تاريخ دريافت1394/6/1 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش1394/8/1 :

سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

رابطه ميان هويت فرهنگي و کيفيت زندگي کاري
در زنان سرپرست خانوار
ناهيد وهابي کاشاني
کارشناس ارشد مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
( nahidvahabi.51@gmail.comمسئول مکاتبات)
سيدرضا صالحياميري
دانشيار گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هويت فرهنگي يکي از مهم ترين شاخص هاي فرهنگي هر جامعه اي مي باشد و نسبت
تعهد و تعلق افراد به فرهنگ خود مي تواند ميزان کيفيت کاري را تعيين کند و بر آن اثر بگذارد .کيفيت زندگي
کاري درون سازمان از طريق اندازه گيري رضايت ،غيبت کم؛ و انگيزه باال در کارکنان برآورد ميشود .يکي از آفت
هاي مهم مديريت ،بي توجهي به کيفيت زندگي کاري کارکنان سازمان مي باشد .اين بي توجهي ،اثر بخشي و
کارايي سازمان را به شدت کاهش مي دهد .به دليل عـدم شناخت مديران سازمان از کيفيت زندگي کاري ،اين
مقوله ،تناسب و اندازههاي واقعي خود را در سازمان ها از دست داده است .بدين ترتيب با توجه به اهميت نقش
کيفيت زندگي کاري در عملکرد کارکنان ،هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط ميان کيفيت زندگي کاري و
هويت فرهنگي در زنان سرپرست خانوار مي باشد
روش پژوهش :اين تحقيق از نوع توصيفي-پيمايشي است و از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.
جامعه آماري اين پزوهش شامل  109نفر از زنان سرپرست خانوار است .شرکت کنندگان ترکيبي از پرسشنامه هاي
استاندارد اصالح شده مربوط به کيفيت زندگي کاري و هويت فرهنگي را پر نمودند.
يافتهها :ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که ميان بيشتر فرايند هاي کيفيت زندگي کاري و هويت فرهنگي رابطه
معناداري وجود دارد و رگرسيون گام به گام هم نشان داد که از ميان همه متغيير ها ،سه متعيير محيط ايمن ،
توسعه قابليت ،قانون گرايي رابطه مهمتري با هويت فرهنگي دارند.
نتيجه گيري :نتايج نشان مي دهد که هرچه تعهد و تعلق فرهنگي در زنان سرپرست خانوار بيشتر باشد ،تحمل
مشکالت محل کار و ناعدالتي هاي حاصل از نابرابري هاي جنسيتي براي زنان سرپرست خانوار راحت تر مي
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افراطي و سيرجي  .)2001مدارکي دال بر آن که

 -1بيان مساله
كيفيت زندگي كاري يكي از متغيرهايي است كه

محيطهاي کاري مستقيما روي پيامدهاي بيمار تاثير

اخيرا به لحاظ اهميت ،مورد توجه بسياري از مديران

گذار هستند توسط ايکن ،اسميت و ليک نيز نشان داده

كه در صدد ارتقا كيفيت منابع انساني خود هستند قرار

شده است .تحقيق در بيمارستانها نشان داده ميزان

گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخصهايي كه براي

مرگ و مير بيمارستانهايي که محيطهاي کاري حمايتي

كيفيت زندگي كاري سودمند و يا مضر هستند

دارند کمتر از بيمارستانهاي ديگر است(لسچينگر،

تاريخچهاي ديرينه دارد (ماو ،سموئلز و الکساندر،1

فينگان و شمين .)2001 6با توجه به موارد باال

 ،)2003اما منبع دقيق عبارت کيفيت زندگي کاري

باال،مسئله اصلي تحقيق حاضر آن است که آيا هويت

مشخص نيست و احتماال اولين بار در موسسه تحقيق

فرهنگي با توجه به ماهيت خود ميتواند کيفيت زندگي

اجتماعي دانشگاه ميشيگان در کارهاي اوليه رنسيس

کاري زنان سرپرست خانوار را تغيير دهد يا نه؟ زيرا

ليکرت و رويکرد او براي تغيير سيستمي به كار برده

يکي از مسائل اساسي در زندگي زنان سرپرست خانوار

شده است(هود و اسميت .)1994 ،2کيفيت زندگي

اين است که زنان سرپرست خانوار با توجه به شرايط

کاري باال براي سازمانهايي که به جذب و ابقا کارکنان

خاص خود هميشه در مقايسه با ديگر زنان شاغل از

اهميت ميدهند اساسي است .محققان نشان دادهاند

مشکل فقدان کيفيت زندگي کاري رنج ميبرند.

تجديد ساختارهاي مجدد مداوم ،اقتصادي نمودن 3و

فشارهاي خانوادگي از يک سو و مشکالت سازمانها

سازماندهيهاي مجدد سيستمهاي مراقبت بهداشتي به

در پرداخت عادالنه ،داشتن شرايط كاري و بهداشتي و

طور منفي روي روحيه پرسنل و رضايت شغلي در

سالم ،فرصتهاي ياد گيري و استفاده از مهارتهاي

انتاريو تاثير گذاشته است  .هم چنين محققان مدارکي

جديد ،تعادل بين كارو زندگي ،امكانات رفاهي و ديگر

دال بر آن که کيفيت زندگي کاري اثر مهمي روي

مشکالت مربوطه ،باعث ميشوند که زنان سرپرست

واکنشهاي رفتاري کارکنان مانند هويت سازماني،

خانوار کيفيت زندگي کاري پائينتري را تجربه کنند.

رضايت شغلي ،مشارکت کاري ،تالش شغلي ،عملکرد

از سوي ديگر هويت يکي از پيچيدهترين مفاهيم

شغلي ،قصد ترک خدمت ،تغيير و تبديل سازماني دارد،

در حوزه مديريت به شمار ميرود .پديدهاي چند

ارائه دادهاند(سيگري ،افراطي ،سيگل و لي.)2001 ،4

وجهي که از مناظر مختلف مباني و معاني گوناگوني را

تحقيقات تاييد كردهاند مسائل كيفيت زندگي كاري بر

نمايان ميسازد .در يک نگاه کلي ميتوان هويت را

رضايت کارکنان و نهايتا ابقا يا ترك پست كنوني تاثير

حاصل ديالتيک يک نظام ذهني و ساختار اجتماعي

ميگذارد(راسر و جوينار .)2003 ،5نشان داده شده

قلمداد نمود .رويکردي که هويت را در مقابل غيريت

کيفيت زندگي کاري جنبههاي وسيعي از محيط کاري

مورد توجه قرار داده و بدين نحو واحد تحليل خود و

را شامل ميشود که روي يادگيري و سالمت کارکنان

ديگري را در حوزه هويت برجسته ميسازد .اما وقتي

تاثير ميگذارد (کل ،رابسون ،لميوکس چارلس ،مک

از هويت

سخن بگوييم ،نسبت هويت با مفاهيم

گوئير  )2005و تاثيري مثبت بر تعهد سازماني دارد و

پيچيدهاي چون مليت و فرهنگ ،کالفي در هم تنيده را

 % 28واريانس آن را به خود اختصاص ميدهد .کيفيت

پديدار ميسازد که مفهوم هويت را بسيار پيچيدهتر

زندگي کاري سهم مهمي در رضايت از ساير ابعاد

مينمايد .اين معنا در زنان سرپرست خانوار ايراني

زندگي نظير خانواده ،تفريح و سالمت دارد (سيگل،

بسيار برجستهتر است ،زيرا منابع هويتي اسالمي ،ايراني
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و غربي هر کدام در دورهاي به نحوي در انباشت

آيد كه دراين راستا توجه به كيفيت زندگي كاري

هويتي ايرانيان اثر گذاشته است و هويت ايرانيان را

( )Q.W.Lامري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد.

تشکيل داده است« .هويت» فرد در پاسخ به

كيفيت زندگي كاري براي هر فرديا گروهي از افراد با

پرسشهايي از «کيستي» و «چيستي» و «چرايي» فرد از

فرهنگ و طرز تلقي مشابه ،ويژگي خاص خود را دارد.

«خود» به ظهور ميرسد (شيخاوندي )1378،23 ،و

(ميرسپاسي،1386،ص .)138

«هويت» پاسخ همين پرسشها در بستر فرهنگ جامعه

بدين ترتيب با توجه به اهميت

نقش زنان

است .از همين رو با توجه به فرايند جهاني شدن،

سرپرست خانوار در پرورش بخشي از انسانهاي

سرعت فزاينده تحوالت اجتماعي و فرا رسيدن عصر

اجتماع و با توجه به نقش عظيم هويت که آميختهاي

مصرفگرايي که از پيامدهاي طبيعي آن است به نوعي

از مولفههاي اساسي زندگي اجتماعي هر فرد است ،در

ميتوان کيفيت زندگي کاري هر فرد را نمود بارزي از

اين تحقيق برآنيم تا اثر هويت بر کيفيت زندگي

هويت او قلمداد کرد .بنابراين در اين پژوهش "هويت

کاري زنان سرپرست خانوار تهراني را بررسي کنيم و

" به عنوان پديدهاي جهان شمول براي همه عناصر

مسئله خال و کمبود در کيفيت زندگي کاري زنان

اجتماعي ،اقوام و ملل در زنان سرپرست خانوار ايراني

سرپرست خانوار را مورد کنکاش قرار داده و اثر هويت

در نظر گرفته شده و تحت تاثير مولفههاي اساسي

در برطرف نمودن آن مشخص نمائيم.

مورد بررسي قرار ميگيرد .در اين راستا ميتوان دو
رويکرد هويتي را در نظر گرفت .رويکرد نظري که

 -2مباني نظري تحقيق

ناظر به حال و گذشته است و رويکرد سياستي و يا

هويت يعني کيفيت يکسان بودن در ذات ،ترکيب و

تجويزي که ناظر به سياستهاي هويتي است .در

ماهيت و نيز يکسان بودن در هر زمان و هر شرايط بهر

رويکرد تجويزي مولفههاي هويتي مفاهيمي عام و

حال ،هويـت داشـتن ،يـا يگانـه بـودن داراي دو جنبـه

انتزاعي و کلي هستند چرا که اساسا هويت محصول

متفاوت ميباشد همانند ديگران بودن در طبقـه خـود و

يک فرايند تدريجي است .با لحاظ نمودن اين شرايط

هماننــد خــود بــودن در گــذر زمــان اســت ( گــل

ميتوان عناصر هويت زنان سرپرست خانوار ايراني را

محمدي .)16 :13٨٠،مرزهاي فرهنگي يعني اراده يـک

در چهار خرده مقياسهاي ادراک ،تعلق ،پذيرش و

جمعيت براي متمايز ساختن خويش و بـه کـار گـرفتن

مقبوليت بررسي نمود.

برخي ويژگي هاي فرهنگي به عنـوان مشـخص کننـده

از طرف ديگرتقريباً تمامي صاحب نظران ،زنان

هويت خويش .در عين حال ،اين جماعـت مـي توانـد

سرپرست خانوار را بعنوان اساسي ترين سرمايه

کثرت گرايي فرهنگـي را نيـز بپـذيرد بـدون اينکـه بـا

خانوارهاي تک سرپرست وعامل پيشبرد اهداف جامعه

مشکل مواجه شود .به عقيده بارت ،هـر مـرز همچـون

تلقي مينمايند و معتقدندكه زنان سرپرست خانوار بايد

تعيين حدودي اجتماعي تصور مي شود که اسـتعداد آن

بعنوان سرمايه هاي اصلي بخشي از جامعه ،پرورش

را دارد که در جريان مبادالت ،پيوسته تجديد شود .اين

داده شوند و بابكارگيري سياستهاي مناسب ،انگيزه

امــر مــي توانــد پيامــد تغييــرات اجتمــاعي ،سياســي و

تالش و كوشش را در آنها ايجاد نمود .استفاده مطلوب

اقتصادي باشد .بنابراين با توجه بـه جابجـايي مرزهـاي

از هويت متكي به اقداماتي است كه براي حفظ و

هويتي و فرهنگي ،به نظر مي رسد اين ادعا که مي توان

صيانت جسم و روح زنان سرپرست خانوار بعمل مي

براي هر هويت ،تعريفي ثابت و پايدار ارائه کرد ،خيالي
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واهي اسـت (دنـي .)1381 ،اصـطالح کيفيـت زنـدگي

در تحقيقات الئو ( )2000نمود پيدا کرده اسـت .الئـو

کاري در سالهاي اخير رواج زيادي داشتهاسـت .امـا در

معتقد است فضاي کلي زندگي کارمنـدان در بيـرون از

مورد معناي اين اصطالح توافـق کمـي وجـود دارد ،در

محيط کـار نيـز بـر روي کيفيـت زنـدگي کـاري درون

عين حال ميتوان گفت حداقل دو استفاده شـايع از آن

محـيط کــار تــاثير گــذار اســت .ســاکالني ( )2004در

وجود دارد :اول اينکه کيفيت زندگي کـاري اشـاره بـه

تحقيقات خود به اين نتيجـه رسـيد کـه قـانون گرايـي

مجموعهاي از نتايج بـراي کارکنـان نظيـر رضـايتمندي

بخش مهمي از روابط کيفيت زنـدگي کـاري را تعيـين

شغلي ،فرصـتهاي رشـد ،مسـائل روانشـناختي ،امنيـت

ميکند .به نحوي که در سازمان هايي بـا قـانون گرايـي

شغلي ،روابط انساني کارفرما ،کارکنـان و ميـزان پـايين

باالتر ميزان کيفيت زندگي کـاري کارمنـدان نيـز بـاالتر

بودن حوادث دارد .دوم ،کيفيت زندگي کاري همچنـين

است .هويت فرهنگي ملي از دو متغيير تشـکيل شـده

به مجموعهاي از کارها يا عملکردهـاي سـازماني نظيـر

است تعلق و تعهـد فرهنگـي .کـابرا و پـاديال ()2004

مديريت مشارکتي ،غني سازي شغلي و شـرايط کـاري

نشان دادند که تعلق فرهنگي در اعضاي يـک گـروه يـا

مطمئن اشاره دارد .در ايـن رابطـه برنامـههـاي کيفيـت

يک سازمان باعث شکل دادن نوعي خـاص از رفتارهـا

زندگي کاري ممکن است بـه عنـوان راهبـرد مـديريت

ميشود که ميتوان آن را نمود هويت فرهنگي آن گـروه

منابع انساني شامل عملکردهاي کيفيت زندگي کـاري و

يا سازمان در نظر گرفت .در نهايت تعهـد فرهنگـي بـه

بهبود برنامههاي کيفيت زندگي کاري و بهبود کارآيي و

نــوع دريافــتهــاي خــاص اعضــاي ي ـک ســازمان از

بهرهوري سازماني در نظر گرفته شود (رودکي.)1382 ،

رفتارهاي مشترک يا عمـومي در آن سـازمان يـا گـروه

در تعريف هويـت فرهنگـي و کيفيـت زنـدگي کـاري

اشاره دارد (کابرا و پاديال.)2004 ،

متغيرهاي زيادي قرار دارند .متغيرهاي فرصـت رشـد و
پرداخت منصفانه و محيط کار ايمن از نتايج تحقيقـات

 -3پيشينه تحقيق

والتون ( )1975گرفته شده اند .فرصت رشد به نـوعي

رازاري فر ( )1379دريافت که ا ز آنجائيکه هويـت

بيانگر اهميت دادن به کارکنان در سازمان است .در يک

ملي يک پديده اي جمعي بوده و بر بنيادهاي فرهنگـي،

سازمان توسعه يافته فرصت رشد باعـث مـيشـود کـه

تاريخي و اعتقادي اقوام گوناگون کشوراستوار ميباشـد،

کارکنان بتوانند در پي دستيابي به مدارج بـاالتر کـاري،

بناء در کشوري کثيراالقوامي چون ايران ،زماني هويـت

خالقيت و ابداعات بيشتر از خود به نمايش بگذارند و

مل ـي -کامــل تخقــق م ـييابــد کــه در برگيرنــده تمــام

بدين ترتيب کيفيـت زنـدگي کـاري بهتـري نيـز پيـدا

هويـتهــاي قـومي ،مــذهبي و ايـن ســرزمين بــوده و

ميکننــد .توســعه قابلي ـت و يکپــارچگي را مــت زي ـن

باور هاي و تاريخي همـه اقـوام کـه از عناصـر اصـلي

( )2004مورد بررسي قرار داده اند و آنها را متغيرهاي

هويت ملي به شمار ميرونـد ،بايـد در شـکل دهـي آن

مهمي براي کيفيـت زنـدگي کـاري مـيداننـد .توسـعه

سهم درخوري داشته باشند.

قابليت به اين معني است که هم کارکنان و هم مـديران

ايـوبي ( )1377در پــژوهش خــود دريافــت کــه در

به آموزش کارکنان اهميت ميدهند و هميشه سـعي در

جوامع چند قومي در صورتي كه هويت ملـي تنهـا بـر

بهبـود قابليـتهــاي آنهـا دارنـد .بــدين تريتـب امکــان

عناصر يك قوم متكي بوده و در نتيجه موجـب تغييـر

مشارکت جمعي نيز فراهم ميگردد و کيفيتهاي کاري

جامعه شناسي مشخصـات شـغل اجتمـاعي مـيشـود.

و زندگي کاري بهبود پيدا ميکند .فضاي کلي زنـدگي

بدين ترتيب ،به راحتي امكان برجسته شدن يـا تقويـت
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شدن خصايص منفي بد در کار وجود دارد.
هويت شرط الزم زندگي اجتماعي اسـت و بـدون

و کيفيت زندگي کاري و هويت آنها مورد توجه قـرار
نگيــرد،از لحــاظ اقتصــادي و اجتمــاعي در معــر

چارچوبي براي تعيين هويت ،انسانها نمـي تواننـد بـه

آسيبهاي جدي قرار ميگيرند .اگر به اين زنان کمـک

صورتي معنـادار و پايـدار بـا يکـديگر ارتبـاط برقـرار

نشود معضالت اجتماعي،اقتصادي و آسيب هاي روانـي

کنند.در واقع بدون هويـت ،جامعـهاي وجـود نخواهـد

بسياري را در جامعه ايران شاهد خـواهيم بـود.هويـت

داشت .بنابر اين بحران هويت و معنا زندگي اجتماعي

ملي را به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصـر و

را به صورتي جدي مختل ميکنـد و افـراد و گـروههـا

نمادهاي مشترک در اجتمـاع ملـي و در ميـان مرزهـاي

ناچارند اين بحران را حـل کننـد .بـي گمـان بازسـازي

تعيين شده سياسي تعريف ميکنند .مهم ترني عناصر و

هويـ ـت تنهـــا راه انجـــام ايـ ـن مهـــم اســـت (گـــل

نمادها ،که سبب شناسايي و تمايز افراد با هويـت هـاي

محمدي،1383،ص.)248بشر براي اينکه محيط طبيعـي

ملي گوناگون از يکديگر ميشوند ،عبارتند از :سرزمين،

را براي زيستن آماده کند و از منـابع و نعمـتهـاي آن

دين و آيين،آداب و مناسـک ،تـاريخ ،زبـان و ادبيـات،

استفاده کند ،قرنها تـالش کـرد و انديشـه نمـود .ابـزار

مردم و دولت.

ســاخت ،بــه اکتشــاف و اختــراع دســت زد تــا وســايل

به اين ترتيب ،هويت ملي و ما ايرانيـان ،بـا توجـه

آسايش خود را فراهم آورد و عوامل نـاراحتي خـود را

به تاريخ و فرهنگ ديرپاي ايران ،در برگيرنـده جوانـب

از ميان بـردارد و حاصـل ايـن تجربـههـا ،دسـتاوردها،

گونــاگون و مهمـي ماننــد :باورهــاي مينــوي ،احســاس

اکتشافها و مهارتها را به فرزندان خود سپرد و آنـان

ايراني بودن تعلق خـاطر بـه تـاريخ و تمـدن ،فرهنـگ،

نيز به سهم خود ايـن ميـراث را تغييـر دادن ،کاسـتن و

اخالق و سنن ملي ،زبان و ادبيات ،هنرهاي ملي ،تعهـد

افزودن و به نسل بعدي سپردند و بـدين روال هـر کـه

در حفاظت از سرزمين آبا و اجدادي ،استقالل طلبـي و

آمد بر آن مزيد کرد تا بدين عنايت رسيد؛ ايـن ميـراث

اقتدار ملي و کوشش بـراي رشـد ،پيشـرفت و آبـاداني

را فرهنگ مي نامند(روح االميني،1365،ص.)17از طرف

کشور است .سلماني ( )1384در پژوهش خود با عنوان

ديگر اگر سازمان تمايل دارد که نيروي انسـاني پويـا و

کيفيت زندگي کاري و بهبود رفتـار سـازماني دريافـت

کارآمدي داشته باشد بايد داليل صحيح و قابـل قبـولي

که:

نيز براي نگهداري و تامين رضايت شغلي پرسنل خـود

 -1ارتباط تاثير کار بر زنان و مردان شاغل در جهت

بيابد و آنها را تقويت کند .به عبارت ديگر بايد عوامـل

اثربخشي سازمان به عبارت ديگر واکنش کارکنان

و شرايطي که باعث انگيزش کارکنان مـي شـود فـراهم

نسبت به کار به ويژه پيامدهاي فردي آن در ارضاي

گردد تا نيروي انساني بتواند با کارآيي باال نيـروي کـار

شغلي و سالمت روحي است.

خود را عرضه نمايد.و مدير بايد اين مهم را بدانـد کـه

 -2روش کار يعني نحوه انجام کار کـه شـامل فنـون و

فقط دست و مغز انسانها نيست که کـار مـيکنـد بلکـه

روشهاي خاص کار است مانند غني سازي شـغلي

روان و دل آنهــا نيــز در بهــرهوري مــرثر اســت .بــدين

سيستمهاي فني -اجتماعي و طراحي شغل.

ترتيب توجه به کيفيت زنـدگي کـاري مقولـهاي بسـيار
مهم است که نقـش اساسـي در بهـره وري سـازماني و
اجتماعي دارد.درنهايت زنـان سرپرسـت خـانوار نقـش
بسيار مهمي در اجتماع دارند که اگر به آنها کمک نشود

 -3ايده مشارکت در حل مشکالت و تصميم گيري در
زنان و مردان شاغل در محيط کار.
 -4به طور خالصه ويژگيهـاي کيفيـت زنـدگي کـاري
عبارتند از:
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 .1معني دار بودن و با مفهوم بودن کار.

مشترك فرهنگي و ارزشي ،بـه شـكل گيـري فرهنگـي

 .2تناسب سازماني و اجتماعي کار.

مشترك منجر م يشوند (اسماعيلي.)78 :1390 ،

 .3چالشي غني و بر بار بودن کار.
 .4رشــد و ايمن ـي و زمينــه پــرورش مهارتهــا و
يادگيري مستمر در کار (کيفيت زندگي کاري.
داود سلماني.1384.ص .)20

 -4سواالت تحقيق:
 -1آيا رابطه معني داري ميان تعلق فرهنگي و ابعاد
کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

بافت فرهنگي مشترک اين ارز شها را ايجاد ميکنـد

کميته امداد امام خميني تهران وجود دارد؟

و تعريف از کيفيـت زنـدگي و رضـايت از آن از يـک

 -2آيا رابطه معني داري ميان تعهد فرهنگي و ابعاد

بافت فرهنگي بـه بـافتي ديگـر متفـاوت اسـت .بافـت

کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

فرهنگي مشترک با ايجاد هويت فرهنگي مشترک امكان

کميته امداد امام خميني تهران وجود دارد؟

اين وز ندهي را فراهم مي کند .در اين بافـت فرهنگـي
عوامل متعددي هويت فرهنگي را صـورت مـي دهنـد.

 -5روش شناسي تحقيق

سرمايه فرهنگي در يک بافـت فرهنگـي در سـه شـكل

اين پژوهش از نظر زمـان انجـام پـژوهش مقطعـي

عينيت يافته ،شيئ شده ،و نهادينه شده ،از عوامل ايجـاد

است بدان معني که براي گردآوري دادهها دربـاره يـک

هويــت فرهنگــي اســت (واينينگــر و الرئــو.)2007 ،7

يا چند صفت در يک مقطع خـاص از زمـان از طريـق

حافظه فرهنگي نيز از طريـق جهـت دادن بـه رويـههـا

نمونه گيري از جامعـه انجـام مـيشـود ،از نظـر نتـايج

تالش مي كند حافظه (گذشته امروزي شده) ،فرهنـگ،

پــژوهش کــاربردي اســت .هــدف از پــژوهشهــاي

و گروه (جامعه) را با يکديگر مـرتبط سـازد (اسـمان،٨

کاربردي ،بـه دسـت آوردن درک يـا دانـش الزم بـراي

 .)1995لــذا دومــين بعــد هويــت فرهنگــي را حافظــه

تعيين ابزاري است کـه به وسيـله آن نيـازي مــشخص

فرهنگي شكل مي دهد .دين و زبان نيز به عنوان عوامل

و شناخته شده برطرف گــردد ،از نـظر منطق اجـراي

بعدي شكل دهنده هويت فرهنگي ،از طريق ايجاد نظام

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق

6

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

رابطه ميان هويت فرهنگي و کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

قياسي است در پژوهشهاي قياسي نظريهاي مطرح

همچنين مقدار  KMOمتغير هاي تحقيق برابـر بـا

بوده و ما درصدد آزمون آن بر ميآييم ،در واقع به اين

 0/886و آزمــون بارتلــت حتـي در ســطح معنـي داري

پژوهشها نظريه آزمايي هم ميگويند ،از منظر هدف

 )sig= 0.000( 0/99رد ميشود .از آنجـا کـه شـاخص

پژوهش تحليلي از نوع همبستگي است ،در اين نوع

 KMOباالتر از  0/7است در نتيجه روايـي پايـان نامـه

پژوهش مشخص ميشود که آيا رابطهاي بين دو يا

تائيد ميشود .براي بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون

چند متغير کمي (قابل سنجش) وجود دارد و يا خير و

کولموگروف-اسميرنوف استفاده شد .نتـايج نشـان داد

اگر اين رابطه وجود دارد ،اندازه و حد آن چقدر است

که همه دادهها نرمال هستند.

و از نظر فرآيند اجراي پژوهش کمي ميباشد.روش
نمونه گيري به صورت تصادفي ساده ميباشد .از آنجا

 -6يافتههاي تحقيق

که جامعه آماري اين پژوهش از  150نفر از زنان

الف -ميان تعلق فرهنگي و ابعاد کيفيت

سرپرست خانوار تهران در دو سازمان ميراث فرهنگي

زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار تهران

و بهزيستي استان تهران تشکيل شده است ،با استفاده از

رابطه معني داري وجود دارد .جدول  6نتايج را

جدول نمونه گيري مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد

به روش همبتگي پيرسون نشان ميدهد .چون

بود با .109

سطح معني داري براي بعضي از عوامل کوچکتر
از  0/05است ،بنابراين فر

 -1-5پايايي و روايي تحقيق

 H1تايئد ميشود و

 H0رد ميشود .بنابرين رابطه معني داري

فر

قبل از توزيع پرسشنامهها براي اطمينان از روايي و

ميان بعضي از عوامل تعلق فرهنگي و ابعاد کيفيت

پاياي خوب تحقيق اقدام به توزيع ده درصد از

زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار وجود

پرسشنامهها نموده شد تا اگر روايي و پايايي مطلوب

دارد.

تشخيص داده شد ،پرسشنامهها توزيع شوند.براي تائيد

 -1همبستگي ميان بعد تعلق فرهنگي و فرصت رشد

روايي نتايج سواالت به اساتيد نشان داده شد و با نظر

 0/891است و ضريب تعيين  0/793به دست

آنان روايي پايان نامه به روش شهودي مناسب

آمده که نشان ميدهد  79درصد از تعلق فرهنگي،

تشخيص داده شد .همچنين پاياي تحقيق به روش آفا

به فرصت رشد مربوط ميشود .چون اين مقدار

کرونباخ تائيد شد.

درجه آزادي را در بر نمي گيرد ،لذا از ضريب
تعيين تعديل شده استفاده ميشود که آن نيز برابر

جدول  :1محاسبه پايايي متغيرهاي تحقيق با ضريب
الفا کرونباخ

با  73درصد است.
 -2همبستگي ميان بين تعلق فرهنگي و پرداخت

متغيير

تعدا سوالها

ضريب آلفا کرونباخ

کيفيت زندگي

23

٠/٨٠6

کاري

منصفانه رابطه معني دار نيست و بدين ترتيب اين
دو متغير رابطه اي با هم ندارند.
 -3همبستگي ميان تعلق فرهنگي و محيط کار ايمن

تعلق فرهنگي

4

٠/٨22

تعهد فرهنگي

6

٠/9٨٨

محيط کار ايمن

1٠

٠/٨33

تعيين  0/956به دست آمده که نشان ميدهد 95

هويت فرهنگي

1٠

٠/799

درصد از محيط کار ايمن در زنان ،به تعلق

کل تحقيق

43

٠/٨66

در زنان سرپرست خانوار  0/978است و ضريب
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جدول  :2نتايج فرضيات فرعي اول
همبستگي

فرضيه ها
 )1بين تعلق فرهنگي و فرصت رشد در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )2بين تعلق فرهنگي و پرداخت منصفانه در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )3بين تعلق فرهنگي و محيط کار ايمن در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )4بين تعلق فرهنگي و فضاي کلي زندگي در زنان
سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.
 )5بين تعلق فرهنگي و توسعه قابليت در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )6بين تعلق فرهنگي و يکپارچگي در زنان سرپرست خانوار
رابطه وجوددارد.
 )7بين تعلق فرهنگي و قانون گرايي در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.

Sig

ضريب ضريب تعيين

انحراف

دوربين-

پيرسون

تعيين

تعديل شده معيار خطا

واتسون

0/891

0/793 0/000

0/706

0/26064

1/882

0/947

0/534

----

----

------

1/924

0/978

0/956 0/000

0/955

0/19288

1/775

0/811

----- 0/267

----

----

1/711

0/923

0/851 0/000

0/817

0/71711

1/918

0/634

0/075

----

-----

-----

------

0/950

0/903 0/000

0/901

0/26064

1/781

فرهنگي مربوط ميشود .چون اين مقدار درجه آزادي

 -7همبستگي ميان تعلق فرهنگي و قانون گرايي در

را در بر نمي گيرد ،لذا از ضريب تعيين تعديل شده

زنان سرپرست خانوار  0/950است و ضريب

استفاده ميشود که آن نيز برابر با  95درصد است.

تعيين  0/903به دست آمده که نشان ميدهد 90

 -4همبستگي ميان تعلق فرهنگي و فضاي کلي

درصد از قانون گرايي ،به تعلق فرهنگي مربوط

زندگي در زنان سرپرست خانوار معني دار نيست.

ميشود .چون اين مقدار درجه آزادي را در بر

بدين ترتيب اين دو متغيير رابطه معني داري با هم

نمي گيرد ،لذا از ضريب تعيين تعديل شده

ندارند.

استفاده ميشود که آن نيز برابر با  90درصد است.

 -5همبستگي ميان تعلق فرهنگي و توسعه قابليت در

ب -ميان تعهـد فرهنگـي و ابعـاد کيفيـت زنـدگي

زنان سرپرست خانوار  0/923است و ضريب

کاري در زنان سرپرسـت خـانوار تهـران رابطـه معنـي

تعيين  0/851به دست آمده که نشان مي-دهد 85

داري وجود دارد .با توجه به اين فرضيات آماري ،اگـر

درصد از توسعه قابليت ،به تعلق فرهنگي ميشود.

سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطـا باشـد ،فرضـيه

چون اين مقدار درجه آزادي را در بر نمي گيرد،

صفر را نتيجه مـي گيـريم و در صـورتي کـه کـوچکتر

لذا از ضريب تعيين تعديل شده استفاده ميشود

باشد ،فر

يک نتيجه ميشـود .جـدول  6-4نتـايج را

که آن نيز برابر با  81درصد است.

نشان ميدهد .چون سطح معنـي داري بـراي بعضـي از

 -6همبستگي ميان تعلق فرهنگي و يکپارچگي در

عوامل کوچکتر از  0/05است ،بنابراين فر

 H1تايئد

 H0رد ميشود .بنـابرين رابطـه معنـي

زنان سرپرست خانوار معني دار نيست .بدين

ميشود و فر

ترتيب اين دو متغيير رابطه معني داري با هم

داري ميــان بعض ـي از عوامــل تعهــد فرهنگ ـي و ابعــاد

ندارند.

کيفيت زندگي کاري وجود دارد.
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رابطه ميان هويت فرهنگي و کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

جدول  :3رابطه ميان تعهد فرهنگي و ابعاد کيفيت زندگي کاري
فرضيه ها
 )1بين تعهد فرهنگي و فرصت رشد در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )2بين تعهد فرهنگي و پرداخت منصفانه در زنان
سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.
 )3بين تعهد فرهنگي و محيط کار ايمن در زنان
سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.
 )4بين تعهد فرهنگي و فضاي کلي زندگي در زنان
سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.
 )5بين تعهد فرهنگي و توسعه قابليت در زنان
سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.
 )6بين تعهد فرهنگي و يکپارچگي در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.
 )7بين تعهد فرهنگي و قانون گرايي در زنان سرپرست
خانوار رابطه وجوددارد.

همبستگي
پيرسون

Sig

ضريب ضريب تعيين

انحراف

دوربين-

تعيين

تعديل شده معيار خطا

واتسون

0/891

0/000

0/793

0/706

0/26064

1/882

0/947

0/534

----

----

------

1/924

0/978

0/000

0/956

0/955

0/19288

1/775

0/811

0/267

-----

----

----

1/711

0/923

0/000

0/851

0/817

0/71711

1/918

0/947

0/000

0/897

0/895

0/31431

1/924

0/978

0/000

0/956

0/955

0/19288

1/775

 -1همبستگي ميان تعهد فرهنگي و فرصت رشـد در

است.

زنان سرپرسـت خـانوار  0/891اسـت و ضـريب

 -4همبســتگي ميــان تعهــد فرهنگـي و فضــاي کلـي

تعيين  0/793به دست آمده که نشان ميدهـد 79

زنــدگي در زنــان سرپرســت خــانوار معنــي دار

درصد از فرصت رشد ،به تعهد فرهنگـي مربـوط

نيست .بدين ترتيب اين دو متغييـر رابطـه معنـي

ميشود .چون اين مقـدار درجـه آزادي را در بـر

داري با هم ندارند.

نمي گيـرد ،لـذا از ضـريب تعيـين تعـديل شـده

 -5همبستگي ميان تعهد فرهنگي و توسعه قابليت در

استفاده ميشـود کـه آن نيـز برابـر بـا  73درصـد

زنان سرپرسـت خـانوار  0/923اسـت و ضـريب

است.

تعيين  0/851به دست آمده که نشان مي دهد 85

 -2همبستگي ميان تعهد فرهنگي و پرداخت منصفانه

درصد از توسعه قابليت ،به تعهد فرهنگي مربـوط

در زنان سرپرست خانوار معني دار نيست و بدين

ميشود .چون ايـن مقـدار درجـه آزادي را در بـر

ترتيب اين دو متغير رابطه اي با هم ندارند.

نمي گيـرد ،لـذا از ضـريب تعيـين تعـديل شـده

 -3همبستگي ميان تعهد فرهنگي و محيط کار ايمـن

استفاده ميشـود کـه آن نيـز برابـر بـا  81درصـد

در زنان سرپرست خانوار  0/978است و ضـريب

است.

تعيين  0/956به دست آمده که نشان ميدهـد 95

 -6همبستگي ميان تعهـد فرهنگـي و يکپـارچگي در

درصد از محـيط کـار ايمـن ،بـه تعهـد فرهنگـي

زنان سرپرسـت خـانوار  0/947اسـت و ضـريب

مربوط ميشود .چون اين مقـدار درجـه آزادي را

تعيين  0/897به دست آمده که نشان ميدهـد 89

در بر نمي گيرد ،لذا از ضريب تعيين تعديل شده

درصد از يکپارچگي ،به تعهـد فرهنگـي مربـوط

استفاده ميشـود کـه آن نيـز برابـر بـا  95درصـد

ميشود .چون اين مقـدار درجـه آزادي را در بـر
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نمي گيـرد ،لـذا از ضـريب تعيـين تعـديل شـده

همبستگي چندگانه تعديل شده به  0/986افزايش يافتـه

استفاده ميشـود کـه آن نيـز برابـر بـا  90درصـد

است .به عبارت ديگر  98درضد از هويت فرهنگي بـه

است.

وسيله دو متغيير محـيط کـار ايمـن و توسـعه قابليـت

 -7همبستگي ميان تعهد فرهنگي و قانون گرايـي در

تعيين ميشود که از اين مقدار 0/031 ،درصد بصـورت

زنان سرپرسـت خـانوار  0/978اسـت و ضـريب

انحصاري و افزوده مربوط به توسعه قابليت بوده است.

تعيين  0/956به دست آمده که نشان ميدهـد 95

با وارد شدن متغيير سوم يعنـي قـانون گرايـي ،ضـريب

درصد از قانون گرايي ،به تعهد فرهنگـي مربـوط

همبستگي چندگانه به يک و مجذور ضريب همبستگي

ميشود .چون اين مقـدار درجـه آزادي را در بـر

چندگانــه نيــز بــه يــک و مجــذور ضــريب همبســتگي

نمي گيـرد ،لـذا از ضـريب تعيـين تعـديل شـده

چندگانه تعديل شده نيز به يک افزايش يافته اسـت .بـه

استفاده ميشـود کـه آن نيـز برابـر بـا  95درصـد

عبارت ديگر  100درصد از هويت فرهنگي تبيين مـي-

است.

شود.

 -3-6رابطه ميان هويت فرهنگي و ابعاد کيفيت
زندگي

 -4-6بررسي وضعيت محيط کار ايمن براي
زنان سرپرست خانوار

براي بررسي مهمترين روابط از رگرسيون گـام بـه

چون از طيف ليكرت  5درجه استفاده شده است

گام استفاده مي شود .تحليل رگرسيون در جـدول زيـر

بنابراين عدد  3به عنوان عدد وسط يا ممتنع خواهد

نشان داده شده است .متغيير خروجي بـراي رگرسـيون

بود .در يك بيان خيلي ساده اگر ميانگين ديدگاه 109

گام به گام در مدلهاي شماره سه به بعد ،ندارد اسـت.

نفر از زنان سرپرست خانوار بزرگتر از  3باشد يعني

به اين معني کـه ايـن متغيرهـاي ورودي داراي رابطـه

محيط کار ايمن در وضعيت مطلوبي است و اگر

معني دار با متغيير وابسته نبوده اند و بنابراين از معادلـه

كوچكتر از  3باشد يعني محيط کار ايمن در وضعيت

حذف شده اند .در جدول  4شاخص هاي کفايت مدل

مطلوب نيست .اما فقط اتكا به مقدار ميانگين از نظر

رگرسيون گام به گام محاسبه شده است .در مرحله اول

آماري صحيح نيست .بايد بررسي شود آيا ميانگين

محـيط کــار ايمــن بــه مــدل وارد مــيشــود کــه ميــزان

مشاهده شده معنادار است يا خير .بدين منظور از

همبستگي آن با هويت فرهنگي برابـر اسـت بـا 0/978

آزمون دوجملهاي استفاده ميشود .نتايج آزمون دو

اســت .در ايــن مرحلــه مجــذور ضــريب همبســتگي

جملهاي براي محيط کار ايمن در جدول زير نشان داده

چندگانه برابر است با  0/956مجذور ضريب همبستگي

شده است .نتايج نشان داد که ميانگين محيط کار ايمن

چندگانه تعديل شـده برابـر اسـت بـا  .0/955در گـام

در اين تحقيق کمتر از  3است و همچنين

Sig= 0.286

بعــدي بــا وارد شــدن دومــين متغيــر ،توســعه قابليـت،

 <0.05است .بدين ترتيب نتيجه گيري ميشود که از

ضريب همبستگي چندگانه به  0/993و مجذور ضريب

ديد زنان سرپرست خانوار وضعيت محيط کار ايمن و

همبســتگي چندگانــه بــه  0 /987و مجــذور ضــريب

مناسب نيست.

جدول  :4شاخص هاي کفايت مدل رگرسيوني گام به گام
دوربين -واتسون

خطاي استاندارد

ضريب تعين تعديل شده

ضريب تعيين

همبستگي

مدل

1.960

.18142
.10032
.00000

.955
.986
1.000

.956
.987
1.000

.978a
.993b
1.000c

1
2
3
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رابطه ميان هويت فرهنگي و کيفيت زندگي کاري در زنان سرپرست خانوار

آن ،يک منطق دارد وآن هم اين اسـت کـه  65درصــد

 -7يافتههاي تحقيق
 -1بين تبليغات تعلق فرهنگي و فرصت رشد رابطـه
معني داري وجود دارد
 -2بين تعلق فرهنگي و پرداخت منصفانه رابطه معني
داري وجود ندارد
 -3ميان ميان تعلق فرهنگي و محيط کار ايمن رابطـه
معني داري وجود دارد
 -4ميان تعلق فرهنگي و فضاي کلي زنـدگي رابطـه
معني داري وجود ندارد
 -5ميان تعلق فرهنگي و توسعه قابليت رابطـه معنـي

عمر مفيد انسانها در محيط کار سپري ميشود.
شاخصهاي بهبود کيفيت زندگي کاري عبارتند از:
 -1خشنودي يا رضايت از کار.
 -2مشارکت در کار (مانند حقّ اظهار نظر).
 -3کاهش حوادث و سوانح در کار.
 -4حقّ انتخاب (مانند شغل ،سرنوشت،
تاثيرگذاري و.)...
مديران ارشد يک سازمان بايد به اين نکته
توجه داشته باشند که يک سازمان خالق و پويا
به نقشها و مشاغل گوناگون با درجه اهميت

داري وجود دارد
 -6ميان تعلـق فرهنگـي و يکپـارچگي رابطـه معنـي

پذيري باال احتياج دارد و اگر قرار باشد با
امتيازات مادي و معنوي داده شده به بعضي از

داري وجود ندارد
 -7ميان تعلق فرهنگي و قانون گرايـي رابطـه معنـي

پستها به شکل غير عادالنه ،براي آنها،
ارزشهاي کاذب ايجاد و در نتيجه ساير

داري وجود دارد
 -8ميان عدم تعهد فرهنگي و فرصـت رشـد رابطـه
معني داري وجود دارد
 -9ميان تعهد فرهنگـي و پرداخـت منصـفانه رابطـه
معني داري وجود ندارد
 -10ميان تعهد فرهنگي و محيط کار ايمن رابطه معني

پستها ،بي اهميت و بي ارزش تلقي شود ديگر
هيچ کس آن طور که بايد نسبت به شغل خود
احساس مسئوليت نمي کند و به مرور زمان
نوعي از خمودگي و کاهش انگيزه کار را در
بين کارکنان سازمان موجب ميگردد.
افراد وقتي ميتوانند با تمام وجود به سازمان خود

داري وجود دارد.
 -11ميان تعهد فرهنگي و فضاي کلـي زنـدگي رابطـه
معني داري وجود ندارد
 -12ميان تعهد فرهنگي و توسعه قابليت رابطـه معنـي

خدمت نمايند که نيازهاي شخصي و خانوادگي آنان به
طور نسبي ارضا شود .به عبارت ديگر نفع فردي و نفع
جمعي بايد هر دو در يک مسير و در يک جهت باشند.
اما در کشورهاي جهان سوّم و در حال توسعه ،متاسفانه

داري وجود دارد
 -13ميان تعهـد فرهنگـي و يکپـارچگي رابطـه معنـي

اين مسئله عموما بر عکس است .اگر فـردي به فـکر
نفـع جمعـي باشد ،در زندگي شخصي عقب ميماند و

داري وجود دارد
 -14ميان تعهد فرهنگي و قانون گرايـي رابطـه معنـي

اگر بخواهد تنها به فکر منافع شخصي خود باشد در
واقع نمي تواند صادقانه به سازمان خدمت نمايد .از

داري وجود دارد.
 100 -15درصد از هويت فرهنگي با محيط کار ايمن،

آن جا که در ايران ،توزيع ثروت و درآمد نسبت به

توســـعه قابليـــت و قـــانون گرايـــي تبيـــين

ساير کشورهاي در حال توسعه ،نابرابر است لذا

ميشود.

اکثريت افراد جامعه که داراي مشاغل معمولي هستند،

ضرورت توجـه به کيفيـت زنـدگي کاري و بهبـود

در زير خط فقر زندگي ميکنند .تحت اين شرايط اگر
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فردي بخواهد خود را وقف کارش نمايد از زندگي

که در آن کار ميکنند چيست؟  84درصد آنان اين گونه

شخصي کامال عقب ميماند.

تصور ميکنند که آگاهي از ماموريت سازماني تاثير

وقتي شرايط ناعادالنه و امکانات غير منصفانه در

چنداني بر روي کيفيت کارشان نمي گذارد و 44

يک سـازمان افزايش مييابد ،به معني آن است که

درصد کارمندان سازمانها هيچگونه همدلي و ارتباط

موقعيتهاي سازماني ،داراي بار ارزشي متفاوت

عاطفي بين خود و مديران ردههاي باالتر سازماني که

ميشوند .در نتيجه فاصله ارزشي موقعيـّتها از هم

در آن کار ميکنند ،نمي بينند .بررسي ديگري در همين

بيشتـر و ارزش يـک کارمنـد بسيار کمـتر از ارزش

زمينه نشان ميدهد که دو پديده زندگي کاري و زندگي

يک مديـر ميشود .نکته بسيـار مهم ديـگر اين است

شخصي ،اثرات متقابل و تشديد کنندهاي بر يکديگر

که در نظام نابرابر مدرنيزه شده ،که به همه چيز به

دارند .فردي که در زندگي خانوادگي و شخصي خود

عنوان وسيله کسب منافع شخصي نگاه ميکنند افراد

مشکالت زيادي دارد ،به طور قطع اين مشکالت ،بر

داراي مراتب باالتر تشکيـالت سازمانـي با نگاهي

روي تمرکز ،رضايت از کار ،بهره وري و شادابي وي

طلبکارانه از ديگران ميخواهند که سايرين براي ايشان

در محيط کار اثر ميگذارد .کيفيت زندگي کاري

احترامي خاص و حقوقي بسيار بيشتر (به معناي اعّم)

( )Quality of Work Life=QWLيعنـي نـوع نگـرش

قائل گردند .در پي اين تفاوت ارزشي و منزلتي ،افراد

افـراد نسبت به شغل خود .يعني اين که تا چه ميزان

از آنچه که دارند و هستند راضي نبوده و همواره سعي

اعتماد متقابل ،توجه ،قدرشناسي ،کار جالب و

در تغيير موقعيت دارند و چنانچه اين تالشها مثمر

فرصتهاي مناسب براي سرمايهگذاري (مادّي و

ثمر در بهبود وضعيت درآمدي فرد واقع نشود ،فرد

معنوي) در محيط کار ،توسط مديران براي کارکنان

دچار بحران هويت و به فردي بي هدف و افسرده

فراهم شده است .درجه کيفيت زندگي کاري درون

تبديل ميگردد که اين امر در نهايت موجب عدم ثبات

سازمان از طريق اندازه گيري رضايت ،غيبت کم؛ و

و پيشرفت در سازمان ميگردد.

انگيزه باال در کارکنان برآورد ميشود .يکي از آفتهاي
مهم مديريت ،بي توجهي به کيفيت زندگي کاري

 -8نتيجه گيري و بحث پيرامون نتايج

کارکنان سازمان ميباشد .اين بي توجهي ،اثر بخشي و

اگر در محل کار ،کمي به پيرامونمان نگاه کنيم،

کارايي سازمان را به شدت کاهش ميدهد .به دليل

ممکن است از خود پرسيده باشيم که چه تعداد از

عـدم شناخت مديران سازمان از کيفيت زندگي کاري،

همکاران ما واقعاً از محيط کار خود و کاري که انجام

اين مقوله ،تناسب و اندازههاي واقعي خود را در

ميدهند لذّت ميبرند .اگر واقع بينانه به اين موضوع

سازمانها از دست داده است .کيفيت زندگي کاري يا

نگاه کنيم ميتوان گفت که در بسياري از سازمانها،

کيفيت نظام کار يکي از جالبترين روشهاي ايجاد

وضع چندان مطلوبي حکم فرما نمي باشد .به کجا

انگيزش و راهگشاي مهم در طراحي و غني سازي

ميرويم؟ به نظر ميرسد محيطهاي کاري امروزي

شغل کارکنان است که ريشه در نگرش کارکنان و

بيش از هر زمان ديگر دچار التهاب و سردرگمي

مديران به مقوله ي انگيزش دارد.
ضرورت توجـه به کيفيـت زنـدگي کاري و بهبود

هستند.
در نظر سنجيها مشخص شده است که بيش از 50
درصد کارمندان سازمانها نمي دانند ماموريت سازماني
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آن ،يک منطق دارد وآن هم اين است که  65درصـد
عمر مفيد انسانها در محيط کار سپري ميشود.
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شاخصهاي بهبود کيفيت زندگي کاري عبارتند از:

تالش هستند که در اولين فرصت ،از موقعيت کنوني به

 -1خشنودي يا رضايت از کار.

موقعيتي بهتر و باالتر دست پيدا کنند .لذا کمتر فردي

 -2مشارکت در کار (مانند حقّ اظهار نظر).

شغل خود را آن طور که بايد جدّي تلقي ميکند و اين

 -3کاهش حوادث و سوانح در کار.

امر در اکثر کارکنان عادي سازمان که داراي شغل دوّم

 -4حقّ

(مانند

انتخاب

شغل،

سرنوشت،

تاثيرگذاري و.)...

در خارج از سازمان ،با درآمد نسبتاً زيادتري هستند
نمود بيشتري پيدا ميکند.

کيفيـت زنـدگي کـاري پايين يعني اين که کارمند

بدين ترتيب موقعيتها و نقشهاي درون سازماني

شغلش را صرفاً به عنوان وسيلهاي براي رفع نيازهاي

از ثبات الزم و کافي برخوردار نبوده و موقعيتها دچار

اقتصادي ميداند و کارمنداني با چنين تفکر ،غالباً

يک نوع بي ثباتي ميگردد .در ادامـــه ،اين فراينــــد

وفاداري کمي به سازمان دارند و عموماً براي جبران

با فرايند عـدم ثبات اقتصادي (افزايـش تـورم و

کمبودها مجبور هستند دست به کارهاي ديگري نيز

قيمـت ها) که تاثيـر قويتري بر رفتار کارکنان دارد

بزنند .در يک نظـر سنجي بين المللـي که در

تشديد ميگردد.

کشورهاي مختلف انجام گرديده 10400 ،نفر از

اما علّت اين امر چيست؟ در زمان کنوني و در پي

کارکنان سازمانهاي مختلف مورد سرال قرار گرفتند.

نابرابري زياد اقتصادي به وجود آمده ،ميل به کسب

مهمترين انتظارات اين افراد از محيط کارشان را

موقعيت شغلي باالتر به هر وسيله در نظام اداري جامعه

ميتوان در  5مورد زير خالصه نمود:

ايران به صورت عادي در آمده است؛ از طرف ديگر

 -1بر قراري تعادل بين کار و زندگي شخصي.

فشار اقتصادي و همچنين اقداماتي نظير نظام

 -2داشتن شغلي که واقعاً لذّت بخش باشد.

پرداختها ،مدرکگرايي و امکان استفاده عدّهاي خاص

 -3داشتن احساس امنيت و تامين آينده.

از مراکز ارائه مدرک؛ و استفاده از امکانات خاص

 -4داشتن حقوق و دستمزد مناسب.

دولتي نظير منازل سازماني ،خودرو ،تلفن همراه و

 -5داشتن همکاران خوب.

اعزام به ماموريتهاي خارجي و داخلي مختلف براي

در اکثر کشورها ،مورد اوّل يعني توانايي برقراري

مديران و رئيسان ،در دراز مدّت کاهش انگيزه کار را

تعادل بين کار و زندگي شخصي ،مهمترين عامل

در سمت فعلي کارکنان موجب ميگردد.

رضايت از محيط کار است .در تمامي کشورها فاصله

اتاق کار مجلل و استفاده از ماشين گران قيمت،

قابل توجهي بين آنچه کارکنان ميخواهند و آنچه به

برپايي جلسات بي محتوا و مسافرتهاي داخلي و

دست ميآورند وجود دارد؛ به خصوص در مورد

خارجي بي دليل به بهانه ماموريت ،جزو عواملي هستند

پرداخت حقوق ،تعادل بين کار و زندگي شخصي و

که نقش مدير را در پيدايش اصول غيراخالقي به اثبات

امنيت شغلي.

ميرسانند .مسلماً چنين اعمال و رفتاري از طرف مدير

در تبين اين نتيجه بايد گفت امروزه عدّه زيادي از

تاثيرات سوء و مخربي را در بين کارکنان به جاي

افراد به شغل خود به عنوان يک کار موقّت نگاه

خواهد گذاشت و آنان تصوير ذهني منفي نسبت به

ميکنند و در بسياري از موارد به دليل عدم رضايت از

سازمان و مديريت آن خواهند داشت .متاسفانه موارد

کيفيت زندگي کاري خود ،صرفاً ميخواهند جاي خود

فوق الذکر بدون در نظر گرفتن خواستههاي کارکنان،

را عو

کنند حتّي اگر موقعيت پايينتري باشد و در
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سازمان را در مسير سياه نمايي ،نارضايتي کارمند و

آن جا که در ايران ،توزيع ثروت و درآمد نسبت به

ارباب رجوع و بي ثباتي سوق ميدهد.

ساير کشورهاي در حال توسعه ،نابرابر است لذا

در اين رابطه ميتوان به عنوان خبري که در

اکثريت افراد جامعه که داراي مشاغل معمولي هستند،

روزنامه خراسان مورّخ ( 84/11/04شماره )16335

در زير خط فقر زندگي ميکنند .تحت اين شرايط اگر

درج شده بود اشاره نمود .رئيس سازمان بازرسي کشور

فردي بخواهد خود را وقف کارش نمايد از زندگي

به صراحت اعالم مينمايد که رضايتمندي مردم از

شخصي کامال عقب ميماند.

دستگاههاي اداري دولتي در وضعيت مطلوبي قرار

وقتي شرايط ناعادالنه و امکانات غير منصفانه در

ندارد و شکايتهاي مردم طي 9ماه اوّل سال  84نسبت

يک سـازمان افزايش مييابد ،به معني آن است که

به سال گذشته  40درصد افزايش داشته است .اين امر

موقعيتهاي سازماني ،داراي بار ارزشي متفاوت

نشان ميدهد که طرح تکريم ارباب رجوع که حدود

ميشوند .در نتيجه فاصله ارزشي موقعيـّتها از هم

سه سال و نيم از اجراي آن ميگذرد نتوانسته است

بيشتـر و ارزش يـک کارمنـد بسيار کمـتر از ارزش

اهداف مورد نظر طراحان آن را برآورد نمايد و به

يک مديـر ميشود .نکته بسيـار مهم ديـگر اين است

افزايش رضايتمندي ارباب رجوع که شاخص انجام

که در نظام نابرابر مدرنيزه شده ،که به همه چيز به

صحيح امور در دستگاههاي اداري است بيانجامد.

عنوان وسيله کسب منافع شخصي نگاه ميکنند افراد

مديران ارشد يک سازمان بايد به اين نکته توجه

داراي مراتب باالتر تشکيـالت سازمانـي با نگاهي

داشته باشند که يک سازمان خالق و پويا به نقشها و

طلبکارانه از ديگران ميخواهند که سايرين براي ايشان

مشاغل گوناگون با درجه اهميت پذيري باال احتياج

احترامي خاص و حقوقي بسيار بيشتر (به معناي اعّم)

دارد و اگر قرار باشد با امتيازات مادي و معنوي داده

قائل گردند .در پي اين تفاوت ارزشي و منزلتي ،افراد

شده به بعضي از پستها به شکل غير عادالنه ،براي

از آنچه که دارند و هستند راضي نبوده و همواره سعي

آنها ،ارزشهاي کاذب ايجاد و در نتيجه ساير پستها،

در تغيير موقعيت دارند و چنانچه اين تالشها مثمر

بي اهميت و بي ارزش تلقي شود ديگر هيچ کس آن

ثمر در بهبود وضعيت درآمدي فرد واقع نشود ،فرد

طور که بايد نسبت به شغل خود احساس مسئوليت

دچار بحران هويت و به فردي بي هدف و افسرده

نمي کند و به مرور زمان نوعي از خمودگي و کاهش

تبديل ميگردد که اين امر در نهايت موجب عدم ثبات

انگيزه کار را در بين کارکنان سازمان موجب ميگردد.

و پيشرفت در سازمان ميگردد.

افراد وقتي ميتوانند با تمام وجود به سازمان خود

متاسفانه امروزه اقدامات تشـديد کننـده ديگـري

خدمت نمايند که نيازهاي شخصي و خانوادگي آنان به

نيـز در جامعـه انجام ميگيرد که در نتيجه آن،

طور نسبي ارضا شود .به عبارت ديگر نفع فردي و نفع

موقعيتهاي شغلي باالتـر داراي ارزشهاي کـاذب

جمعي بايد هر دو در يک مسير و در يک جهت باشند.

ميشوند که از آن جمله ميتوان به تملّق و احترام بيش

اما در کشورهاي جهان سوّم و در حال توسعه ،متاسفانه

از حدّ به مديران و تجمالت دولتي نظير دفاتر کار

اين مسئله عموما بر عکس است .اگر فـردي به فـکر

مجلل با امکانات رفاهي زياد اشاره نمود .بديهي است

نفـع جمعـي باشد ،در زندگي شخصي عقب ميماند و

در چنين نظام سازماني اکثر افراد از داشتن چنين پست

اگر بخواهد تنها به فکر منافع شخصي خود باشد در

هايي و برخورداري از امکانات رفاهي غير معمول در

واقع نمي تواند صادقانه به سازمان خدمت نمايد .از

سايه اين پستها و از احترامات مفرط به خود لذت
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ميبرند .در چنين سازمان هايي ،مشارکت زير دستان،

ميشود .اوضاع چنان بي قاعده است که ديگرکمترکسي

مشورت با آنان ،فهماندن اهداف سازمان به آنان و

اميدوار به اصالح اين وضع است .همه چيز دايره وار

ايجاد انگيزه دروني ،جايي در خط مشي سارمان ندارد

به دور تسلسل افتاده است و افسردگي ناشي از نوميدي

و نيازها از باال ديکته ميشوند ،هدف و دستور هرگز

به آينده ،رو به فزوني نهاده است .زمان آن رسيده که

نبايد مورد سئوال قرار گيرد ،هدف و دستور بايد در

صريح و شفاف از پيامدهاي روش هايي که مديريت

کوتاهترين زمان انجام گيرد ،فرد نافرمانبردار بايد

ناکارآمد در اداره امور به کار گرفته ميشود بنويسيم و

مجازات گردد آن هم حتي المقدور مجازات سنگين.

با تتبع و تفکر در اين موارد به جست وجوي راههاي

وقتي مسئله عميقتر بررسي ميشود متوجه

تعالي بينديشيم .کار به جايي رسيده است که امروزه

ميگرديم آن عده از مديران هم که مايل به استفاده از

مديري موفق ناميده ميشود که بتواند حداقل کار مورد

اين امکانات ناعادالنه نيستند نيز نمي توانند در خالف

قبول را با استفاده از حداکثر قدرت تنبيهي خود مانند:

مسير جريان شنا نمايند و به ناچار گرفتار ميشوند .در

توبيخ ،کسر حقوق و  ....و امکانات تشويق مانند

نتيجه همه عوامل ذکر شده (نابرابري ،ارزش

اعطاي پاداش ،اضافه کار ،انتخاب کارمند نمونه و ...

گذاريهاي غلط شغلي و  )...کسب منزلت ،به عنوان

فراهم سازد .ولي کارشناسان معتقد هستند مدير مرثر

هدف اصلي مشاغل در سازمان به يک ارزش اصلي و

کسي است که بتواند  80الي  90درصد تواناييهاي

اساسي تبديل ميگردد .

افراد را به کار گيرد .هنگامي که سيستمهاي تنبيه و

مديري که رفتاري درست و صادقانه دارد بدون آن

پاداش سازمان به گونهاي باشد که رفتار نادرست را به

که قصد آموزش کارکنان را داشته باشد به آنان تعهد

صـورت مثبت تقويت کند ،افراد خوب هم دست به

اخالقي را ياد ميدهد .او الگوي کارکنانش در زمينه

کارهاي نادرست ميزنند .هنگامي که سازمان به افراد

اخالق است و مظهر ارزش هايي است که در سازمان

دروغگو و متقلب و يا کساني که اعمال خالف را انجام

غالب هستند .اگر مدير از کارکنانش انتظار مشارکت،

ميدهند ،ارتقاي مقام بدهد و يا آنها را مورد ستايش

وظيفه شناسي ،انضباط و ج ّديت يا پرهيز از سهل

قرار دهد اين برداشت ميشود که رفتارهاي غيراخالقي

انگاري ،کم کاري و حيف و ميل منابع را دارد در مقابل

بازدهي مناسبي دارند ،اينجا است که اصول غيراخالقي

آن عدم درک و ناديده گرفتن نيازهاي کارکنان و نيز

در سازمان ريشه ميگيرد.

عدم برقراري شرايط مناسب کاري از طرف مدير

اصول غيراخالقي کدامند؟ حاکميت روابط بر

پذيرفتني نيست .تجمّل پرستي مدير ،راه را براي بروز

ضوابط تنها يکي از مواردي است که سازمانها را به

رفتارهاي غيراخالقي در محيط سازمان هموارتر مي

طرف اصول غيراخالقي ميکشاند .موارد ديگري مانند:

سازد.

تاخير ،ترک محل کار ،پنهان کاري ،انجام کارهاي

با توجه به مطالب گفته شده در مييابيم که دور

شخصي در محيط کار ،استفاده از امکانات سازمان به

تسلسل ايجاد شده در نتيجه عدم توجه به کيفيت

نفع خود ،دزدي از اموال سازمان ،فاش کردن اسرار

زندگي کاري باعث ميگردد که هر شخص به طور

سازمان ،رياکاري ،چاپلوسي ،اخذ رشوه و ...متاسفانه

فردي در پي راههاي ارضا نياز خود بر آيد که اين امر

امروزه گاهي به صورت ارزش درآمده اند.

غالبا با نفع جمعي در تضاد ميباشد و موجب اختالل

تقويت روحيه و افزايش انرژي رواني در محيط

بيشتر روابط اجتماعي و پيدايش يک دور باطل

کار ،کارايي شخصي و سازماني را افزايش ميدهد و
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وقتي افراد نسبت به کاري که انجام ميدهند احساس

افزايش کارايي و در کل بهبود کيفيت زندگي کاري ،با

خوبي داشته باشند سعي ميکنند آن را به بهترين نحو

آشنايي با چگونگي ارتقاء فرهنگ و افزايش تعامالت با

انجام دهند و مهمتر از آن تالش ميکنند راههاي بهتر و

کارکنان زير دست ،در اين زمينه تالش بيشتر نمايند.

موثرتري براي انجام کار پيدا کنند .در غير اين صورت

مديران و مسئولين ميبايست شرايط و قوانين راحتتري

نمي توان انتظار داشت که براي انجام يا پيدا نمودن راه

فراهم آورند تا کارکنان بتوانند در تصميم گيرهاي

حل ،تالش فوق العادهاي از خود نشان دهند .پس بهتر

سازمان ،تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت،

است مديران فرهنگ کاري خود را به سمتي سوق

بهبود شرايط کار براي هر نفر ،و در کل امور مربوط به

دهند که چنين روحيهاي را در محيط کار ،تقويت

حيطه تخصصي خود اظهار نظر کنند تا با اين اقدامات

نمايد.

کار و دستيابي به هدف سازمان براي آنها يک تفريح و

انگيزه در کار وسيله به حرکت در آوردن شخص

عالقه باشد تا بدين وسيله شرايط حرکت به سمت

است .آدمي بدون انگيزه نمي تواند کاري را به پايان

هدف در سازمان هموار گردد .کيفيت زندگي کاري و

برساند و هدفي را دنبال کند .انگيزه ،قدرت ابداع بالقوه

کارايي دو مفهوم کاربردي و تاثير گذار در سازمان هاي

و نهفته در فرد را به فعاليت ميرساند .توجه و به کار

مختلف ميباشد ،لذا براي دستيابي به يک برنامه جامع

گرفتن انگيزه ،سادهترين و پيچيدهترين وظيفه مديريت

و منسجم جهت پياده سازي اين دو مفهوم در

است .انگيزش نوعي تنش دروني است و بکارگيري آن

سازمانها شايسته است پژوهشگران به اين دو مقوله که

تنش را کاهش ميدهد .توجه به کيفيت زندگي کاري

براي توسعه و اعتالي کشور اسالمي ما ضروري است

از جمله کارهاي است که ميتوان از طريق آن انگيزش

توجه کافي مبذول دارند .توجه به مولفههاي هويت

در کارکنان سازمان را افزايش داد.

فرهنگي جهت ارتقاي کيفيت کاري ضروري است.
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