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Abstract 

Introduction 

The purpose of this study was to investigate the quality of work life of 

Qazvin education staff and predicting it based on career adaptability.  

 

Method 

The research method was a descriptive and correlational study. The 

statistical population was all employees of three educational districts of 

Qazvin. According to the Kergci and Morgan table, 136 employees of this 

population were selected by simple random sampling method. Participants 

completed the Walton quality of work life and the Savicas career track 

adaptability questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation 

and stepwise regression analyses. 

 
Results 

The results showed that the quality of work life of the employees is 
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relatively high. In all three areas, none of the dimentions of quality of work 

life, except the overall living space, showed a significant difference. 

According to the results of this research, career adaptability of the 

employees was higher than average. Also, the findings showed that there is a 

significant positive correlation between career adaptability and quality of 

work life, so that by increasing adaptability, the quality of work life would 

increase. Results of stepwise regression analysis showed that among all 

dimentions of career adaptability, career control was a significant predictor 

of quality of work life. 

 

Discussion 

Because the lowest score are belong to the adequate and fair payment, so in 

order to improve the quality of employees’ life work, the most important 

issue that should be considered by educational managers are financial affairs, 

salary and benefits. Since only in the general living space dimention that 

relates to the balance between work and family life, there was a significant 

difference among distinct 3 and others. District 3 employees got higher 

scores. According to the smaller size of the area and employees’ workload 

they haven’t prevented from family responsibilities. If other areas can reduce 

workplace problems, can create a balance between work and family of 

employees, that it increases the quality of work. According to the positive 

relationship between employees’ career adaptability and quality of work life, 

counseling can be taken to increase adaptability especially in terms of 

control in order to improve the quality of work life of the employees. 

Accordingly, the specific attention of descion makers on teacher’s work life 

quality, seems to be necessary. 

 
Keywords: quality of work life, career adaptability  
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 چکیده

شهر قزوین پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش
همبستگی بود. از نوع توصیفی  طرح پژوهشپذیری شغلی انجام گرفت.  بینی آن براساس انطباق و پیش

نفر بودند.  220جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر قزوین به تعداد 
گیرری تارادفی    روش نمونه استفاده از و با پژوهش عنوان نمونه نفر به 136طبق جدول مورگان، تعداد 

پذیری  های کیفیت زندگی کاری والتون و نیز انطباق ها پس از تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. دادهساده 
هرا، از   مسیر شغلی ساویکاس، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری، قرار گرفت. بررای تحلیرل داده  

م استفاده شد. نتایج نشران داد، سرطح کیفیرت    گا به گام رگرسیونهای همبستگی پیرسون و تحلیل  آزمون
هرای کیفیرت زنردگی     مطلوب است. هر سه ناحیه از نظر هیچ یک از مؤلفه نسبتاًزندگی کاری کارکنان 

حقوق کرافی  "داری را نشان ندادند. نمره میانگین مؤلفه  تفاوت معنی "فضای کلی زندگی "کاری به جز 
رابطه  زندگی کاری کیفیت پذیری شغلی با انطباق ها بود. بین ؤلفهترین نمره بین تمام م پایین "و منافانه
 برین  پریش  توانستبعد کنترل شغلی  ،یریپذ و از بین ابعاد مختلف انطباق داشتداری وجود  مثبت معنی

 .برای کیفیت زندگی کاری باشد داری معنی
 

 پذیری مسیر شغلی قکیفیت زندگی کاری، انطبا :کلیدواژگان
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 مقدمه 
هرای   و دیردگاه  ها آغاز شد و نظریه 1960، از دهه 1مطالعات مربوط به کیفیت زندگی کاری

نظران و اندیشمندان بر  امروزه صاحب .مدیریتی متنوعی پیرامون کیفیت زندگی کاری، ارائه شد

 Garossi) کید دارنرد أو بر آن ت عامل توسعه واقف هستندعنوان  بهاهمیت و نقش منابع انسانی 

& Taghavi, 2009)و پیشرفت هر سرازمان   ،ءرکن اساسی دوام، بقاعنوان  به را و نیروی انسانی

شکسرت یرا موفقیرت هرر سرازمان در دسرتیابی بره         .(DiCenzo & Robbins, 1988داننرد )  می

اهدافش تا حد زیادی وابسته به منابع انسانی آن سرازمان اسرت. بنرابراین توجره بره روحیره و       

 ,Arab, Kheiri, & Mohammadi) های انسانی کارکنان از اولویت باالیی برخوردار است انگیزه

تررین   مهرم عنروان   بره را  بر روی افرادگذاری  سرمایه ،نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری. (2012

دهد و بر ایرن براور اسرت کره بررآورده       متغیر در معادله مدیریت راهبردی، مورد توجه قرار می

 ,Jenaabadyمنجر خواهد شد ) بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان به ،نمودن نیازهای کارکنان

است که منافعی را هم بررای   ها برای حل مشکالتی کیفیت زندگی کاری، شامل فرصت (.2013

یان، به همراه دارد و مبتنی بر همکراری در مردیریت کرار اسرت. برخری      هم کارفرما و کارکنان

 وری کارکنران  دانند که منجر به تقویرت رضرایت و بهرره    می هایی کیفیت زندگی کاری را روش

 (.Seidi Saroui, 2012گردد ) می

مرررورد توجره    که اخیراً برره لحاظ اهمیت، متغیرهایی استجمله کیفیت زندگی کاری، از 

کیفیت منابع انسررانی خود هسررتند، قرار گرفتره اسرت.    ءارتقابسرریاری از مدیرانی که درصدد 

و  کارکنران کیفیت زندگی کاری، یک برنامه جامع و فراگیر اسرت کره بره ارتقراء رضرایتمندی     

باشد کره   میهت کمک به افرادیتقویت یادگیری در محل کار، اختااص یافته اسررت و در ج

کیفیت زندگی  (.Nasl Seraji & Dargahi, 2006)بهتر بتوانند با تغییرات و جابجایی، کنار آیند 

باشرد کره حاصرل     شرناختی و محیطری مری    روان ،کاری، از نظر ابعاد شامل فاکتورهای فیزیکری 

باشرد   آنچه موجرود اسرت، مری   های افراد با آنچه باید داشته باشند و  مقایسه امکانات و خواسته

(Argentero, Miglioretti, & Angilletta, 2007.) 

نفع در سازمان یاد خواهند  های ذی فرایندی است که در طی آن گروه کیفیت زندگی کاری،

تغییرات و  ،ها چگونه تشخیص دهند که چه فعالیت ،گرفت که چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند

                                                           
1- quality of work life 
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وری بیشتر، دست یابد. کیفیت زندگی کراری   است تا سازمان به بهرهثر ؤبهبودهایی مطلوب و م

 ,Abdul Azis) و سراسر محیط کار تعریف شرود  کارکنانکیفیت ارتباط میان عنوان  بهتواند  می

Mohd Nadzar, Husaini, & Maarof, 2011). 

سرازمان   سطوح باالی کیفیت زندگی کاری برای هر سازمان از آن جهت ضروری است که

شرود   مری  در سرازمان  آنران و منجرر بره حفر  و نگهرداری      سرازد  مری  ابرا برای کارکنان جذ

(Sandrick, 2003) . 

تروجهی بره کیفیرت ز نردگی کراری کارکنران سرازمان         های مهم مدیریت، بری  یکی از آفت

بره دلیرل عردم    . دهد سازمان را به شدت کاهش می کاراییبخشی و توجهی، اثر باشد. این بی می

های واقعی خرود   ها از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه شناخت مدیران سازمان

ها از دست داده است. را در سازمان

هرای ایجراد انگیرزش و     یت نظام کار، یکری از مرؤثرترین روش  کیفیت زندگی کاری یا کیف

کارکنران و  سازی شغل کارکنران اسرت کره ریشره در نگررش       گشای مهم در طراحی و غنیراه

ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یرک منطرق    مدیران به مقوله انگیزش دارد.

شود. ها در محیط کار سپری می درصد عمر مفید انسان 65دارد و آن هم این است که 

 ،خشرنودی یرا رضرایت از کرار     ماننرد های بهبود کیفیت زندگی کاری در مرواردی   شاخص

نظر، کاهش حوادث و سوانح در کار، حق انتخاب شرغل و   تن حق اظهارمشارکت در کار و داش

 کارکنران سرت کره   ت زندگی کاری پایین به ایرن معنا د وکیفینباش ثیرگذاری در سرنوشت، میأت

برا چنرین    کارکنران ای برای رفع نیازهای اقتاادی دانسرته و   وسیلهعنوان  بهرا صرفاً  شغل خود

مجبرور هسرتند    ،غالباً وفاداری کمی به سازمان داشته و عموماً بررای جبرران کمبودهرا    ،تفکری

(.Ghasemi, 2000) دست به کارهای دیگری نیز بزنند

هرر سرازمان بره حسراب       که در قرن بیست و یکم، تغییرپذیری، ویژگی برجسرته  ا توجه به اینب

کرری از ی 1پررذیری مسرریر شررغلی انطبرراق (،;Ilagan & Pulakos, 1999 Blustein, 1997آیررد ) مرری

کره بررای موفقیرت در    . چرا(Hakim, 1994شرود )  های اساسی کارکنان موفق محسروب مری   ویژگی

  های متغیرر، کنرار بیاینرد و خواهران تجربره       محیط کار، الزم است افراد بتوانند با ابهام ناشی از محیط

بررای سرازگاری    پذیری براالیی  انعطافهای کاری جدید و متفاوت باشند. همچنین الزم است  محیط

                                                           
1- career adabtability 
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(. Pulakos, Arad, Donovan, & Plamondon, 2000)متفراوت داشرته باشرند    هرای کراری    با محیط

هرای   بینی، حضور در نقرش  مقابله با وظایف غیرقابل پیشبه معنی آمادگی  پذیری مسیر شغلی، انطباق

پذیری مسریر شرغلی    انطباق Savickas (1997)ازگاری سریع با تغییرات کاری است. کاری مبهم و س

پرذیری،   در دنیای کرار معرفری کررده اسرت. انطبراق     گیری  هارتی مهم در هدایت تامیمعنوان م را به

عنوان یک توانایی کلی برای سازگاری با تغییرات یا موانع موجود در مسریر شرغلی    تواند به ویژه می به

 (.Rottinghaus, Day, & Borgen, 2005; Savickas, 1997) فرد، مورد توجه قرار گیرد

شناسی و مشاوره شرغلی در   یکی از مفاهیم جدید در حیطه روان ،مسیر شغلیپذیری  انطباق

منرابع فرردی قلمرداد    براز جملره   دیدگاه فرامدرن است که ریشه در تغییرات دنیای کار دارد و 

کل برا تغییررات جهران کراری و     سازد تا خود را بره بهتررین شر    شود که کارکنان را قادر می می

انتقاالت مسیر شغلی هماهنگ ساخته و از پیامدهای منفی ناشی از عدم تناسب با شغل در امان 

 (.Van den Heuvel, Demerouti, Bakker, & Schaufeli, 2013بمانند )

در حال حاضر، امکان گزینش و استخدام نیروهایی که بره لحراظ شخاریتی برا شرغل خرود       

 های شرغلی کرافی،   وجود ندارد و بنا به دالیلی از جمله عدم وجود فرصتتقریباً  ،باشندهمخوان 

های فرردی و   های ناهماهنگ با ویژگی جامعه امروز ناگزیر به استخدام افراد در جایگاه ،برای افراد

توانرد منجرر بره نارضرایتی      دهد که این عدم تناسب مری  شخایتی است. نتایج تحقیقات نشان می

  Gholami(تحقیقات ). و ترک شغل و کاهش تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی شودشغلی 

و موجبات حقیر شرمردن   هایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نکرده ننشان داد که سازما

کارکنران خرود را بسریار     نفرس شرغلی   آورند، عرزت  خود را فراهم می ارزش کار و حرفه کارکنان

 ,Rasouli () هرای  توان بره پرژوهش   در رابطه با کیفیت زندگی کاری می کاهش خواهند داد.

Naghshineh, and Fahimnia,      در مورد سطح کیفیت زندگی کاری کتابداران شرهر تهرران و نیرز

()Pardakhtchi, Ahmadi, and Arezomandi   بین کیفیت زندگی  بررسی رابطهدر ارتباط با

برا ایرن حرال،    مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان، اشاره نمود.  کاری و فرسودگی شغلی

 انجام نشده اسرت  با کیفیت زندگی کاری مسیر شغلیپذیری  انطباق مورد رابطه کنون تحقیقی درتا

هرای انطبراقی    بودن به مهارتکه در چنین شرایطی فرد تنها با مجهز از آنجا. و یا بسیار اندک است

تواند منرابع اسرترس را مردیریت کررده و برا وجرود عردم         شغلی، میپذیری  انطباقو با باال بودن 

 Van denعملکررد مطلروبی در آن داشرته باشرد )     ،های فردی با شررایط شرغل   هماهنگی ویژگی

Heuvel et al., 2013های کشور  سازمانترین  که آموزش و پرورش، جزء حیاتی توجه به این ( و با
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گونره   سرازان کشرور را برر عهرده دارد و هرر      منابع ملی و آینده ترین مهم آید که پرورش به شمار می

توجره ویرژه بره کارکنران ایرن       گذاری در آن، منجر به توسعه همه جانبه کشور خواهرد شرد،   سرمایه

رسرد.   بسیار مهم و ضروری به نظرر مری   سازمان و ایجاد محیط کاری مطلوب و با کیفیت برای آنان،

 ذیریپر  انطبراق  بینری آن برر اسراس    پریش دگی کاری و منظور بررسی کیفیت زنلذا تحقیق حاضر، به 

 انجام گرفت. شهر قزوین، 3و 2، 1رورش مناطق مسیر شغلی در کارکنان آموزش و پ
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

، مطالعره همبستگی اسرت. جامعره مرورد     -از نوع توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی 

 1397نفرر(، در سرال    220شهر قرزوین )  3 و 2، 1ادارات آموزش و پرورش نواحی  کارکنان تمامی

 گیرری  نمونره  نمونره و بره روش  عنروان   بره  نفرر  130 تعرداد  جامعه،این از  ،طبق جدول مورگان. بود

و  Walton () هرای کیفیرت زنردگی کراری     رسشرنامه ، انتخراب شردند. سرپس پ   ساده تاادفی

کننردگان در   شررکت جهرت تکمیرل در اختیرار     Savickas and Porfeli ()شغلی پذیری  انطباق

 قرار گرفت. پژوهش
 

 پژوهش ابزار

 8 برا  Walton( ) 1کراری  پرسشرنامه کیفیرت زنردگی   : کداری  سشنامه کیفیت زنددگی پر

عرد  بُ 8 برای سنجش کیفیت زندگی کاری تدوین یافته اسرت. ایرن   ماده 27شاخص و در قالب 

پرداخت منافانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشرد و امنیرت مرداوم،    

گرایی در سازمان، رابطه اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، انسجام اجتمراعی در   قانون

طیرف لیکررت   بر اسراس  این پرسشنامه گیرد.  های انسانی را اندازه می سازمان و توسعه قابلیت

( مربروط  17سؤال )سرؤال   این پرسشنامه به جز یک های ماده شود. گذاری می نمره ای درجهپنج

ضریب پایرایی   Walton( )فضای کلی زندگی در جهت مثبت تنظیم شده است.   به فرضیه

شده در تحقیقات  گزارش کرده است. همچنین میزان آلفای کرونباخ گزارش 88/0این آزمون را 

پرسشرنامه توسرط   ایرن  باشرد.   مری  Mirkamali and Narenji Sani 92/0 (مختلفی مانند )
                                                           
1- Quality of Work Life Questionnaire 
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()Pardakhtchi et al.    برای سنجش کیفیت زندگی کاری دبیران و مدیران مدارس مرورد

 برای دبیرران و مردیران   ترتیب استفاده قرار گرفته است که میزان آلفای کرونباخ گزارش شده به

 هرا  مراده   بقیره  روایری میرزان   18 مادهدهد که با حذف  بوده است. نتایج نشان می 89/0و  89/0

مناسرب   هرا  مراده   افزایش یافته است بنابراین از محاسبات بعدی کنار گذاشته شده اسرت. بقیره  

بررای برار    پرسشنامهشده برای این  بودند و در مراحل بعدی استفاده شدند. میزان آلفای محاسبه

 دست آمد. هب 89/0، 18 مادهو بعد از حذف  88/0ل او

 4است کره   ماده 24دارای  1پذیری مسیر شغلی مقیاس انطباق: پذیری مسیر شغلی مقیاس انطباق

گیرری   پذیری مسیر شغلی که عبارتنرد از دغدغره، کنتررل، کنجکراوی و اعتمراد را انردازه       عد انطباقبُ

متوسط ضریب آلفای کرنبراخ   Savickas and Porfeli( 2012) (.Savickas & Porfeli, 2012کند ) می

و  79/0، 74/0، 83/0، کنترل، کنجکراوی و اعتمراد بره ترتیرب     دغدغه ابعادکشور را برای  13در بین 

 96/0ترا   87/0کشرور از   13بوده که در بین  92/0این ضریب برای کل مقیاس . گزارش کردند 85/0

ضرریب آلفرای     Rossier, Zecca, Stauffer, Maggiori, and Dauwalder( ). متغیر بوده اسرت 

 Salehi, Abedi, Baghban, and .ذکررر شررده گررزارش کردنررد  بُعررد 4را برررای  86/0تررا  75/0

Nilfrooshan (2014)      از روش تحلیرل عراملی    مقیراس در پژوهش خود بررای بررسری روایری ایرن

ها منطبق اسرت و مقیراس    ییدی نشان داد مدل مفروض با دادهأتحلیل عاملی ت. ییدی استفاده کردندأت

کنجکراوی و   ،کنتررل  ،دغدغه جداگانه است که عبارتند از بُعدمسیر شغلی دارای چهار پذیری  انطباق

 )کرامالً مروافقم(   5ترا   مخرالفم( کرامالً  ) 1از  ای درجره  پنجبر روی طیف لیکرت  مقیاساین . اعتماد

تررین نمرره    و پایین 120تواند اخذ نماید  ای که فرد می باالترین نمرهمقیاس در این تنظیم شده است. 

دهنرده   باال و نمره پایین نشران  مسیر شغلی پذیری انطباق نشانگرمقیاس باشد. نمره باال در این  می 20

نیرز برا محاسربه    مقیراس  ایرن   ابعراد پذیری فرد در هریرک از   باشد. انطباق پذیری پایین فرد می انطباق

 آید. دست می به ابعادیک از  هر های مادهنمرات 

در برای بررسی روایی صوری ابزار تحقیق، از اساتید حروزه مرورد مطالعره، کمرک گرفتره شرد.       

جهت قضاوت در مورد مطلوبیرت کیفیرت    استفاده شد. -SPSSافزار  نرم در( رگرسیون گام به گام

 Hejazi, Bazargan, and، از طیرف اسرتاندارد ارزیرابی    ابعراد زندگی کاری و مطلوبیت هرر کردام از   

(2008) Eshaghi باشرد   33/2ترا   1نظر برین   های مورد بنابراین اگر میانگین مؤلفه .استفاده شده است

                                                           
1- Career Adaptability Scale 
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مطلروب و چنانچره    نسربتاً باشد وضرعیت   66/3تا  33/2وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین 

 شود. رد بررسی، مطلوب ارزیابی میمو ابعادباشد وضعیت  5تا  66/3این میانگین بین 
 

  ها یافته
 .استفاده شرده اسرت   اسمیرنوف-لموگروفوکاز آزمون  نرمال بودن متغیرهابرای آگاهی از 

 داری متغیرهرای اصرلی   یمقرادیر سرطح معنر    ،اسرمیرنوف -لموگروفوبر اساس نتایج آزمون ک

 ،ییرد شرد  أهرا ت  لذا فرض نرمال برودن توزیرع داده   (.  488/0) بود 05/0تر از  پژوهش، بیش

بررای تجزیره و تحلیرل    . هرای پارامتریرک اسرتفاده شرد     آزمرون  هرا ار  داده  تحلیلبرای بنابراین 

  .شداستفاده  آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گاماطالعات از 

کیفیرت زنردگی کراری را     ندگی کاری و نیز تفاوت بین ابعادکیفیت زنتایج سطح  1جدول 

دهد. آموزش و پرورش شهر قزوین نشان می 3و  2، 1کارکنان نواحی بین 

 
Table 1. The utility level of employees’ quality of work life 

Dimentions of quality of work life 

District 1 District 2 District 3 
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Fair and adequate payment 2.5 1 2.5 1 2.6 1 0.283 2 0.754 

Safe and healthy work environment  3.5 1 3.5 1 3.5 1 1.060 2 0.349 

Providing growth and security opportunities  3.1 1 3.1 1 3.3 1 0.520 2 0.596 
Legitimacy in the organization 3.1 1 3 1 3.4 1 1.896 2 0.154 
Social affiliation of work life 3.1 1 3.1 1 3.3 1 0.746 2 0.477 
The general space of life 3.1 1 3.1 1 3.3 1 4.272 2 0.016 
Integrity and social cohesion 3.2 1 3.3 1 3.5 1 1.538 2 0.219 
Development of human capabilities 3.2 1 3.3 1 3.5 1 2.070 2 0.130 

 

 نسربتاً سطح کیفیت زندگی کاری کارکنران هرر سره ناحیره در سرطح       ،1جدول نتایج طبق 

کیفیت زندگی کاری نیز صادق است اما طبق  ابعادمطلوب قرار دارد. اگرچه این سطح در مورد 

.باشد ابعاد میتر از سایر  پایین «پرداخت کافی و منافانه»ن بُعد ، میانگی1اطالعات جدول 

کیفیت زندگی  ابعاددار میان  گویی به بررسی وجود تفاوت معنی در این پژوهش برای پاسخ

 1هرای جردول    اده شد. طبق یافتهآموزش و پرورش، از آزمون آنووا استف 3و 2، 1کاری نواحی
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بره   (p، 2/4F 05/0) فضرای کلری زنردگی    بُعرد در مورد  تنهاکیفیت زندگی کاری  ابعادمیان 

بره لحراظ آمراری     یگر، این تفراوت د بُعددار است اما در مورد هفت  لحاظ آماری تفاوت معنی

پرذیری   همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی کاری و انطباق، ضریب 2 جدول دار نیست. معنی

 دهد.  شغلی را نشان می

 
Table 2.The Correlation coefficient between quality of work life and career 
adaptability 

 
Correlation coefficient Significant level 

Career adaptability 0.210 0.017 


داری ضرریب همبسرتگی پیرسرون     یدرصرد و سرطح معنر    95اطمینران   با توجه به ضریب

(017/0pکه از مقدار پیش ) ( 05/0فرض   ( کمتر است، فرض صفر )عدم وجود رابطره برین

شده و فرض مقابرل )وجرود    پذیری مسیر شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان( رد انطباق ابعاد

شرود. بره    پذیری مسیر شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان پذیرفته مری  انطباق ابعادرابطه بین 

پذیری مسریر شرغلی و کیفیرت زنردگی      انطباقابعاد توان نتیجه گرفت که بین  می ،عبارت دیگر

کره برا افرزایش انطبراق پرذیری       ، به طوریداری وجود دارد کاری کارکنان، رابطه مثبت و معنی

  زندگی کاری کارکنان را افزایش داد.توان سطح کیفیت  شغلی می

پرذیری   کیفیت زندگی کاری براساس ابعاد انطباق  بینی نتایج رگرسیون گام به گام پیش 3جدول 

دهد. را نشان می مسیر شغلی

 
Table 3. Results of stepwise regression for predicpredicting the quality of work life 

based on career adaptability dimentions 
Model B Standard deviation β t Significant level 

Constant 75.61 6.54 - 11.56 0.001 

Concern 0.185 0.269 0.061 0.688 0.492 

Constant 61.18 7.21 - 8.47 0.001 

Concern -0.485 0.30 0.16- -1.57 0.117 

Control 1.27 0.32 0.39 3.99 0.001 

Constant 61.24 7.44 - 8.22 0.001 

Concern -0.479 0.34 0.15- -1.37 0.173 

Control 1.27 0.37 0.39 3.40 0.001 

Curiosity 0.015- 0.41 0.01- 0.03- 0.971 
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کنتررل   عرد بُ ،پذیری شغلی و ضرایب بتا بین ابعاد مختلف انطباق 3با توجه به نتایج جدول 

 کیفیت زندگی کاری باشد.برای  داری معنیکننده  بینی تواند پیش می

 

 گیری بحث و نتیجه
کارکنان آمروزش و پررورش شرهر     ژوهش بررسی سطح کیفیت زندگی کاریهدف اصلی این پ

نشران   هرای حاصرل از پرژوهش    یافته. مسیر شغلی بودپذیری  انطباق آن بر اساس بینی پیشقزوین و 

 نسبتاً کارکنان آموزش و پرورش شهر قزوین در سطحکلی کیفیت زندگی کاری   طور  داد که به

 ،Zabetian( 2011) و .Rasouli et al () هرای  پرژوهش نترایج  مطلروبی قررار دارد کره برا     

(2011 )Kohpeyma ( 2010و)Falahi, Ghasemi, and Javidi     که نشان دادند کیفیرت زنردگی

 .Pardakhtchi et al()مطلوبی است و پژوهش  نسبتاً کاری اقشار مختلف جامعه در سطح

نشان داد سطح این متغیر سازمانی در میان معلمان و مردیران مردارس شهرسرتان تاکسرتان در     که 

 همسو است. ،مطلوبی است نسبتاً سطح

کیفیرت   ابعراد ترین نمره و میانگین مربوط به  از نتایج آمار توصیفی مشخص است که پایین

تررین   مهرم  ،بنرابراین قبرل از هرر چیرز     ،زندگی کاری مربوط به پرداخت کافی و منافانه است

قرار گیرد، نیازهرای مرالی و    اران سازمان آموزش و پرورشگذ که باید مدنظر سیاست ای مسئله

یست مرورد توجره خراص    با حقوق و مزایای کارکنان شاغل در آموزش و پرورش است که می

که این نیاز جزء نیازهای نخستین و اصلی کارکنان است و پاسرخ گرویی بره آن     اقرار گیرد چر

شده  را بهبود بخشد. باالترین میانگین و نمره کسب کارکنانتواند سطح کیفیت زندگی کاری  می

 دهنده شرایط فیزیکی و ایمنی کاری مربوط به شرایط ایمن و بهداشتی محیط کار است که نشان

  .یط کار استشتی مناسب کارکنان در محب و وضعیت بهدامطلو

تفراوت   ،کیفیرت زنردگی کراری    ابعادکه در نتایج مشخص شد، بین هیچ یک از  طور همان

کره ایجراد وابسرتگی     ،فضای کلی زنردگی  بُعدداری بین نواحی مختلف دیده نشد به جز  یمعن

کارکنران در   زمران تر کار به فضای کل زندگی است. از طریق برقراری مفهوم تعادل بین  مستقیم

تواند به میزان زیادی تعادل میان کرار و زنردگی    که می آنان زمان آنان برای خانوادهمحل کار و 

ترأثیر خروبی برر     ،و همچنین تعیین شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن ،فرد را ایجاد نماید

 3ارتقاء شغلی، خواهد داشت که از این نقطه نظر کارکنان ناحیه  کنان و ترسیم مسیرروحیه کار
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شاید بتوان این مسئله را به کوچکتر بودن منطقه و . نمره باالتری کسب نمودند 2 و 1نسبت به 

هرای خرانوادگی    حجم و دغدغه کاری کمتر آنان، مربوط دانست که کار مانع از انجام مسئولیت

کره   طروری  ثیر نبروده بره  أتر  رسد شیوه مدیریتی در این امرر بری   به نظر می ،مچنینه. نشده است

دهد استقالل در کار  نشان می  ZakerFard, Noori, Talebi, and Samavatyan(2015پژوهش )

که اسرتقالل کراری زیراد باشرد کارکنران،       . هنگامیخانواده دارد-کار داری با تعادل رابطه معنی

 یابند. توانایی بیشتری در برقراری تعادل بین کار و خانواده می

برود، لرذا پیشرنهاد     «پرداخت کافی و منافانه » بُعدکه کمترین میانگین مربوط به   از آنجایی

 مرازلو کره ابتردا بایرد نیازهرای زیسرتی کارمنرد برطررف شرود ترا            نظریهبا توجه به  ،گردد می

طراحی و اجرای یک سیستم پرداخت که اقتارادی، منارفانه، عادالنره،     وری افزایش یابد، بهره

 توانرد در ایجراد انگیرزه     های دیگرر باشرد، مری    منطقی و قابل رقابت با حقوق و مزایای سازمان

 کره   طرور  . همران کیفیرت زنردگی کراری شرود     عر  ارتقراء  ثر بوده و باؤکاری کارکنان، بسیار م

Javadi, Rasooli, Nazari, and Hasani (2015)      در پژوهش خود بر روی معلمران شرهر کرر

ثر اسرت.  ر مستقیم بر رضایت شغلی معلمان مرؤ طو خانواده به-نشان دادند مزایای شغلی و تعادل کار

 ،نیز ترالش کررد   ابعادباید برای باال بردن نمره سایر  سطح کیفیت زندگی کاری، چنین برای ارتقاءهم

ای کارکنان، غافل شرد. ارائره    های متنوع برای رشد حرفه که، نباید از فراهم کردن فرصت از جمله این

ها نسبت به آینده شرغلی و وضرعیت    شود که آن ای، باع  می های متنوع در راستای رشد حرفه برنامه

هرای   کرار خرود حاضرر شروند. دوره     ه باشند و با انگیزه بیشتری سرفعلی خود، احساس بهتری داشت

هرا و سرمینارهای    فراهم کردن امکران مشرارکت در نشسرت    ،ای های حرفه کارگاه ،آموزشی مختلف

های پژوهشی و فراهم نمودن شرایط برای ادامره   های الزم برای انجام فعالیت تخاای و ارائه انگیزه

مردت و ایجراد فرصرتی بررای تبرادل نظرر و        تحایل کارکنان و نیز برگزاری اردوهای تفریحی کوتاه

و نیررز اسررتفاده از  دیکرری و دوسررتی بیشررتر همکررارانمشررارکت گروهرری و انسررجام اجتمرراعی و نز

 .  هاست ها و فرصت های تشویقی از جمله این برنامه مرخای

فضرای   خود باید سعی کنند برای کارکنان 2 و 1 پیشنهاد دیگر این است که مدیران نواحی

 ،3ناحیره   نیاز را به وجود بیاورند تا ماننرد  تری را فراهم کنند و اوقات فراغت مورد کلی متعادل

و حجرم   2 و 1با توجه به وسعت مناطق  .وظایف شغلی مانع از انجام وظایف خانوادگی نشود

ترری اسرتفاده    تقسیم کار بهتر و متعرادل  کاری باال، باید از تعداد کارشناسان و نیروهای بیشتر و

http://journals.scu.ac.ir/?_action=article&au=32225&_au=Hossein++Samavatyan
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 افزایش یابد. سطح کیفیت زندگی کاری، شود تا

برا   عرد کنتررل(  )به خاوص بُ شغلی کارکنانپذیری  انطباق که همبستگی باالیی بین  از آنجایی

گرردد بره منظرور افرزایش کیفیرت زنردگی کراری         پیشنهاد می داشت،وجود کیفیت زندگی کاری 

ای صرورت   شغلی با آموزش و مداخالت مشاورهپذیری  انطباقکارکنان اقداماتی در جهت افزایش 

 و Mohammadi, Nilfrooshan, and Salimi (کرره نتررایج مطالعررات ) طرروری گیرررد همرران

()Na'imi and Mazaheri  ثیر مشاوره شغلی از طریق مداخالت آموزشری  أدهد با ت نشان می

 پرذیری شرغلی شرد     تروان موجرب افرزایش انطبراق     های مختلف و حتی ایفای نقش، می یا تمرین

(Van den Heuvel et al., 2013.)  

 وشرمار رفتره   ه بر  هرای کشرور   ترین سرازمان  جزء حیاتی پرورشکه آموزش و  با توجه به این

گذاری در آن منجر بره توسرعه همره     گونه سرمایهن منابع ملی را بر عهده دارد، هرتری پرورش مهم

توجرره ویررژه مسررولین برره کارکنرران ادارات آمرروزش و پرررورش کرره  .جانبرره کشررور خواهررد شررد

به افزایش کیفیت زندگی کاری آنان و در نتیجه منجر  گیرندگان و مجریان این نهاد هستند، تامیم

ولین به بحر  کیفیرت   ئتوجه ویژه مس .منجر به پیشرفت و توسعه نظام آموزشی کشور خواهد شد

های ناشی از عدم توجره بره کیفیرت     آسیب رسد. زندگی کاری فرهنگیان امری ضروری به نظر می

آیرد  های ارضای نیاز خرود بر  پی راه طور انفرادی در گردد تا هر شخص به زندگی کاری باع  می

کیفیرت زنردگی کراری مطلروب بررای جرذب و        .با نفع جمعی در تضاد است که همین امر غالباً

عملکرد سازمان ضروری بوده و کارکنران را قرادر بره    و  ،ایجاد انگیزه کاری در کارکنان ،نگهداری

 ( .Kanten & Sadullah, 2012نماید ) های کاریشان می ها و توانایی استفاده بهینه از ظرفیت

ایرن  توان به محردود برودن    بود، می هایی که پژوهشگر در این پژوهش با آن روبرو از محدودیت

به کارکنان آموزش و پرورش شهر قزوین اشاره کرد که امکان تعمیم نتایج به کارکنان سرایر   پژوهش

کند. دیگر محدودیت پژوهش حاضر، دشوار برودن   ها را با احتیاط همراه می شهرها و یا سایر سازمان

 بود.اخذ مجوز برای ورود به ادارات آموزش و پرورش و دریافت اطالعات از کارکنان 

 

 قدردانیتشکر و 

خوب همکاری  آموزش و پرورش شهر قزوین برای ادارات کارکنانو   در پایان از مدیریت
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ت علمی دانشگاه خوارزمی أجهت اجرای این پژوهش و نیز از آقای دکتر کسایی عضو هی آنان

 . نهایت تشکر را دارم ،های ارزنده جهت راهنمایی

 

 تعارض منافع
 این پژوهش و انتشار آن وجود ندارد.تضاد منافعی در رابطه با اجرای 
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