجتمادی) یا بدون

زندگی کااری مایدانساتند .درنهایات زیرمضامون همددلي

آنله نیاز به ضمانت داشته باشد میتوانسته وام بگیرد و یاا از
فروشگاهها بهصورت قسطی خرید کند (نموناهای از شاهرت

سرپرستان ،بیانگر میزان توجه و قدرت همد ی و درک افاراد
باالدست و بهویژه سرپرساتان بالفصال از مساائل زیردساتان

اقتصادی).

بود.

تعادل كار -خانواده :بسیاری از کارکناان معتقاد بودناد

عوامل شغلي :دوامال و شارایط و ویژگایهاای شاغلی

تداخل چا ش های کاری با مسائل خانوادگی تأثیری منفی هم

دربرگیرنااده زیرمضاامونهااای تناسااب شااغل -شااص

و

در کار و هم در زنادگی شصصایشاان مایگاذارد .یلای از
کارکنان در این رابطه گفت ":وقتایی کاه مجباورم اضاافهتار

فراهمسازی رشد و پیشرفت شصصی افراد بود.

بمونم وقتی دیر میرسم خونه میبینم دخترم نصوابیده تا مناو
ببینه ...خوب این چیزا نااراحتم مای کناه فلارم رو مشاغول
میکنه و قطعاً رو کارم هم اثر داره".

استقالل و آزادی عمل :کارکنانی که بایشازحاد توساط
سرپرست کنترل میشدند ،از نداشتن حس اساتقالل در کاار
ابراز ناخرسندی میکردند و باردلس آن هاایی کاه از آزادی
نساابی برخااوردار بودنااد رضااایت بیشااتری را هاام گاازارش
میدادند.
مشاركت :کارکنان اغلب به بهکاارگیری نظاام پیشانهادها
اشاره داشتند و معتقد بودند زمانی کاه حاس مایکردناد باه
دیدگاه های آن ها توجه میشود ،احسات بهتری نسبت به کار
خود داشتند.

پیشگیری از حوادث :دو زیرمضمون شارایط فیزیلای و
ایمنی بهدنوان زیرمضمونهایی بودند که در جهت پیشاگیری
از حوادث و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی کااری از آنهاا
یاد شدند.
امنیت شغلي :داشاتن احساات امنیات شاغلی ازجملاه
مواردی بود که افراد برای رسیدن به آرامش در محل کاار باه
شدت بر آن تأکید داشاتند .ایان احساات امنیات نگرانای از
پرداخت به موقع دستمزدها ،آینده و بقاای شارکت و تمدیاد
قراردادهایشان را در برمیگرفت.
عوامل برون سازماني :تأثیر شرایط خاار از ساازمان؛ از
قبیل وجود تحریمها و قوانین ادارة کار ازجمله دواملی بودند
که کارکنان آنان را بر زنادگی ساازمان و خاود بسایار ماثثر
میدانستند.
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عدالت ادراک شده :ردایات انصاا

و دادم تبعای

،

داملی مهم در نگرانی کارکنان نسبت به کیفیت زندگی کااری
بود .این مضمون شامل ساه زیار مضامون دادا ت تاوزیعی
(منصفانه بودن میازان دساتمزد دریاافتی فارد در مقایساه باا
دیگران) ،ددا ت رویهای (منصافانه باودن فرآیناد تصصای

بحث و نتیجهگیری
سثال اصلی پژوهش این بود که چه شاخ

هایی بر کیفیات

زندگی کاری کارکنان در کارخانه تو یدی و صنعتی نهانگال
بروجن تأثیرگذار هستند؟ بر این اسات ،حقو و مشاو هاا
(شامل سه زیرمضمون مادی ،روانی ،مادی-روانای) ازجملاه

دستمزدها و پااداشهاا) و دادا ت تعااملی (منصافانه باودن

مضامین استصرا شده بودناد .حقاو در نظریاه هرزبارگ،

رفتارهای ادب و احترام باالدستان در برخاورد باا زیردساتان

جزو نیازهای بهداشتی درنظرگرفتاه شاده (هااکمن و الو ار،

) بوده است .بارای مثاال،

 ،)2015در این راستا با توجه به اینله حقو و مزایای شغلی

بهگونهای مشابه و به دور از تبعی

یلی از کارگرها گفت ":پاداشی که سرپرستم میگیاره خیلای

یلی از دوامل نگهدارنده است ،تالش برای ایجااد انگیازه و
ارتقای کیفیت زندگی کاری در کارکنان و افزایش بهارهوری،

باید بیشتر باشه یا اقالً توجیهمون کنن که چرا بایاد ایانقادر

پیش از تأمین و پرداخت به هنگام حقو کارکنان نتیجهای را

در مقایسه با زحمتای ما معقول نیست ...مقدار پاداش ما هام
اخااتال بااین مااا و سرپرسااتمون باشااه؟" یااا فااردی دیگاار
گفت":سرپرست ما اون کارگرایی رو که مال قاوم خودشاون
هستن ،بیشتر هواشونو داره ،باشون گرمتر میگیره".

معناداری :اینله فرد تا چاه حاد حاس مایکناد ،نقاش
اثرگذاری در انجام کار دارد یلی از ماوارد مهام ماورد نظار

کارکنان بود .فرامرز در اینباره معتقد بود" :اینله بدونم کاارم
به یه دردی میصوره و حس کنم توش مثثرم ،انگیزماو بارای
بهتر کارکردن زیاد میکنه".

معنویت :ادتقاد و توکال باه خداوناد باهدناوان نیرویای
پشتیبان ،ازجمله مواردی بود که تعدادی از کارکناان روی آن

تأکید داشتند .مثالً یلی از افراد اظهار داشت ":همیشاه حاس
میکنم خدا همراهمه ،با اینله یه وقتایی شرایط واقعاً ساصت
میشه و ی ناامید نیستم".

مسئولیت اجتماعي سازمان :این مضمون هماراه باا دو
زیرمضمون مسرو یت نسبت به جامعه و مسرو یت نسبت به
کارکنان استصرا گردید .بارای مثاال یلای از کارکناان در
مورد زیرمضون اول گفت" :تو یه ساری کاارای اجتماادی
احسااات مساارو یت کااارخونمون باااالت ،مااثالً بصشاای از
هزینااههااا رو صاار

آسایشااگاه سااا مندا میلاانن ...یااا از

فیلترهایی استفاده کردن که محیط زیستو کمتر آ اوده کناه...
بااههرحااال ایاان کااارا رو مااا هاام تااأثیر داره"یااا در مااورد
زیرمضمون دوم اظهار کرد ":قبالً که اوضاع ما ی بهتار باود

برا ب ه ها برنامه اساتصر میذاشاتن ...هرچناد وقات برناماه
پیاده روی همگانی برا کارمندا و خونواده هاشون میذاشاتن...
این چیزا اثر خوبی داشت رو ما".

به دنبال نصواهد داشت؛ اما برای پرورش کارکنانی پویا توجه
به دوامل انگیزشی نیز اهمیت دارد .نقش مشو ها در افراد با
توجه به او ویت نیازهاای افاراد متفااوت اسات (سایرگی و
هملاااران ،)2001 ،واضااح اساات کااه در یااک فاارد مشااو
میتواند تأمین کننده نیازها برای بقا باشد ،درصورتیکه بارای
افااراد دیگاار مشااو م ایتوانااد در تااأمین نیازهااای داازت،
خودشلوفایی و ظرافت طبع نقش داشته باشاد؛ بناابراین باه
نظر میرسد که حداقل سرپرستان واحدها ملزم هساتند تاا از
نیازهای مسلط کارکناان خودآگااه باشاند وگرناه پااداش هاا
اثربصشی خود را از دست خواهند داد .نلته مهم دیگر تلفیاق
مشو های مادی با مشو های روانی است که به نظر میرسد
جذابیت این مشو ها را برای کارکنان بیشتر از ارزش هریک
از آن ها به تنهایی ،جلوهگر میکرد که این امر میتواند نشانگر
اثرات همافزایی بین این دو مشو باشد بهگونهای کاه بارای
مثال ارائة یک تشاویق ماادی در حضاور دیگاران حسای از
مباهات را در آنان تقویت میکرد کاه در تقویات خودپناداره
آنها بسیار مثثر بود ،بهدالوه با تحریک داطفه مثبت کارکنان
نسبت به همقطاران و مدیران ،حس هویت و یلی بودن آناان
با سازمان تقویت میشد.
پیشااگیری از حااوادث ،شااامل زیرمضاامونهااای شاارایط
فیزیلی (ناور ،دماا ،سروصادا) و ایمنای باود .روانشناساان
دریافتند که شرایط نامناسب فیزیلی و ایمنی میتواناد منجار
به استرت ،پرخاشگری ،بیادتمادی ،تحریک پذیری ،اخاتالل
در ارتباطات شده و سبب افزایش میزان حوادث کاری گاردد
(مهداد ،)1387،اما قابلتوجه است که بار اسات پاژوهشها
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تعداد کمی از سوانح کاری به د یل شرایط فیزیلی ناامطلوب

(هاینی و هملاران )2018 ،در سازمان قابال دساتیابی اسات.

بوده و بصش دمدة آن ناشای از رفتارهاای نااایمن کارکناان

همد ی درک افلار و احساسات دیگاران در هنگاام بیمنااکی

است که در این میان ادراکات کارکنان از ا ویت دادن سازمان
به ایمنای نیاز اهمیات دارد کاه تحات تاأثیر میازان اهمیات

آنان (بلوم )2017 ،و یلای از دوامال ضاروری پایبنادی باه
اخالقیااات اساات (ماسااتو )2015 ،کااه حمای ات و دمللاارد

باالدستان به این نلته است (هافمن و هملاران .)2017 ،ایان

فرادستان پیرامون اینگوناه رفتارهاای اخالقای ،در کارکناان

امر نشاندهنده آن است که اگار فرادساتان باه ایمنای متعهاد

پیامدهای مثبات متعاددی ازجملاه ارتقاای رضاایت شاغلی

شوند ،احتماالً کارکنان نیز در حین کاار آن را اجارا خواهناد

(گلپرور و برازنده )1389 ،و رفتارهای شاهروندیاساازمانی

دیگر هشدار میدهد که گرچه مملان اسات

( یون و هملاران )2018 ،را همراه دارد که این امر با توساعه

کارگران از ایمن ترین روش ها برای کاار در ساازمان آگااهی

رفاهی که موضوع افازایش کیفیات زنادگی است (گل پارور

داشته باشند ،اما اگر آنها یک نگرش قوی در ماورد مزایاای

و هملاران ،)1388 ،رابطه دارد .اینگونه رفتارها چنان اه باه

آگااهی داشاتن،

رفتارهای میان فردی نیز اشاده یابد ،احسات تعلاق خااطر را

آنان را در حفظ اصول ایمنی یاری نمیکند.
مضمون های مهم شناسایی شده دیگار ادراک کارکناان از

بیشتر کرده و حاس قاویتاری از هویات اجتماادی (مای و
هملاران )2004 ،را در کارکنان ایجااد مایکناد کاه موجاب

ددا ت ساازمانی (شاامل  3زیرمضامون) و رواباط همدالناه

تعدیل و اصالح شناخت ،دواطف ،رفتاار و برقاراری رواباط

(شامل  3زیرمضامون) باود .دادا ت ادراک شاده مطاابق باا

مثثر مایشاود کاه بارای دمللردهاای موفقیاتآمیاز اماری

دیدگاه سیتر ( )2003در قا ب براباری توزیاع نتاای از قبیال

ضروری است.

پرداخت ها و فرصت هاای ارتقاا (دادا ت تاوزیعی) ،وجاود
انصا در فرآیندهای تصمیمگیری (ددا ت رویهای) و وجود

مضمونهای دیگر شاامل جاو آموزشای اثاربصش (باا 5
زیرمضمون) ،مشارکت ،استقالل دمل ،دوامال شاغلی (باا 2

در ردایت احترام و رفتارهای میانفردی با زیردساتان

زیرمضمون) و امنیت شغلی بودناد .جاو حاامی آماوزش بار

(ددا ت تعاملی) مطرح شده است که همسو با نتیجه پژوهش

اسات دیادگاه تریسای و تِاوت ( )2005نیازمناد ساازمان و

قرچه و احمدی ( )1397و گیلت و هملاران ( )2013است.
با توجه به اینله کیفیت زندگی کاری مطابق با ا گوی وا تاون

مدیرانی است که در قوانین و رویههای خود یادگیری مربو
به شغل و نوآوری را تشویق کنند .در این پژوهش ،پافشااری

( )1972و گروتاه و گسات ( )2016دارای ابعاادی مانناد

سازمان و مدیریت در برگزاری دوره های آموزشی و دغدغاه

کرد و از طر

اقداماتِ ایمنساز نداشته باشند ،آنگاه صِر

انصا

پرداخات منصافانه و ردایات انصاا

در ماورد کارکناان در

تمامی جنبهها است؛ بنابراین ددا ت سازمانی از دوامل مهم و

کارکنان در مورد تناسب آموزش ها با نیازهایشان ،اهمیت این
دیدگاه را برجسته ساخت کاه پایشبینای کننادهٔ اثربصشای

مثثر بر آن است .مملن است سازمانی بار اساات معیارهاای
پذیرفته شدة افراد ددا ت را پیاده کند اما باااینحاال ،برخای

سااازمان (برازنااده و هملاااران1391 ،؛ رینا اادو و هملاااران،
 )2017است .ازجملاه زیرمضاامین اساتصرا شاده در ایان

کارکنان چنین برداشتی نداشته باشند .در اینگونه مواقع صرفاً

مضمون ،مالکهای تبیینکننده آموزش اثاربصش باود کاه باا

اجرای ددا ت کافی نیست ،بلله نیاز است تا مادیران هار از

ا گوی مشاهور کیارکپاتریاک ( 1977باه نقال از اساپلتور،

گاهی جلسه هایی بهصاورت انفارادی و جمعای باا کارکناان
داشته باشند تا کارکنان منتقد را توجیاه کارده و باه ساثاالت

 )1387در ارزیااابی اثربصشاای آمااوزش همسااو اساات .در
ارزیابیهای سنتی متداول صرفاً با یک آزمون و کساب نماره

دهند .واضح اسات ادراک

قبو ی در آن یادگیری افراد تأییاد مایشاود اماا ایان مسارله

ددا ت هنگامیکه فضای گفتگوی بدون ترت بارای کارکناان

بهتنهایی نمیتواند تأثیر یاک آماوزش موفاق را نشاان دهاد.

فراهم باشد ،بسیار متفاوت خواهد بود؛ در غیر ایان صاورت

جذاب بودن آماوزش هاای ارائاه شاده (ماالک واکنش)(کاه

ابهامااات کارکنااان زیااادتر شااده و ارزیااابی آنهااا از داادا ت
سازمان در سطح ناز ی قرار خواهد گرفت .این امار در بساتر

همسویی با نیازها ،حداقل شر الزم آن است) در دالقهمناد
کردن کارکنان برای دنبال کردن برناماه هاای آموزشای نقاش

یک فضای حمایتگرانه و همدالنه میان سرپرستان و کارکنان

مهمی دارد و تأثیر چنین آموزشی ،به مراتب فراتار از کساب

آنان در این زمینه پاسخهای شفا
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نمره باال در یک آزمون ،ظهاور خاود را در تغییار رفتارهاای

باشد ،نیاز به شغلی دارد که پتانسیل الزم را برای رشد او مهیا

آموزشگیرنده در شغل با کنار گذاشتن رویههای کهناه قبلای

سازد ،در غیر این صورت رضایت فرد کاهش و د ساردی در

(مالک رفتاری) و در کل سازمان نشاان مایدهاد .مطا عاات
نشان داده است که مشارکت کارکناان در یاادگیری ،یلای از

او بروز یافته و در پای آن ادتمااد و توجاه او باه ساازمان و
کارش کمتر گشته و احتماالً باه جساتجوی شاغل در جاایی

مهمترین روشهای پیشبینی برای مشارکت در رشد حرفهای

دیگر ترغیب خواهد شد .این تبیینها همساو باا نظریاههاای

به شامار مایرود (برازناده و هملااران1391 ،؛ کوچویاان و

ماز و ( ،)1943بهداشتی-انگیزشی هرزبرگ (به نقل از هاکمن

هملاران)2016 ،؛ بنابراین مشاارکت یاا توانمندساازی آناان

و الو ااار ،)2015 ،وا تاااون ( ،)1973سااایرگی و هملااااران

(کامینگز و ور ای )1385 ،در تادوین برناماه هاای آموزشای

( ،)2001گروته وگست ( )2016است.

میتواند مقدمه ای برای توانمندسازی در ساایر فعا یات هاای

تعادل کار-زندگی ،مضمون مهم دیگر بود .دساتیابی باه

سازمانی باشد که با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکناان

تعادل کار-زنادگی در کیفیات کلای زنادگی ساهیم اسات و

رابطه مستقیم دارد (بایرد و وانی )2010 ،و یلای از دوامال

زمانی که تعادل میان کاار و زنادگی حفاظ نشاود ،تعاارض

بسترساز در ارتقاای کیفیات زنادگی کااری کارکناان اسات
(برازنده .)1394،مشارکت ،انگیزش را نیرومند میساازد زیارا

نقااشهااا شااامل تعااارض کااار-خااانواده رخ ماایدهااد
(کمپبلکالرک )2000 ،و این مسرله باا نتاای منفای ازجملاه

کارکنان احسات میکنند مقبول سازمان هستند و در کارهاای

کاااهش رضااایت شااغلی و خااانوادگی و افاازایش مشاالالت

آن فعاالنه (و نه منفعالنه) درگیرند و مطابق با نتای پاژوهش

سالمتی مرتبط است (هیوگز و پارکِس )2007 ،که همساو باا

رودریگوئز و هملاران ( )2016تأثیر مثبتی بر ادراک افاراد از

نتای پژوهش پاغوش و هملااران ( ،)1395ای و هملااران

استقالل شغلی و در پی آن بر پیامدهای شغلی مطلوب (انجی
و فلدمن )2014،دارد .ایان امار سابب احساات ارزشامندی

( )2018و ا گوی سیرگی و هملاران ( )2001اسات .در ایان
حا ت ،به قول کرینر و هملااران ( ،)2009مرزهاای زنادگی

خصوصاً در افرادی میشود که جایگاه پایینتاری در مراتاب

افراد نق

میشود ،پس دمالً به محدودة کار-زندگی مدنظر

سازمانی داشته اند و از این راه احسات حرمت نفس در آنها

یک فرد شاغل احترامی گذاشته نمیشود که این حریمشالنی

افزایش یافته و ازآنجاییکه احسات میکنند که جای نیلاویی
برای کار دارند ،بنابراین ادراک امنیت شاغلی آن هاا از آیناده

میتواند برای افراد تانش زا باشاد؛ از ساوی دیگار برقاراری
تعادل بین خواستهها بر مبنای تواناییهاای یاک فارد شااغل

شااغلیشااان (تااورنر و ینگااارد )2016 ،افاازایش یافتااه و

بادااث مایشااود اسااتعدادهای وی بااه هاادر ناارود ،بنااابراین

دگرگونیها را بهتر میپذیرند .افراد توانمند شاده ،مساتقل و

ضروری است تا حد املان برناماه هاای کااری باه صاورتی

دارای احسات امنیت؛ حسی از قدرت و نفاوذ را دارناد کاه

قاباالانعطااا

در مااورد کارکنااان اجاارا شااود .هنگااامیکااه

آن ها را به سمت نوآوری و کشاف ا زاماات جدیاد ترغیاب
میکند .در چنین حا تی فرد هنگام مواجهه باا چاا ش نیاازی

انعطا پذیری در محیط کار تجربه گردد میتواند یلپارچگی
کار و زندگی خانوادگی کارکنان و قدرت مدیریت خواسته ها

ندارد تا فرآیندهای کاری ساازمان را دچاار وقفاه نمایاد تاا

را در آنان افزایش دهد و از تعارضهای آنان بلاهد .پرواضح

باالدستان روشهای اصاالح و رفاع مشالل را باه او دیلتاه

است که سازمانها نیز از آثار مثبت چنین تعااد ی در زنادگی

کننااد ،بااهدااالوه ایاان مساارله ماایتوانااد خودکارآماادی
(ساراگیه )2011،و دزت نفس فرد را ارتقاا دهاد کاه مزیتای

کارکنان بی نصیب نصواهند ماند و مزایایی مانند کارکرد بهتار
کارکنان و افزایش بهرهوری آنان و بهبود تصاویر ساازمان در

دوجانبه برای کارکنان و سازمان خواهد بود .ا بته الزمه باروز

جامعه به دست خواهد آمد.

این شلوفایی آن است که سازگاری ارزشها و ویژگایهاای

مضمون دیگر تأثیر دوامال بارونساازمانی باود .کیفیات

شغلی و شصصی (جسمی ،روانی ،داطفی ،اجتمادی ،رفتااری

زندگی کاری در جوامع گوناگون با هم تفاوتهاای بسایاری

و دانشی) برقرار باشد .بر این اسات افراد جذب مشااغلی در
سازمان ها میشوند که وسیله ای برای دستیابی به اهدا فارد

دارند ،بهگونهای که میلز ،افت بهرهوری اقتصاادی و تاورم و
رکود را داملی مثثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان میداناد

هستند؛ بنابراین واضح است زمانی که فرد میلش به پیشارفت

(غالماای .)1388 ،محاایط دمااومی سااازمان دربرگیرناادة
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بصشهایی مانند دو ات ،مساائل قاانونی و سیاسای ،شارایط

مدل کارکردی کیفیت زندگی کاری که تابعی از ویژگایهاای

اقتصادی و اجتمادی است که تأثیر بلندمدتی باار پیاماادهای

کار و محیط کاری در یک سازمان و تأثیرات آنها بر رفااه و

سااازمانی دارد (زاناای و هملاااران .)2012،گرچااه معمااوالً
مدیران ارشد اختیار مستقیم چندانی در مورد قوانین و شرایط

بهزیستی کارکناان اسات ،ساازگار اسات (کایم و هملااران،
 .)2017از نگاه دیگر ،تقابل تعمیمیافته (گرینینای و تورباان،

محیطی بیرونی ندارند ،اما میتوانند باا کماک اتحادیاه هاای

 )2000حا تی از جبران است که بهصاورت غیرمساتقیم باین

کارگری (فیناد ی و هملااران )2017،و رایزنای باا مقاماات

سه نفر یا بیشتر است ،برای مثال ساازمان باه جامعاه کملای

دو تاای آنهااا را از پیاماادهای شاارایط نااامطلوب و قااوانین

میکند و مردمِ جامعه در سیستم اجتمادی میتوانند آن کمک

ناکارآمد آگاه سازند .این مسارله مایتواناد در جهات مناافع

را به شص

اول (سازمان و متعاقباً کارکناان آن) بازگردانناد؛

کارگر ،سازمان و جامعه قرار گیرد و دالوه بار آن در هنگاام

بهبیاندیگر اقدامات اختیاریِ ناشای از مسارو یت اجتماادی و

مواجهه با شرایط سصت اقتصادی ،همد ی و همساویی میاان

شهرت مطلوب یک شرکت با سودی که به مردم و گروههای

دو ت ،سازمان و کارکنان را بیشتر کند .به نظر میرسد بهجاز

اجتمادی میرساند؛ باداث مایشاود کاه آنهاا از ساازمان و

نظریة میلاز (غالمای )1388 ،کاه مساتقیماً بار تاأثیر شارایط
اقتصادی بر کیفیت زندگی کااری کارکناان تأکیاد دارد ساایر

ادضای آن به شایستگی یاد کنند که این مسارله فاراهمکنناده
بازخوردهای مثبت و افزایش ادتباار بارای کارکناان ساازمان

نظریههاا (بارای مثاال وا تاون1973 ،؛ سایرگی و هملااران،

میگردد؛ چنان ه بر اسات مصاحبهها ،اغلب کارکناان اذداان

 )2001از این مقو ه غافل شادهاناد و شناساایی آن دساتاورد

داشتند که ادتبار سازمانشان بادث شد که سایر ارگانها بدون

مهم این پژوهش است که اهمیات موضاوع کیفیات زنادگی

درخواست ضمانت و با اقسا به آنها وام یا کاال بدهند و یا

کاری کارکنان را فراتر از بحثی درونساازمانی و باهصاورت
کالن برجسته میسازد.

خانوادهها بهواسطة ادتبار این سازمان حاضر شدند باا ازدوا
دختران خود با کارکنان آن به راحتی موافقت کنناد .ایان امار

مضاامونهااای مهاام دیگاار شااهرت سااازمانی (بااا 2

بادث افزایش احسات پیوستگی کارکنان باا ساازمان (تعهاد

زیرمضمون) و مسرو یت اجتمادی سازمان (با  2زیرمضامون)

داااطفی) (کاایم و هملاااران )2017 ،و افاازایش رفتارهااای

بودند .شهرت سازمانی ،شاخصی است که معر میزان مورد
احترام بودن ساازمان در جامعاه اسات ( وماا-آهاو.)2008 ،

شااهروندی سااازمانی (هااادیزاده مقاادم و هملاااران1395 ،؛
مهتاپ و کوکاالن )2012 ،آنان میشود .ازآنجاییکه وابستگی

فامبرون و وانریل ( )2003اظهاار مایدارناد کاه مسارو یت

سازمانی ،موقعیات اجتماادی باه ادضاای ساازمان تفاوی

اجتمادی سازمان یلی از جنبههای مهام شاهرت ساازمانی و

میکند کارکنان میتوانند با پیوستن به شرکتی که از نظر نحوه

نودی تعهد سازمان برای کمک به کارکنان و جامعه بهمنظاور

رفتار با افراد در داخل و خار مطلوب دیده میشود ،تصویر

بهبود کیفیت زندگی است ( ینز و هملاران2016 ،؛ فاارو و
هملاران )2016،که بر اسات دلاتهاای بشردوساتانه اسات

مثبتتری از خود را تجربه کنند .تأکید بر تجربه مثبات نلتاه
مهمی است .راجرز معتقد باود واقعیات محایطِ شاص بار

(فااارو و هملاااران )2014 ،و بااه همااین د یاال بااا برجااای

اسات چگونگی درک او از محایط اسات .او ادتقااد داشات

گذاشتن اثری مطلوب از خود ،ادتباار خاود را نازد ماردم و

چارچوب داوری و قضاوت هر شص

 ،میدان تجربی اوست

جامعااه ارتقااا مایدهااد و باار نگاارش و رفتارهااای کارکنااان
تأثیرگذار میشود (کایم و هملااران .)2017 ،از ایان حاا ،

که تجربه های کنونی و خاطره های تجربه هاای گذشاته را در
برمیگیرد (شو تز)1392 ،؛ این مسارله در راساتای مطا عاات

مطابق با نظر سیرگی و هملاران ( ،)2001مسرو یت اجتمادی

قبلاای اساات کااه نشااان م ایدهااد چنان ااه سااازمان در یااک

سازمان و شهرت مطلوب مشمول مرتبه باالتر کیفیت زنادگی

چشمانداز مثبت دیده شود ،کارکنان تمایل دارناد خودپناداره

کاری میگردد چرا که شرایط مطلاوب اجتماادی را افازایش

خااود را افاازایش داده (تاجفاال و ترناار 1979،بااه نقاال از

میدهند زیرا آگاهی از اینله دیگران احسات خوبی از محال
کار شص دارند ،حس ثبات به فرد میدهاد (ماکااریوت و

ماکاریوت و هملاران )2017 ،و تمایل بیشاتری بارای بااقی
ماندن در سازمان از خود نشان میدهناد .باه نظار مایرساد

هملاران)2017 ،؛ از این رو مسارو یت اجتماادی ساازمان باا

نظریه پردازانِ کیفیت زندگی کاری (برای مثال وا تون1973 ،؛
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سیرگی و هملاران2001 ،؛ گروته و گسات )2016 ،از نقاش

را گسترده تر دیده و درنتیجه پویاایی بسایار زیاادی از خاود

مهم شهرت سازمان (چه جنبه اجتمادی و چه جنبه اقتصاادی

نشان میدهد که این سارزندگی و اشاتیا مانناد یاک باازی

آن) بر کیفیت زندگی کاری غافل شدهاناد ،درحاا یکاه ایان
مساارله خصوص ااً در شااهرهای کوچااک و بااومی از اهمیاات

دومینو اثارات خاود را در سراسار ساازمان گساترش داده و
بنابراین پیلرة انسانی سازمان را در قا ب وحدت با یاک تان

خاصی برای ادضای بومی سازمان برخوردار بوده و شناسایی

واحد سرزنده و پرتحرک میسازد؛ بنابراین درک این موضوع

آن از دیگر نوآوریهای این پژوهش است.

ضروری است که کارکنان ارزشهای بنیادین اخالقی شصصی

دو مضامون دیگار احسااات معنااداری و معنویات بااود.

را که با زمینههای فرهنگای و ادتقاادی آناان پیوناد دارد ،باه

معناداری انگیزهٔ اصلی افاراد در محایط کاار بارای کساب

کارشان میآورند که این امر بهطور طبیعی کیفیات زنادگی و

ارزش است (می و هملاران )2004 ،که نشان از هدفمندی و

دمللرد آنها را تحت تأثیر قرار خواهاد داد .در نظریاههاای

دارد (زورن )2017 ،و از

کیفیت زنادگی کااری (بارای مثاال وا تاون1973 ،؛

اهمیاات آن کااار از منظاار شااص

شاخ

این رو ،کار معنادار پیشبینی کننده رضایت فرد است (تیمز و

سیرگی و هملاران2001 ،؛ گروته و گست )2016 ،باه نقاش

هملاران )2016،اما کار معنادار کامالً فراتر از رضایت شاغلی
اساات (زورن .)2017 ،رضااایت شااغلی یعناای تأکیااد باار

مهم تأثیرگذاری معنویت بر کیفیات زنادگی کارکناان اشااره
نشده و بنابراین شناسایی این دامل از دیگر دستاوردهای مهم

دغدغههای کنونی و بالدرنی ،درحا یکه کاار معناادار مبایّن

و نوآورانه این پژوهش است.

دیگر رضایت شغلی هم از

درنهایت آن ه به طورکلی میتوان دریافت این اسات کاه

دغدغه هایی واالتر است .از طر

طریق منابع بیرونی و هم درونای قابال حصاول اسات و ای

بهبود کیفیت زندگی کاری میتواند باهدناوان یاک مقدماه و

معناداری سازهای است که به نظر میرسد با انگیزِش درونای
ارتبا دارد .در بسیاری از پژوهش ها معنویت با معناداری در

زیرساخت برای حفظ و افزایش بهارهوری نیاروی انساانی و
به دنبال آن رشد و با ندگی سازمان باشد ،زیرا تاا زماانی کاه

کار یلسان دانسته شاده (بارای مثاال نگااه کنیاد باه مای و

کارکنان در درون یک ساازمان احساات آراماش و رضاایت

هملاران )2004 ،اما آن ه نتای این پژوهش نشان داد بیاانگر

نلنند شوقی بارای کاار کاردن نصواهناد داشات و درنتیجاه

آن بود که معنویت فراتر از احسات معناداری است ،باه بیاان
دیگاار معناااداری در رابطااه طااو ی بااا معنویاات قاارار دارد و

بهرهوری و اثربصشی پایین خواهد آمد .سازمانها با درک این
مطا ب پی خواهناد بارد کاه فقاط ارائاه پااداشهاای کاالن

همدرض با آن نیست .معنویت کاری اذداان ایان اسات کاه

نمیتواند تنها دامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی نیروی انسانی

مردم به محیط کار با نیرویی فراتر از بدن و ذهان خاود وارد

باشد بلله بهدنوان پیشنهادی کاربردی ،آموزش شیوه صاحیح

میشوند .معنویت در محیط کار فرهنگی ایجاد میکند کاه در

تفلر و بهبود کیفیت زندگی کارکنان باه ساازمان هاا توصایه

آن کارکنان شادتر و اثربصشتر خواهند بود (کلوآده و زاماور،
 .)2003معنویت از طریق مفاهیم متنوع مانناد نظاام ارزش و

میگردد که به مراتب کم هزینه تر بوده و فواید بلندمدتتاری
دارد .هم نین همانطور که انتظار میرفت محدود نشدن این

باور ،بهدنوان راهی برای برقراری اتصاال باا خاود درونای و

پژوهش به شیوههای کمّی و نظریههای غیربومی راه را بارای

تجربه درونی (گارگ ،)a2017 ،معرفی شده کاه از طریاق آن

شناسایی شاخ

های مهام اثرگاذار جدیاد (شاامل دوامال

شص خود را با دیگران و جهان (گارگ ،)b2017 ،در قا ب
یک پیلر واحد ادراک میکند .معنویت بهمنز اة یاک هاوش

برونسازمانی ،اثر شهرت سازمانی و معنویت) که پیش از این
در ا گوهای کیفیت زندگی کاری از آن غفلت شده بود گشود

هیجانی خار ا عاده است (زُهر و مارشال )2000 ،کاه باداث

که به تفصیل موردبحث قارار گرفات .در تعمایم نتاای ایان

میشود فرد نسبت به محیط کاری خاود متعهادتر گشاته ،باا

پژوهش میبایست به این محادودیت کاه پاژوهش در یاک

اشتیا بیشتری دمللردهاای مطلاوب را باروز داده (گاارگ،

سازمان تو یادی خصوصای و کارکناان بصاش تو یاد آن در

 )b2017و زمینه نهادینهشدن یک محیط با نده را فراهم سازد؛
زیرا میتواناد در انساان طبعای ظریاف و دمیاق نسابت باه

بروجن صاورت گرفتاه و املاان دارد ایان ساازمان از نظار
ساختار ،وضعیت و فرهنی با سازمانهای دو تای و خادماتی

چشمانداز پیش رو

در مناطق بومی دیگر تفاوت هایی داشاته باشاد توجاه کارد.

پیرامونش ایجاد کند .در این راستا شص
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قاددتاً این ا گو نسبت به مدلهای خارجی با شرایط فرهنگی
سازمان های ایرانی منطبق تر است اما باا ایان حاال باه د یال
تفاوتهای ناشی از خردهفرهنیها بررسی این ا گو و میازان
تطابق آن با شرایط دیگر ساازمانهاا و تادوین مداخلاههاای
مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بر اسات دوامال
شناسایی شده ،به پژوهشگران دالقهمند پیشنهاد میگردد.
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نهانگل ،جناب آقای مهندت سعید مصتاری و پرسنل محتارم
آن مجموده که نهایت هملاری را طی این پژوهش داشتهاناد
کمال تشلر و سپات را داشته باشیم.
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