
  

  

  

  هاي عمومي استان مازندران در خصوص كيفيت بررسي ديدگاه مديران كتابخانه

  ها و نقش آن در عملكرد آن زندگي كاري خود

   

1سميرا اسالمي
   

2دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي
  

3جر زارعيها دكتر
  

  

  26/10/1390: ريخ پذيرشتا       12/7/1390:دريافت تاريخ

  چكيده

 و نقش آن در هاي عمومي استان مازندران كيفيت زندگي كاري مديران كتابخانهبررسي  اين پژوهش با هدف: هدف
  .هابه انجام رسيده است عملكرد آن

ابزار . هاي اسنادي و پيمايشي به انجام رسيده است اين پژوهش از نوع كاربردي است كه با روش: روش پژوهش
پرسشنامه است كه بر اساس مدل والتون طراحي شده و پس از تأئيد روايي و پايايي آن، در ميان مديران  ردآوري اطالعاتگ

اي و فريدمن مورد تجزيه  نمونه  تكtهاي هاي عمومي استان مازندران توزيع شده و سپس اطالعات با استفاده از آزمون كتابخانه
  .و تحليل قرار گرفته است

هاي عمومي استان مازندران، سطح ميانگين عوامل كيفيت  از ديدگاه مديران كتابخانهاين تحقيق نشان داد كه  :ها يافته
 فضاي ،2,5231 يكپارچگي و انسجام اجتماعي،3,0385كاري زندگي اجتماعيزندگي كاري به ترتيب براي عامل وابستگي 

، 1,9295درسازمان گرايي قانون ،2,1192 انساني هاي بليتقا ي توسعه ،2,1923بهداشتي و ايمن محيط، 2,2981 زندگي كلي
 است و تنها عاملي كه در سطح متوسط قرار دارد عامل 1,4936وكافي منصفانهو پرداخت  1,8702وامنيت رشد فرصت تأمين

 بر عملكردعوامل شناخته شدة كيفيت زندگي كاري  همچنين مشخص شد كه تمامي . استكاري زندگي اجتماعيوابستگي 

كمترين  كاري زندگي اجتماعيوابستگي و عامل  بهداشتي بيشترين تأثير و ايمن محيط عامل كهاين مديران مؤثر هستند
  .ها دارد تأثير را بر عملكرد آن

هاي عمومي استان مازندران به غير از عامل  عوامل كيفيت زندگي كاري در كتابخانهنتايج نشان داد كه همه      : گيري  نتيجه
در سطح متوسط قرار دارد،در وضعيت مطلـوبي نيـستند و همگـي در     كه تنها عاملي است كه    كاري زندگي ماعياجتوابستگي  

تأثير نسبتاً زيادي بر عملكـرد      عوامل كيفيت زندگي كاري     تمامي  همچنين مشخص شد    . تر از متوسط قرار دارند      سطحي پايين 
. گذارد ها مي خت منصفانه و كافي بيشترين تأثير را بر عملكرد آن    مديران داشته وبعد از محيط كار ايمن و بهداشتي، عامل پردا          

هـا   سزايي در بـرانگيختن آن  تواند تأثيربه لذا توجه به ايمن و بهداشتي بودن محيط كاري و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان، مي    
  .ها بيانجامد هاي شغلي باشد و در نهايت به بهبود عملكرد آن به انجام فعاليت

  هاي عمومي، مديران كتابخانه كيفيت زندگي كاري، مدل والتون، كتابخانه: ها هكليدواژ
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 مقدمه

كوشند كه از طريق منابع خود در گستره جهاني بـه رشـد سـريع، بهبـود                    انتظام و بالندگي خود مي     ،ها براي بقاء    امروزه سازمان 
. رداري از موقعيت ممتاز در عرصه فعاليت خود نايل شـوند          پذيري، آمادگي براي آينده و برخو       مستمر، كارآمدي، سودبخشي، انعطاف   

شولر (ها به صورت رقابتي و اثربخشي عمل كنند د در مواجهه با بهتريننممكن است كه بتوان ها واقعاً غير ها، سازمان بدون اين كيفيت
1و جكسون

 ،2001.(  

هاي عمومي نيز به عنوان نهادي پويا، به عنوان يكـي از             كتابخانه. اهميت و نقش نيروي انساني در يك سازمان انكار ناپذير است          
ها براي ارائه خـدمات الزم   ها و برنامه اجراي طرح. اجتماعي در جوامع امروزي شناخته شده است ـ  ي فرهنگي ابزارهاي اصلي توسعه

ورد نظر نيازمند نيـروي انـساني       هاي م   در هر كتابخانه تحت تأثير نيروي انساني شاغل در آن كتابخانه است و براي رسيدن به هدف                
  ).1383تهوري،(باشد مناسب و كارآمد مي

كنـد    يك مجموعه اصولي كه افراد را منبع بسيار مهمي براي سازمان قلمداد مي            . در واقع كيفيت زندگي كاري، يك فلسفه است       
همچنين، كيفيت زندگي كـاري را      . داند  رام مي هاي فراوان دانسته و شايسته احت       پذير و داراي قابليت     و آنها را قابل اعتماد، مسئوليت     

 شغلي و درگيري باال با شغل به منظور افـزايش           سازي  هاي كاري مستقل، غني     هايي مانند گروه    توان به عنوان يك مجموعه روش       مي

رتبط بـوده و  بنابراين كيفيت زندگي كاري، مفهوم جامعي است كه با سالمت شغلي فـرد مـ     . برداري و رضايت كارمندان دانست      بهره
گـردد   شود و از دسترس و پيامـدهاي منفـي كـار اجتنـاب مـي      شده و پاداش داده مي در آن تجارب كاري محقق     اي است كه    گستره

2چروز و همكاران (
 ،2006.( 

  

  لهأبيان مس

بـوده و بـر آن      امروزه تمامي صاحب نظران و انديشمندان بر اهميت و نقش نيروي انساني به عنوان عامل توسعه در كشور واقف                    
از . ؛ بطوري كه منابع انساني، عامل اصلي خدمت، بقاء و موفقيت سازمانها شناخته شده است              )1387نوبخت و بختياري،  (تاكيد دارند 

اي كه نيروي انساني در هر سازمان برعهده دارد، پرداختن به موضوعاتي كه موجب افـزايش عملكـرد                    طرفي اهميت و نقش برجسته    
وري شود، مورد توجـه پژوهـشگران و صـاحبنظران قـرار گرفتـه       بت و ترك خدمت آنها و در نهايت افزايش بهره  كاركنان، كاهش غي  

سـازي سـازمان اسـت كـه         كيفيت زنـدگي كـاري از جملـه فنـون بـه           . يكي از اين موضوعات مهم، كيفيت زندگي كاري است        . است
ن نظير ميزان حقوق و مزايا، امكانات رفاهي، بهداشتي و ايمنـي،  اي از عوامل و شرايط واقعي كار و محيط كار در يك سازما             مجموعه

در اين ميان، مديران به عنون بخشي       .گيرد  را در بر مي   .. .سازي شغل و    گيري، دموكراسي سرپرستي، تنوع و غني       مشاركت در تصميم  
هـاي سـازمانها و       تـرين سـرمايه     زشترين و در عين حال بـاار        ء كمياب زشوند و ج    از مهمترين نيروي انساني هر سازمان محسوب مي       

از اين رو، آنهـا از نقـشي بنيـادي و حيـاتي در رشـد و شـكوفايي سـازمانها و                      . روند  كننده در جامعه به شمار مي       عوامل اصلي تعيين  
 كيفيت زندگي كاري مديران، همواره به عنـوان يكـي از روشـهاي جـذب و     بر همين اساس، توجه به. متعاقب آن جامعه برخوردارند 

  .رود وري باالتر به شمار مي نگهداري كاركنان مستعد براي دستيابي به عملكرد و بهره

 دارد بديهي است كه توجه جـدي بـه شـرايط كـاري              ي عمومي قرار  ها  برعهده كتابخانه كه  با توجه به رسالت اجتماعي خطيري       
هاي عمومي، به عنـوان       يت زندگي كاري مديران كتابخانه    توجهي به كيف    در مقابل، بي  . ها را ايجاب ميكند     نيروي انساني اين كتابخانه   

تواند به زندگي خصوصي آنها در خـارج    مي زند، ثيرگذاربر عملكرد، عالوه بر اين كه لطمات جدي به كار اين نهاد ميأيكي از عوامل ت 
راهم ساخت كه در آنها ايجاد انگيـزه        اي براي مديران ف     لذا بايستي محيط و شرايط سازمان را به گونه        . از محيط كار نيز كشيده شود     

 . شود و اين منجر به باال رفتن كيفيت زندگي كاري و در نتيجه افزايش عملكرد آنها شود

وضعيت موجود كيفيت زندگي كاري بر اساس عوامـل هـشت   له محوري و اساسي تحقيق حاضر اين است كه  أبر اين اساس، مس   
بـه عنـوان    كـه   عـواملي   يـك از    هاي عمـومي اسـتان مازنـدران، كـدامين            يران كتابخانه از ديدگاه مد  . گانه مدل والتون چگونه است    

كيفيـت   بهبود بخشيدن بـه       و ارائه راهكارهايي كه به     هاي كيفيت زندگي كاري معرفي شده است بر عملكرد آنها مؤثرتر است             مؤلفه
  .ايشان منجر شوده  و پيشرفت كتابخانهنارتقاء عملكرد آنابه در نهايت زندگي كاري مديران و 
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  اهميت و ضرورت تحقيق

ي استفاده كننده،  به منظور ارائه شايسته خدمات كتابخانه و نيز به منظور كوشش در شناساندن كتابخانه و خدمت آن به جامعه
تابـداران در   چرا كه هر چه ميزان رضـايت ك .ها بايد از لحاظ كمي و كيفي در سطح مطلوبي قرار داشته باشد نيروي انساني كتابخانه 

ي خود را بهتر به انجام برسانند و كارايي نهاد كتابخانه را در اجتمـاع تقويـت                   كند تا وظيفه    ها بيشتر باشد به آنها كمك مي        كتابخانه
توانـد منـشا      كنند، در غير اين صورت چه بسا كه اين كتابداران با وجود برخورداري از باالترين درجات علمـي و تخصـصي كـه مـي                        

توانـد در سـطح مطلـوب بـه اهـداف خـود               دهندوكتابخانـه نمـي     زنده باشد به تدريج عالقه و تعهد خـود را از دسـت مـي              خدمات ار 
هـا بـه      هاي كيفيت زندگي كـاري نيروهـاي انـساني شـاغل در كتابخانـه               بنابراين تعيين ميزان حاكميت مؤلفه    ). 1379باقري،(برسد

  .خصوص مديران كتابخانه ضروري است

  

 سواالت پژوهش

هاي عمومي استان مازندران، وضيعيت موجود كيفيت زندگي كاري براسـاس عوامـل هـشت گانـه              از ديدگاه مديران كتابخانه   . 1
 مدل والتون چگونه است؟

هاي عمومي استان مازندران، كدامين عوامل شناخته شدة كيفيت زندگي كاري بـر عملكـرد آنهـا                   از ديدگاه مديران كتابخانه   . 2
  مؤثرتر است؟

هاي عمومي استان مازندران، هر يك از عوامل شناخته شدة كيفيت زنـدگي كـاري چـه تـأثير بـر               ز ديدگاه مديران كتابخانه   ا. 3
  عملكرد آنها داشته است؟

  

  كيفيت زندگي كاري

ت در طول اين مدت، اين رويكرد جديد، موضوع بـسياري از تحقيقـا            . گذرد  بيش از چند دهه از طرح مفهوم كيفيت زندگي كاري مي          
ثيرات شـگرفي در بهبـود وضـعيت        أاند، تـ    علمي كشورهاي غربي بوده است و با وجود اين كه مديران سازمانها به تازگي به آن توجه كرده                 

هدف نخست يك برنامه مؤثر كيفيت زندگي كـاري، بهبـود           .خير برجاي گذاشته است   أرضايت شغلي كاركنان، همچنين كاهش غيبت و ت       
بهبود حيرت انگيز وضعيت بهداشت، ايمني، تغذيه، رفاه، خدمات اجتماعي و دسترسي به كاال و .ر سازماني استشرايط كار و اثربخشي باالت

گيري از اين دستاوردها از  از همه مهمتر كارايي و اثربخشي فرآيندهاي توليد ثروت باعث شد كه قشرهاي وسيعي از جمعيت جهان با بهره   
ولي از نيمه قرن بيستم بحران آغاز شد و تـا پايـان   . گيري بهبود يابد ندگي آنان به نحو چشمدور باطل فقر و جهل خالص شوند و سطح ز 

تري بروز كرده و اين فكر اشاعه يافت كه در ربـع آخـر قـرن،                  هاي جدي   قرن شدت گرفت، به طوري كه در آغاز قرن بيست و يك، نگراني            
وزه بخش عمده زندگي ما در سـازمانها يـا در ارتبـاط بـا سـازمانها سـپري       امر. تر تنزل پيدا كرده است      كيفيت زندگي كاري به طور جدي     

يافتـه نيـز      هاي توسعه يافته است و سـازمانهاي توسـعه          اگر معتقديم كه پيش نياز يك جامعه توسعه يافته برخورداري از سازمان           . شود  مي
آورنـد، بايـد      هاي استراتژيك به دسـت مـي        منزله سرمايه قدرت و اقتدار واقعي خود را به واسطه وجود منابع انساني متعهد و متخصص به                

بپذيريم كه سازمانها به منزله نقطه اتكا و چشم اميد ملتها در تسهيل فرآيند توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فناوري، حـساسيت و                        
هـاي تخصـصي      دي اسـت كـه در حـوزه       ها داشتن منابع انساني منحصر به فر        هر چند مهمترين منبع قدرت سازمان     . اهميت فراوان دارند  

شـود و در عمـل در مـورد نقـش حيـاتي و                گوناگون در اختيار دارند ولي متاسفانه اهميت اين منبع با ارزش و كارساز در نظر گرفته نمي                
  ). 1382پور،  عباس(شود  انگاري مي استراتژيك آن سهل

  

  هاي مديريت كيفيت زندگي كاري از ديد تئوريسين

هنـري مينتزبـرگ، اسـتيفن رابينـز، كاسـت،          : هـاي صـاحبنظر مـديريت ماننـد         هايي كه تعدادي از تئوريـسين       تعاريف و نظريه  
زمينه كيفيت زنـدگي    در... بوديج، ورتر، دسلر و   رولدكنتز، الولر، ميلز، لوين، دوبرين، گانينگهام، ابرل، فريدمن، آرنولد، هيوز،         ها  والتون،

هـاي مربـوط بـه        هايي كه به نظريه     عين حال تحقيق  دربررسي نظريات فوق و   .اند  ررسي قرارگرفته مطالعه و ب  اند، مورد   كاري ارائه كرده  
هاي علمي در مورد كيفيـت        هاي مختلف مديريت، چالش     ديد تئوريسين از  تعاريف و نظريات آن    ، نتايج ،موضوع كيفيت زندگي كاري   
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 ،هـاي كيفيـت زنـدگي كـاري و معيارهـا و اهـداف آن                نامـه هـاي آن، عوامـل پـشتيبان رونـد بر           زندگي كاري، عوامل اصـلي برنامـه      
دهدكـه نظريـه والتـون     اندنـشانمي  پرداختـه  و غيـره  مقاصدواهميت كيفيـت زنـدگي كـاري      راهبردها،موثرزندگيشغلي،پرورشاهميت
اي اسـت   لتون به گونهواقسمتي8بندي دارد و در ساير تحقيقات هم بيشتر مورد استناد واقع شده است، دسته           تري   مناسب بندي  دسته

  ).1388غالمي، (گيرد  در برمي پردازان را هم سايرنظريه كه مفاهيم

  

  هاي عمومي  كيفيت زندگي كاري در كتابخانه

شوند، اين مراكز نقـش زيربنـايي در توسـعه            هاي عمومي كه قشرهاي مختلف را شامل مي         با توجه به وسعت مخاطبين كتابخانه     
. رونـد   ترين اركان تحوالت بنيـادي جوامـع بـه شـمار مـي              بنابراين يكي از مهم   .  جوامع به عهده دارند    اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي   

. ها نيز همانند ساير نهادهاي اجتمـاعي بـر كـسي پوشـيده نيـست                امروزه نقش اساسي نيروي انساني فعال و كارآمد در اين سازمان          

ها را ايجـاب       ارد، توجه جدي به شرايط كاري نيروي انساني اين كتابخانه         ها قرار د    رسالت اجتماعي خطيري كه بر عهده اين كتابخانه       
ي سـواد     ي عمومي و مطرح شدن نقش اساسي اين مراكز در توسعه          ها  هاي جديد اطالعاتي به كتابخانه      وريامروزه ورود فنا  . كنند  مي

در ايـن شـرايط جديـد،       . هاي عمومي قرار داده است      هاي را فراروي كتابداران كتابخان      هاي تازه   العمر، چالش   اطالعاتي و آموزش مادام   
بـاور  . ها ناگزير از ارتقاي عملكرد كاري و پاسخگويي به نيازهاي درحال تغيير مخاطبان ايـن مراكـز هـستند                    نيروي انساني كتابخانه  

فاء و تغيير شغل از رضـايت  وري، غيبت از محل كار، نرخ استع هاي كاري در حرفه، بهره  پژوهشگران بر اين است كه بسياري از جنبه       
افراد نسبت به شغل خود و عملكـرد شـغلي آنهـا             و ميان نگرش  ) 1389،  ريزي  ؛ نقل در اشرفي   1،1986بارون(پذيرند    شغلي تأثير مي  

2سيگينس(رابطه وجود دارد 
  ).1389، ريزي ؛ نقل در اشرفي1992، 

و ..) .ريـزي، سـازماندهي، رهبـري، هـدايت، كنتـرل و        امـه برن(هاي عمومي براي انجام صحيح وظايف مـديريتي           مديران كتابخانه 
همچنين تأمين و افزايش رضايت كتابداران، بايد خود از روحيه و رضايت در سطح بـااليي برخـوردار باشـند تـا بتواننـد بـه اهـداف                      

ي عمـومي وابـسته بـه نهـاد     هـا  بنـابراين، مـديران كتابخانـه   . كتابخانه كه همانا تأمين نيازهاي اطالعاتي مراجعان است، نائل شـوند      
هاي متعدد محقق، هيچ پژوهشي در ايـران          از آنجايي كه طبق بررسي    . هاي عمومي كشور نيز از اين قاعده مستثني نيستند          كتابخانه

ها نپرداخته است، در ايـن پـژوهش عـالوه بـر آگـاهي يـافتن از سـطح         به طور اخص به بحث كيفيت زندگي كاري مديران كتابخانه  
هاي عمومي، انتظارات و نيازهاي آنها مشخص شده و نيز موانع و مشكالت موجـود شناسـايي                   گي كاري مديران كتابخانه   كيفيت زند 

هـا و اسـتانداردهاي       اي دسـتورالعمل    توان به مجموعـه     هاي حاصل از اين پژوهش مي       گيري از نتايج و يافته      در ضمن با بهره   . شود  مي
از آنجا كـه كيفيـت زنـدگي كـاري در ايـن             .عادل شغلي مناسب براي مديران فراهم نمود      ي چگونگي ايجاد شرايط مت      كلي در زمينه  

هـاي   هاي ايـن مـدل در كتابخانـه    پژوهش براساس مدل كيفيت زندگي كاري والتون سنجيده خواهد شد، در زير به بررسي شاخص              
  .پردازيم عمومي مي

  

  حقوق منصفانه و كافي

كنـد در مقايـسه    برابري دروني، يعني آنچه كارمند دريافت مي . 1: شود  ي را شامل مي   مسأله حقوق منصفانه عموماً دو مبحث كل      
كند در مقايسه با آنچه       انصاف بيروني، يعني آنچه كارمند دريافت مي      . 2كنند و     با آنچه ساير كارمندان در همان سازمان دريافت مي        

توانـد تـأثير منفـي بـر عملكـرد            نارضايتي از حقـوق مـي     . كنند  ميها در ازاي انجام كارهاي مشابه دريافت          كاركنان در ساير سازمان   
ها به دنبال جلوگيري از اين نارضايتي هستند، بايد كارمندان متقاعـد شـوند كـه هـر دو برابـري                       اگر سازمان . كارمندان داشته باشد  

داد هستند بايد تالش كنند تـا       نان با استع  رساني به دنبال جلب كارك      ها و مراكز اطالع     اگر كتابخانه . شوند  دروني و بيروني رعايت مي    
كنند از همان جذابيتي برخوردار است كه سايرين براي كار مشابه در جاهـاي                 كه به كاركنانشان پرداخت مي     مطمئن گردند حقوقي  

ح شـركتها   ها و آنچـه كـه بـه اصـطال           تفاوت در پرداخت حقوق به افراد با دانش و تخصص فني، در كتابخانه            . كنند  ديگر دريافت مي  
  ).1389استوارت و موران، (ها در استخدام كاركنان جديد است شود يكي از مشكالت امروز كتابخانه پرداخت مي

                                                 
1- Baron 

2- Siggins 
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اين سه روش، طـول خـدمت،   . هاي حقوقي وجود دارد رساني، سه روش متداول براي تعيين افزايش ها و مراكز اطالع     در كتابخانه 
نظـام  . پندارنـد  افزايش حقوق بر اساس طول خدمت، را معادل ارشديت مـي . باشند ل ميشايستگي يا برخي از تركيبهاي اين دو عام    

پرداخـت حقـوق بـر ميـزان     . شايستگي بر اين مفهوم استوار است كه افزايش حقوق بايد تنها بـه عملكـرد بـا كيفيـت تعلـق گيـرد                   
.  ارزشمندي بيشتري هستند، پـاداش داده شـود        كنند و داراي    تر كار مي    دهد به كارمنداني كه سخت      شايستگي به سازمان اجازه مي    

تمـامي كارمنـدان اگـر    . كنند ها از برخي تركيبات شايستگي و ارشديت براي پرداخت افزايش حقوق استفاده مي       بسياري از كتابخانه  
ايـن  . پولي مشخص با ميزان پول مـشخص پـاداش داده شـوند            اي داشته باشند، ممكن است باافزايش درصد        عملكرد كاري شايسته  

هـاي    ندرت پـاداش   ها به   افراد شاغل در كتابخانه   . كند  روش امكان دستيابي تمامي كارمندان به برخي افزايشهاي حقوقي رافراهم مي          
بااين وجودبسياري از . كنند، مثل دادن سهام و وامهاي ضروري    هاي خصوصي وجود دارد رادريافت مي       پولي كه براي كارمندان بخش    

هـاي    برنامه. اي را اعمال كنند     هزينه  كنند كه روشهاي كم هزينه و بي        راز قدرداني و پاداش به كارمندان، تالش مي       ها براي اب    كتابخانه
بهتر است بـا برنامـه زمانبنـدي    . كنند  زيرا كارمندان به واسطه قدرداني انگيزه پيدا مي       . آميز است   قدرداني از كارمند معموالً موفقيت    

. م شود به نحوي كه كارمندان پاداش خود را بالفاصله پس از مـشخص شـدن موفقيـت دريافـت كننـد                     شده، اهداء پاداش دائماً انجا    

توانند كارايي و كيفيت را ارتقـاء دهنـد و همچنـين در              توانند در افزايش روحيه تأثيرگذار باشند و نيز مي          ها و بزرگداشتها مي     پاداش
  ).1389ت و موران، استوار(ساخت يك فرهنگ سازماني غني مشاركت داشته باشند

  

  محيط كار سالم و ايمن

تواند باعث  مي) مانند سرپا بودن، بلند كردن اشياي سنگين و خستگي چشمي        (شرايط فيزيكي وابسته به ماهيت حرفه كتابداري      
ن همـواره بـه   هاي كاري كه كتابـدارا  نارضايتي كتابداران شود و اين امر يك بار ديگر توجه مسئوالن را به جبران مادي اين دشواري               

كارفرمايان مسئوليت اطمينان از سالمت و امنيـت كاركنـان خـود را بـر عهـده دارنـد، كاركنـان                     .كند  اند، جلب مي    آنها اشاره داشته  
باشند و اكثر مديران نيز تـالش بـراي تـدارك چنـين فـضاي       ي كاري خود مي   ها  تر براي انجام فعايت     امروزي، نيازمند محيطي سالم   

هابا قرار دادن تمهيدات امنيتـي در محـل،           بسياري از كتابخانه  . ها سيگار كشيدن ممنوع است      ن در اكثر كتابخانه   اكنو. كاري هستند 
هـا محـيط كـاري نـسبتاً امنـي را فـراهم               در كل، كتابخانـه   . كنند براي شرايط اضطراري غيرمنتظره آمادگي داشته باشند         تالش مي 

ها نوعي مشكل جسماني كه بسيار رواج يافته، آسـيب ديـدگي در        هاي جديد در كتابخانه   با اين وجود امروزه با ظهور رفتار      . آورند  مي
هاي كاركنـان يـك كتابخانـه بـه كـار گرفتـه        اكنون كه رايانه به عنوان يك ابزار، تقريباً توسط تمامي رده          . اثر استفاده از رايانه است    

1ام آسيب تنش مكـرر    اي از كارمندان در اثر وضعيتي كه با ن          شود، تعداد فزاينده    مي
) RSI (       زيـرا  . بيننـد   شـناخته شـده، صـدمه مـي

هـا تـداوم خواهـد        از آنجايي كه كاربرد رايانه    . كنند  كارمندان بخش بزرگي از روز كاري خود را صرف كار باصفحه كليد كامپيوتر مي             
تمامي مـديران نـسبت بـه تنـشهاي         يافت تا جايي كه بخش اصلي در زندگي كاري اكثر كارمندان كتابخانه تبديل شود، الزم است                 

بـارترين نتيجـه      ، زيـان  RSIرسـد     به نظر مي  . هاي اين بيماري شوند     جسماني كامالً آگاه باشند تا بتوانند مانع از پيشرفت اكثر حالت          
الً در  ها از جانب فشارهاي چشمي، درد كمر و گردن و خستگي عمومي است كه احتمـا                 ترين شكايت   متداول. هاست  استفاده از رايانه  

توانـد بـسياري از ايـن ايرادهـا را      همچنين روشهاي ارگونومي مناسب مي  . شود  نتيجه نشست طوالني مدت در يك حالت حاصل مي        
رفع كند، از جمله اين روشها استفاده از جايگاه مناسب براي صفحه نمايش، صندلي و نور مناسب، تهويه كافي و ايجاد وقفه كوتاه و                        

ها مستعد تنش، تنش به معناي واكنش بدن است در برابر شرايطي              كارمندان در تمامي انواع سازمان    . انه است مكرر هنگام كار با راي    
شوند، اما در واقـع اينچنـين نيـست، كارمنـدان             هاي فاقد تنش محسوب مي      ها محيط   گرچه گاهي كتابخانه  . گيرد  كه در آن قرار مي    

هـا، از جملـه       امـروزه بـسياري از كارمنـدان در انـواع سـازمان           . ختلفي قرار گيرنـد   زاي م   توانند درمعرفي منابع تنش     كتابخانه نيز مي  
هـا در   بخـشي از داليـل بـروز ايـن تـنش     . انـد  ها، احساس تنش و استرس را يكي از نتايج حاصل از شغل خود معرفي كرده           كتابخانه
درپـي باشـد، ممكـن      اني، چنانچه بسيارسريع و پي    هر نوع تغييرسازم  . ها مربوط به افزايش ميزان تغييرات درون حرف است          كتابخانه

شود   مي ها، اغلب از كتابداران خواسته      است به ايجاد تنش منتهي شود، عالوه بر اينكه، به خاطر كاهش بودجه در بسياري ازكتابخانه               
امنيـت كارمندانـشان تأكيـد    ها، بسيار بيش از گذشته بر سالمت و   در مجموع، اكثر كتابخانه   . مسئوليتهاي بيشتري رابرعهده بگيرند   

                                                 
1- Repetitive Stress Injury 
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تبديل محيط كـار    . كنند  هاي سالمتي تشويق مي     هاي ورزشي يا ساير برنامه      بسياري از آنها كارمندان را به مشاركت در برنامه        . دارند
وران، اسـتوارت و مـ    (برنـد   آورد كه هم كارمند و هم كارفرما از آن سود مي            كتابخانه به يك محيط سالم و امن، موقعيتي را فراهم مي          

1389.( 

اين مؤلفه شامل ساعات كار معقول و استاندارد شده در هفته، پرداخت مزد در قبال ساعات اضافي كار و شرايط فيزيكي مناسب 
اي   ايمني و بهداشت كارمند مسأله.شود مي در محيط كار به نحوي كه خطر بيماري يا حوادث ناشي از كار به حداقل كاهش يابد،

اي منابع مادي ومعنوي خود را براي حمايت از   كارفرمايان بطور فزاينده.گيرد زون مورد توجه سازمان قرار مياست كه بطور روزاف
  ).1383علي اكبري، (داشته و محيط كار سالمي را فراهم آورند  كنند تا بتوانند آنان را راضي نگه  گذاري مي كاركنان سرمايه

  

  ايجاد فرصت رشد و امنيت مداوم

هاي آموزشي، امكان  ات الزم براي رشد و پيشرفت كتابدارن در رابطه با شغل، مانند آموزشهاي ضمن خدمت، كارگاهوجود امكان
ها و نيازهاي مختلف  به دليل اينكه با افراد با ويژگي(هاي عمومي  هاي تخصصي بويژه خاص كتابداران كتابخانه شركت در همايش

  .شود وامل مؤثر بر رشد شمرده مياز ع.. .ارتقاي سازماني و) سر و كاردارند

آنهـا   مؤلفه فرصت رشد و امنيت مداوم شامل مشخص نمودن وظايف همراه با آموزش مداوم، به روزسازي دانش افراد و آشنا نمودن                   
ي  موفقيت نهايي سازمان در دسـتياب      .ها و فنون جديد و ايجاد فرصت كافي براي پيشرفت آنان در سلسله مراتب اداري است                 با روش 

در . هـاي جديـد دارد      آميز وظايف جاري خود و سازگاري با وضـعيت          هاي كاركنان آن در انجام موفقيت       به اهداف، بستگي به توانايي    
گمارد تابه كانالهاي مناسب هدايت شوند وتـوان بـالقوه            هاي كاركنان و پرورش آنها همت مي        اين رابطه، سازمان به شناسايي توانايي     

. براين، داشتن امنيت شغلي مسأله مهمي است كه در امـر انتخـاب شـغل بايـد مـورد مالحظـه قـرار گيـرد         وهعال. شان بالفعل گردد 

سازي امكانات استفاده از سايتهاي علمي و تخصصي در داخل            سازي امكان آموزش رسمي و دانشگاهي در طول خدمت، فراهم           فراهم
توان در بهبـود وضـعيت ايـن عامـل در          وزشي از مواردي هستند كه مي     هاي آم   و خارج از سازمان و همچنين برگزاري كارگاه و دوره         

  ).1383علي اكبري، (سازمان نام برد 

  

  گرايي در سازمان قانون

هاي جديـد   ي نظريه شناسي انسان شناخت درستي داشته باشيد، و اگر درباره     اگر شما از مباني سازمان و عمليات كتابخانه و از روان          
ترنـد، در   ي آنها انديشيده و سپس آنهايي را برگزيده باشيد كه براي واحد شما مناسـب           مطالبي خوانده يا درباره    در مورد انگيزش در كار    

هيچ دو نفري شبيه به هـم نيـستند و          . اي كليدي است    پذيري كلمه   دريك نظام انگيزشي خوب انعطاف    . اين صورت مدير خوبي هستيد    
تراز آن است كه او بـراي   وانين، مقررات و يك نظام متكي باشد، رفتار انسان پيچيدهقه ي هر شخص و هرمشكلي ب      اگر مديري براي اداره   

اي برخورد شود كه      ي هر موقعيتي بايد بينديشند، يعني باهر موردي بايدبه گونه           در اصل مديران خوب درباره    . مدتي طوالني موفق باشد   
 ميـل  اگربا كارمندانتان همان گونـه رفتاركنيـد كـه        : رسيم  مي تكراريدراين جا به يك ضابطه بسيار       . گويي موردي منحصربه فرد است    

  ).1387اوانز، ( ي انگيزش يا روحيه با مشكالت بسياراندكي روبرو خواهيد شد داريد باشما رفتار شود، در واحد خود در زمينه

بيند تا بـه مـشكالتي كـه آنهـا بـا              گرايي در سازمان روشي براي كاركنان تدارك مي         نظام شكايتي به عنوان بخشي از بعد قانون       
شكايت، هر نارضايتي مربوط به يكي از كارمندان است كه مورد توجه مديريت يك سازمان               . سرپرستان ياسازمان دارندپرداخته شود   

ن وجـود ايـ   . هاي شكايتي راهي براي رهايي كارمندان ازكنترل مستقيم و كامل سرپرست بالفصل خود است               رويه. شود  قرار داده مي  
وجـود  . داشته باشند، عدالت و قـانون وجـود دارد         چنانچه شكايتي منطقي بر عليه سازمان      دهد كه   ها به كارمندان اطمينان مي      رويه

شـود و كاركنـان      ها نيز مفيد به فايده است و باعث اطمينان كاركنان از برقراري عـدالت مـي                 اين نظامهاي طرح شكايت در كتابخانه     
  ).1389استوارت و موران، (بدون ترس و واهمه نظرات و شكايات خود را بيان كنند توانند  ها مي كتابخانه
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  وابستگي اجتماعي زندگي كاري

بايد از كارهاي گروهي حمايت شده و به روابط غيررسمي كاركنان اهميت داده . ها نبايد تعصب و ديد تك بعدي حاكم باشد در سازمان
هاي مبتني بر   افراد در محيط)1383 علي اكبري،(شوند  وامل مهمي در سازمان محسوب ميايجاد تحرك و روابط آزاد شخصي، ع. شود

شود و  وابستگي دوجانبه ميان مدير و كارمند آشكار مي. دهند ها سريعتر از تقاضاها پاسخ مي همكاري و پذيرش به درخواست
ها، درصورت ضرورت از اصالح  اصطالح درخواست. شود زار، رفتار ميكنند كه با آنان مانند انسان، و نه اب كنندگان فرمان احساس مي دريافت

  ).1387اوانز، (تقاضاها آسانتر است 

مسئوليت . ي ادراك كاركنان در مورد مسئوليت اجتماعي سازمان اشاره دارد  وابستگي اجتماعي زندگي كاري در واقع به نحوه
 اين .ت رفتار اخالقي به عنوان نهادهاي اجتماعي به معناي وسيع آن استها در خصوص رعاي اجتماعي سازمان عبارت از تعهد سازمان

 آنها بايستي متعهد شوند كه سازمان .گويد مديران بايستي مطمئن باشند كه چارچوب اخالقي آنان در كل سازمان تعميم يابد مؤلفه مي
  ).1383علي اكبري، (دارد  برميوري و هم اهداف مربوط مسئوليت اجتماعي سازمان گام  هم در جهت افزايش بهره

به ) به دليل آن كه كتابخانه جزئي از يك كل است(ن، قدرت ناشي از مقام مدير در مقابل موسسات خارج از كتابخانه ااز نظر كتابدار
شكل روبرو ها نياز به رهبري قوي دارد با م بنابراين هنگامي كه كتابخانه در روابط خود با موسسات يا سازمان. طور كلي كم است

  ).1387اوانز، (شود مي

  

  فضاي كلي زندگي

هـا بـراي    هايي از كارهايي هستند كه بيشتر سازمان هاي دسته جمعي، اعياد و مراسم سنتي نمونه     ها، گردش   داشت  اجتماعات و گرامي  
دامه تحصيل به كاركنان و برخي بعضي از خدمات نظير سرويس اياب و ذهاب، دادن فرصت ا. دهند هاي آنان ترتيب مي كارمندان و خانواده

دهد، انگيـزه افـراد را در سـازمان بـاال بـرده و ايـن عوامـل بـا                      اي كه كاركنان را در كنار خانواده قرار مي          هاي تفريحي   ها نظير برنامه    برنامه
 ديـده شـده بـه وسـيله         هاي تدارك   ها و فرصت    ها، تسهيل فعاليت    خدمات كارمندي، برنامه  . شناسي اجتماعي كاركنان مرتبط است      وظيفه

هاي عمومي بـا توجـه بـه     و اين موضوع در كتابخانه). 1383علي اكبري، (باشد  كارفرما است كه براي كارمندان بسيار مفيد و سودمند مي 
  .گيرد ها و ديگر مشكالت موجود كمتر مورد توجه قرار مي ساعات كاري در كتابخانه

  

  يكپارچگي و انسجام اجتماعي

هاي  يكي از ويژگي. كنند اي هستند كه با نمونه وبر از يك نهاد ديوانساالرانه مطابقت مي كيالت بسيار سازمان يافتهها تش كتابخانه
اين گونه محيط كاري . كند ها و قوانيني است كه تناسب عملياتي آن را حفظ مي ديوانساالري تكيه بر ساختار سلسله مراتبي و شيوه

كنند كه در پايين  اغلب، كارمندان احساس مي. گذارد پذيري، يا عملكرد مستقل باقي نمي ، انعطافمعموالً جاي چنداني براي نوآوري
در چنين وضعي، . دهد نردبان قرار دارند و مادام كه كارانجام شود، هيچ يك از كساني كه باالتر از آنان قرار دارند اهميتي به افكار آنان نمي

بيند و مديران اين مسئله را در كيفيت خدماتي كه  كند، كيفيت كار لطمه مي ي كارمندان تنزل مي تا زماني كه مدير اقدامي نكند، روحيه
  ).1387اوانز، (كنند  دهند مشاهده مي كارمندان ارائه مي

د كه ان احتماالً كارمندان صاحب صالحيت دريافته. اند ها در توقفگاهي بدون پيشرفت قرار گرفته چندين سال است كه اكثر كتابخانه
. تر هدايت كند هاي باالتر و حتي پايين مسير پيشرفت شغلي آنها مسدود شده چرا كه هيچ فرصتي وجود ندارد كه آنها را به موقعيت

تر هستند تصاحب شده است و تا زماني كه تعداد باالي  ها توسط افرادي كه كمي جوياي پيشرفت و با سابقه بسياري از اين موقعيت
استوارت و (اند شروع به بازنشستگي كنند، احتماالً اين وضعيت ادامه خواهد داشت  ها استخدام شده اني كه در كتابخانهكارمندان بسيار جو

  ).1389موران، 

اگركاركنان . كنند، احساس تعلق نموده و اين نيازمند به ايجاد يك فضا و جو مناسب كاري است كاركنان بايد در محيطي كه كار مي
. توانند از توان بالقوه خود براي تحقق اهداف سازماني استفاده كنند د يا كارشان موردنياز سازمان نيست، نمياحساس كنند كه خو

كند  يكپارچگي و انسجام اجتماعي به ايجاد فضاي كاري به نحوي كه كاركنان احساس تعلق مذكور را احساس و باور نمايند، اشاره مي
  ).1383علي اكبري، (
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  هاي انساني ي قابليت توسعه

هاي فرد شكوفا شده و استعدادهايش رشد نموده و به   آورد تا توانمندي هاي الزم براي كاركنان را فراهم سازمان بايد زمينه
هاي  مندي از مهارت آوردن فرصتهايي چون آزادي عمل و خودكنترلي در كار، بهره هاي انساني به فراهم  توسعه قابليت. فعليت برسد

هاي كتابداران، يعني  نياز به توسعه قابليت). 1383علي اكبري،(شود  ي به اطالعات به موقع و مناسب كار اطالق ميمختلف و دسترس
هاي خودش  ي كاركنان كه اين نياز به درك روشن هر فرد از استعدادهاي بالقوه و محدوديت نياز به شناخت استعدادهاي بالقوه

حتي كساني كه به باالترين . شود قد چنين درك روشني هستند، اين نياز هرگز تأمين نمياز آنجايي كه بيشتر مردم فا. بستگي دارد
هاي  نكته مهم در رابطه با توسعه قابليت. اند كنند كه استعداد بالقوه را به فعل درآورده اند بندرت احساس مي مقام دست يافته

يابند كه امكان رشد و شكوفايي فردي را براي آنان   مطلوب ميكاركنان اين است كه كاركنان، زماني فضاي سازماني را برازنده و
هاي شخصي براي كتابداران بيشتر باشد، به همان اندازه رضايت و رغبت  هر اندازه امكان ابداع و استفاده از توانايي. فراهم آورد

 از مشاركت مديران ها كتابخانهوتاه مدت اهداف بلندمدت و كاين كه تا چه حد براي تعيين .نسبت به كار در آنها بيشتر خواهد بود
شود  هاي عمومي از روشهاي مدون و منطقي استفاده مي  كتابخانه ارزشيابي مديرانبرايي يمعيارها و اينكه چه شود استفاده مي

ان با تخصص و بين وظايف محوله به مديراينكه . سازايي در كيفيت زندگي كاري و در راستاي آن عملكرد اين سازمان دارده تأثير ب
هاي عمومي  ها و در نهايت در كيفيت عملكرد كتابخانه  وجود دارد يا خير نقش مهمي در عملكرد مديران كتابخانهدانش آنان تناسب

هاي  هاي تجاري يا فعاليت ها افرادي را براي مديريت استخدام كردند كه در زمينه براي نمونه، در گذشته چند بار كتابخانه. دارد
داشتن دانش در يك زمينه، . خوردند گاه اين افراد در كتابخانه هم موفق بودند، اما اغلب شكست مي. يران موفقي بودندديگر مد

كند  ي ديگر را تضمين نمي اي به زمينه ي خاص هيچكدام انتقال از زمينه موفقيت در يك زمينه، توانايي كاربا مردم در يك زمينه
  ).1387اوانز، (

  

  ها پيشينه

 و پژوهشگران آنگونه كه بايد و انجام نشده است هاي عمومي در رابطه با كيفيت زندگي كاري مديران كتابخانهي ن پژوهشتاكنو
باشد،  ترين منابع يك سازمان، منابع انساني مي  يكي از پرارزش.اند نبرده  پيهاي عمومي   در كتابخانهاين موضوعشايد به اهميت

بنابراين در اين بخش . يابد هاي رضايت شغلي نيز افزايش مي ابع انساني سازمان توجه شود، جنبهچنانچه به كيفيت زندگي كاري من
ها نيز پرداخته  عالوه بر پژوهشهاي حوزه كيفيت زندگي كاري به برخي از پژوهشهاي انجام شده در حوزه رضايت شغلي در كتابخانه

  .شده است

بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران تخصصي و "رساني كه به  ابداري و اطالعكتارشدكارشناسي پايانامه در )1378 (باقري
اند و   درصد از كتابداران از شغل خود رضايت داشته50 پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه جمعاً "شهرستان كرج) دولتي(دانشگاهي

  .تر از حد متوسط قرار دارد  شغلي پاييناء شغلي و نيز امنيتقرضايت از امكانت رفاهي و بهداشتي، امكانات آموزشي، ارت

دهد كه  نتايج نشان مي.  انجام داد"وري كاركنان بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر بهره" تحقيقي با عنوان )1379(قاسمي 
يت زندگي يعني هرچه در ايجاد نظام كيف. وري نيروي انساني رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد بين كيفيت زندگي كاري و بهره

  .اند وري سازمان و نوآوري كمترين ضريب همبستگي را با كيفيت زندگي كاري داشته كاري سرمايه گذاري كنيم، بر بهره

.  و عملكرد وجود داردQWLهاي   در پژوهش خود نشان داد كه رابطه معناداري بين تمام مؤلفه)1380(رمضاني فرزانه 

به . دهد باشد كه همبستگي باال و مثبت را بين دو متغير نشان مي مي 0,79د  و عملكرQWLكه ضريب همبستگي بين  بطوري
  . افزايش يابد، متقابالً عملكرد افراد نيز افزايش پيدا خواهد كردQWLهاي تحقيق وي حاكي از آن است كه هرگاه  طور كلي يافته

 به اين نتيجه رسيد كه ميزان رضايت "انرضايت شغلي كتابداران كتابخانه ملي اير" در پزوهشي تحت عنوان )1382(كهن 
امكانات (ها  كتابدارن از روابط انساني موجود و سياستها و خط مشي مديريت بيشاز حد متوسط بوده است در حاليكه بقيه مؤلفه

  .كمتر از حد متوسط است) رفاهي و مادي، امكانات آموزشي، ارتقاء شغلي، امنيت شغلي و پايگاه اجتماعي

هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد   پزوهشي با عنوان ادراك كاركنان اداري از كيفيت زندگي كاري و مؤلفه)1385(ناظم 
هاي فيزيك  هاي جدول زماني كار، جنبه نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين ميانگين ادراك كاركنان از مؤلفه. اسالمي انجام داد
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 مشاركت كاركنان و تعادل بين اهداف فردي و سازماني و همچنين ادراك از كل شغل، رعايت عدالت در پرداختها، اختيارات و
  . داري وجود دارد كيفيت زندگي كاري در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت معني

با هدف بررسي كيفيت زندگي كاري پرستاران صورت گرفت نيز حاكي از آن بود ) 1386( درگاهي و همكاران نتايج تحقيق
پرستاران مورد مطالعه از % 74اي حدود  به گونه. اند هاي كيفيت زندگي كاري خود ناراضي  پرستاران از اكثر عناصر و مؤلفهكه

  .از آنها رضايت كامل داشتند% 1كاري خود ناراضي و تنها زندگي كيفيت 

كنان در شركت ايران خودرو ديزل  در پژوهشي كه به بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد كار)1388( شريف زاده
هاي كيفيت زندگي كاري و عملكرد كاركنان رابطه مثبت و معني داري  انجام داده است به اين نتيجه رسيده است كه بين همه مؤلفه

 .وجود دارد، البته شدت همبستگي ميان آنها متفاوت است

ري كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر انجام  پژوهشي با هدف بررسي كيفيت زندگي كا)1389(عنايتي و همكارانش 
همچنين مقايسه ابعاد . نتايج نشان داد كه فقط بعد يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان در سطحي معادل ميانگين قرار دارد. دادند

  .هاي معناداري بود تهاي سني، رسته شغلي و سابقه كاري حاكي از وجود تفاو بر حسب گروه كيفيت زندگي كاري در كاركنان

هاي دولتي ايران و ارائه   پژوهشي با هدف بررسي كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه)1390(نورشاهي و سميعي 
ساس ميزان سه نوع فعاليت آموزشي، پژوهشي و خدمات هاي اين تحقيق نشان داد بر ا يافته. راهكارهايي براي بهبود آن انجام دادند

مندي هيئت  ايي، كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت علمي مورد بررسي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست، سطح بهرهاجر ـ علمي
اليتهاي مشاركتي در بين اي نيز در حد پايين و متوسط ارزيابي شد، ميزان تعامالت، ارتباطات و فع علمي از فرصتهاي رشد و توسعه حرفه

) درصد53(از پاسخگويان در حد متوسط ارزيابي شد و همچنين بنابر نظر بيشتر پاسخگويان ت علمي توسط بيشترين درصد اعضاي هيا

سوء رفتار و عدم رعايت اخالق در فضاي زندگي كاري و فرهنگ سازماني عوامل تأثيرگذار بر ابعاد كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت 
  .علمي شناسايي شدند

1نزوتي
 كتابدار 342 كه در سطح ملي با همكاري "بيقي رضايت شغلي كتابدارن نيجريهمطالعه تط" در پزوهشي به نام )1987 (

ن از حقوق و مزاياي دريافتي، محيط فيزيكي كار و امكانات و فرصتهاي پيشرفت رضايت اندكي دارند و اانجام گرفت، نشان داد كه كتابدار
 .ي استليت و امنيت شغلابيشترين رضايت آنها مربوط به متغيرهاي استقالل، فع

2چيپل
 به بررسي ادراكات مديران مياني از كيفيت زندگي كاري پرداخت كه در سه شركت آمريكايي، ژاپني و شركت تهايا )1989 (

ها   پرداخت، ارتقاء فرصتعواملتري را از شركتهاي ژاپني در  هاي آمريكايي كيفيت زندگي عالي در اين مطالعه شركت. در تايلند انجام شد
  .ها داشت  آموزش فرصت عاملهاي ژاپني در تري را از شركت ها داشتند و شركت تهايا كيفيت زندگي عالي تو آموزش فرص

3شرمرهورمن
 بهتر كردن كيفيت زندگي كاري را در پرداخت منصفانه و كافي براي حسن انجام كار، سالمت و امنيت )1989( 

اي، يكپارچگي اجتماعي در سازمان، حمايت از  و ترقي در مسير حرفههاي رشد  هاي يادگيري، ايجاد فرصت وضعيت كار، ايجاد فرصت
  .داند حقوق فردي و مباهات به نفس كار در سازمان مي

4الئو
به .  شركت مقايسه كرد500هايي را به داشتن كيفيت كاري باال معروف بودند را با عملكرد تعداد   عملكرد شركت)2000( 

هاي وي  نتيجه بررسي. رشد فروش، رشد سرمايه، رشد بازدهي سرمايه و حاشيه سود استفاده شد ساله 5منظور سنجش عملكرد از روند 
  .باشد هاي تحت بررسي مي دهد كه كيفيت زندگي كاري يك عامل مهم تعيين ميزان عملكرد شركت نشان مي

5ورنا ماري
 "هاي مالي و كيفيت زندگي كاري ي و مشوقور رابطه مبتني بر عملكرد، بهره"نامه دكتري خود با موضوع   در پايان)2002 (

ثير أوري آنها ت درحاليكه بر بهره. ثير مثبتي بر ادراكات كاركنان از زندگيشان نداشتأهاي مشوق گروهي ت به اين نتيجه رسيده است كه طرح
ركنان در اصطالحات كيفيت وري كاركنان داشت اما موجب استرس بيشتر كا داشت و همچنين طرحهاي مشوق فردي تاثير مثبتي بر بهره

  .دهد كه پول انگيزش بسيار قوي براي بهبود عملكرد افراد است ها نشان مي در هر دو علت، يافته. زندگي كاريشان بود

6موك جلي
نتايج اين تحقيق بيشتر، .  انجام داد"كيفيت زندگي كاري در ميان كاركنان آفريقاي جنوبي" تحقيقي با عنوان )2005 (

  .شود كه سازمانها بهتر بتوانند در محيط بيروني رقابت كنند ثير آن بر عملكرد سازماني است و اين باعث ميأت زندگي كاري و تبهبود كيفي

                                                 
1- Nzotte 

2- Chaipol 

3- Schermerhorn 
4- Lau 

5- Verna 

6- Mokgele 
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1چان و ويات
 8 پرسشنامه در 319پژوهش،  در اين.  كيفيت زندگي كاري كاركنان را در شانگهاي مورد بررسي قرار دادند)2007(

همچنين . ميان كيفيت زندگي كاري درك شده و تمام متغيرهاي وابسته در اين پژوهش تأييد شدسازمان توزيع گرديد و ارتباط 
بطوركلي اين پژوهش، كيفيت زندگي  .مشخص گرديد كه ارضاي نياز احترام، نقش مهمي را در رضايت از زندگي كاري اين كاركنان دارد

 .كاري كاركنان اين سازمانها را در حد قابل قبولي دانست

2و و ونوگوپالرائ
هاي اين  داده.  در پژوهشي به بررسي فاكتورهاي مفهومي در كيفيت زندگي كاري كاركنان هند پرداختند)2009 (

سوالي كه ادراكات كاركنان را در مورد كيفيت زندگي  35 ي پرسشنامه كارمند، و بوسيله 332 اي بالغ بر پژوهش از طريق حجم نمونه
هاي اين پژوهش، نتايج حاصله نشان داد كه از نظر كاركنان،  پس از تجزيه و تحليل داده.آوري شد د، جمعدا كاري مورد بررسي قرار مي

هاي شغلي و  چهار فاكتور مهمتر از بقيه هستند كه اين فاكتورها عبارتند از محيط كار، رشد و آزادي عمل شخصي، ماهيت پاداش
به طوركلي اين پژوهش، .  بودند0,79 ،0,88، 0,92، 0,93: تور در پرسشنامه به ترتيب آلفاي كرونباخ براي اين چهار فاك.هاي ارتقا فرصت

  .ي اين چهار فاكتور اصلي تأكيد نمود بر نقش مديريت سازمان بعنوان تأمين كننده

3كونمي و ديگران
ي كاركنان سازي اخالقيات، كيفيت زندگي كاري و بروندادها ي بين نهادينه  طي پژوهشي به بررسي رابطه)2010(

نتايج حاصل شده از . مدير منابع انساني در تايلند توزيع شد 514 هاي اين پژوهش از طريق پست الكترونيك ميان پرسشنامه. پرداخت
نتايج همچنين به صورت تلويحي داللت بر اين داشتند كه . ي مثبت ومعناداري را بين اين سه مؤلفه نشان داد اين پژوهش، رابطه

: اخالق و دو بعد كيفيت زندگي كاري، تأثيرات مثبتي روي سه جنبه مهم كار كاركنان دارند كه اين سه جنبه عبارتند ازسازي  نهادينه

  .ي تيمي رضايت شغلي، تعهد سازماني و روحيه

4بوالهري و همكارانش
 آوري اطالعات و همچنين بررسي رابطه  پژوهشي با هدف سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان فن)2011 (

آوري   نفر از پرسنل فن292اين پژوهش در بين . شناختي آنان انجام داد هاي جمعيت بين كيفيت زندگي كاري و برخي از ويژگي
تر از متوسط است و همچنين  نتايج اين پژوهش نشان داد كه سطح كيفيت زندگي كاري آنان در سطح پايين. اطالعات انجام شد

اما ميان سطح كيفيت زندگي . يفيت زندگي كاري اين افراد رابطه معناداري وجود نداردمشخص شده است كه بين جنسيت و سطح ك
  .كاري و سن و همچنين سابقه كاري و درآمدشان رابطه معناداري وجود دارد

  

 روش تحقيق

استان مازندران هاي عمومي   در كتابخانه1390هاي عمومي كه در سال  جامعه پژوهش حاضر شامل كليه مديران و مسئوالن كتابخانه
هايي از اين پژوهش كه به شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي  بخش. نفر است 52دهد، كه تعداد آنها  كنند، تشكيل مي فعاليت مي

اي و بخش اعظم اين پژوهش، با استفاده از روش  كاري مديران از ديدگاه ساير پژوهشگران خواهد پرداخت، با استفاده از روش كتابخانه
 اين در.  پرسشنامه بوده است،ابزار گردآوري اطالعات.مايشي و از طريق كسب اطالعات از جامعة انساني پژوهش انجام گرفته استپي

سطح . ايم به بررسي هر يك از متغيرهاي مربوط به عوامل كيفيت زندگي كاري مديران پرداخته پژوهش با استفاده از پرسشنامه
دست آمده برابر ه با توجه به اينكه آلفاي كرونباخ ب. اي تنظيم شده است  گزينه5ي و بر اساس طيف ليكرت ا گيري پرسشنامه، فاصله اندازه

  . بود، بنابراين پايايي پرسشنامه مورد تائيد قرار گرفت910/0با 

  

  ها روش تجزيه و تحليل داده

عدد و (هاي حاصل از اجراي تحقيق به صورت كمي   دادهدرمواردي كه. ها است ها، مفاهيم و دستورالعمل ها نمايانگري از واقعيت داده
هاي  از آنجا كه نتايج اين تحقيق نيز حاصل داده). 1382سرمد و ديگران، (گيرد  ها صورت مي آوري شود، تحليل كمي روي داده جمع) رقم

 اين در.  استفاده شده استExcel و SPSSهاي افزار ها نيز كمي بوده و بدين منظور از نرم كمي خواهد بود، روش تجزيه و تحليل داده

6 آزمون فريدمن و5 تك نمونهt مانندآزمون آماري هاي روش از آمده، بدست هاي داده تحليل و تجزيه جهت پژوهش
 .است شده استفاده 

  

                                                 
1- Chan & Wyatt 

2- Rao & Venugopal 

3- Koonmee & et al 

4- Bolhari & et al 
5- T- one sample 

6- Friedman Test 
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  هاي پژوهش يافته

عوامـل   ي براسـاس  هاي عمومي استان مازندران، وضعيت موجود كيفيت زندگي كار          از ديدگاه مديران كتابخانه   : 1سوال
ميـانگين  به چـه ميـزان از   براي پاسخ به اين سوال و اينكه مشخص گرددميانگين سطح عوامل       هشت گانه مدل والتون چگونه است؟     

  . آمده است1 از آزمون تي تك گروهي استفاده شده است كه شرح آن در جدولتر استمتر و يا كشبينظري 

  

  اي  تك نمونهtگانه كيفيت زندگي كاري با ميانگين نظري با استفاده از آزمون عوامل هشت  ـ بررسي تفاوت ميانگين1جدول 

 تفاوت% 95سطح معناداري 

 پاييني بااليي
 تفاوت ميانگين

سطح معناداري 
 )دودامنه(

درجه 
 آزادي

t 
  عوامل هشت گانه

 كيفيت زندگي كاري

  كافي و منصفانه پرداخت  ـ33,954  51 0,000 ـ1,50641 ـ1,5955  ـ1,4173

  بهداشتي و ايمن محيط  ـ10,233 51 0,000 ـ0,80769 ـ0,9661  ـ0,6492

  سازمان در قانونگرايي  ـ11,560 51 0,000 ـ1,07051 ـ1,2564  ـ0,8846

  زندگي كلي فضاي  ـ12,877  51 0,000 ـ0,70192 ـ0,8114  ـ0,5925

  كاري زندگي اجتماعي وابستگي  0,483 51 *0,631 0,3846 ـ0,1214  0,1983

  امنيت و رشد فرصت تأمين ـ18,458 51 0,000 ـ1,12981 ـ1,2527  ـ1,0069

  انساني قابليتهاي  ي توسعه ـ10,117  51 0,000 ـ0,88077 ـ1,0555  ـ0,7060

  يكپارچگي و انسجام اجتماعي ـ6,798 51 0,000  ـ0,47692  ـ0,6178  ـ0,3361

  

داري  با سطح معني(هاي عمومي استان مازندران  ري در كتابخانهگردد كه از هشت عامل كيفيت زندگي كا مشخص مي1از جدول
در اين ) 0,631داري  با سطح معني(داراي تفاوت معناداري با ميانگين نظري هستند و فقط عامل وابستگي اجتماعي زندگي كاري) 0,000

اند و  تر از متوسط قرار گرفته  در سطحي پايينبه اين معنا كه هفت عامل مذكور. سازمان داراي تفاوت معناداري با ميانگين نظري نيست
  .فقط عامل وابستگي اجتماعي زندگي كاري در سطح متوسط قرار دارد

 به بررسي توصيفي عوامل هشت گانه كيفيت زندگي كاري پرداخته و كمترين و بيشترين ميزان و ميانگين 2همچنين جدول شماره 
  . سطح اين عوامل را نشان داده است

  

  توصيف وضعيت عوامل هشت گانه كيفيت زندگي كاري ـ2جدول 

  تعداد  كمترين بيشترين ميانگين انحراف استاندارد

  كافي و منصفانه پرداخت  52  1,00  2,00 1,4936 0,31993

  بهداشتي ايمن و محيط  52 1,00  3,33 2,1923 0,56916

  درسازمان قانونگرايي  52 1,00  3,33 1,9295 0,66777

  زندگي كلي فضاي  52 1,50  3,00 2,2981 0,39307

  كاري زندگي اجتماعي وابستگي  52 2,00  4,33  *3,0385 0,57415

  امنيت و رشد فرصت تأمين 52 1,00  2,75 1,8702 0,44139

  انساني قابليتهاي ي توسعه 52 1,00  3,20 2,1192 0,62780

  يكپارچگي و انسجام اجتماعي 52  1,60  3,60  2,5231  0,50589

  

هاي عمومي استان مازندران، كدامين عوامل شناخته شدة كيفيت زندگي كاري  از ديدگاه مديران كتابخانه: 2سوال 
هاي پرسشنامه آزمون فريدمن گرفته شد و با توجه به  به منظور پاسخگويي به اين پرسش از يافتهبر عملكرد آنها مؤثرتر است؟

 عامل پذيرفته 8اين ) اولويت(ده است كه ادعاي يكسان بودن رتبه  به دست آم0,05اينكه سطح معني داري آزمون كمتر از 
  .شود و ميزان تأثير اين عوامل يكسان نيست نمي
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  بندي تأثير هر يك از ابعاد كيفيت زندگي كاري بر عملكرد از ديد مديران ـ اولويت3جدول 

  رديف عوامل هشت گانه كيفيت زندگي كاري ميانگين

  1  يبهداشت و ايمن محيط  5,17

  2  پرداخت منصفانه و كافي  5,04

  3  تامين فرصت رشد و امنيت مداوم  4,92

  4  هاي انساني تيبلاي ق توسعه  4,81

  5  يكپارچگي و انسجام اجتماعي  4,41

  6  فضاي كلي زندگي  4,16

  7  گرايي در سازمان قانون  4,14

  8  كاري زندگي اجتماعي وابستگي  3,34

  

 بهداشتي و ايمن محيط عامل هاي عمومي استان مازندران از ديدگاه مديران كتابخانه، 3ز جدولبر اساس نتايج به دست آمده ا

  .تأثير را بر عملكرد آنان داردكمترين  3,34 با ميانگين كاري زندگي اجتماعي وابستگيو عامل  بيشترين تأثير 5,17با ميانگين 

دران، هر يك از عوامل شناخته شدة كيفيت زندگي كاري چه تأثيري هاي عمومي استان مازن از ديدگاه مديران كتابخانه: 3سوال 
  .آمده است 4براي پاسخ به اين سوال از آزمون تي تك گروهي استفاده شده است كه شرح آن در جدولبر عملكرد آنها داشته است؟

  

  گين نظريـ بررسي تفاوت ميانگين تاثير عوامل هشت گانه كيفيت زندگي كاري بر عملكرد با ميان4جدول 

 اي  تك نمونهt با استفاده از آزمون 

 تفاوت% 95سطح معناداري 

 پاييني بااليي
تفاوت ميانگين سطح معناداري 

 )دودامنه(
 T درجه آزادي

  عوامل هشت گانه

 كيفيت زندگي كاري

  كافي و منصفانه پرداخت 18,254  51 0,000 1,57051 1,3978 1,7432

  بهداشتي و ايمن محيط 24,370 51 0,000 1,65385 1,5176 1,7901

  سازمان در گرايي قانون 20,329 51 0,000 1,43590 1,2941 1,5777

  زندگي كلي فضاي 17,065  51 0,000 1,42308 1,2557 1,5905

  كاري زندگي اجتماعي وابستگي 14,555 51 0,000 1,24359 1,0721 1,4151

  امنيت و رشد فرصت ينتأم 26,483 51 0,000 1,64904 1,5240 1,7740

  انساني قابليتهاي ي توسعه 24,863  51 0,000 1,59231 1,4637 1,7209

  يكپارچگي و انسجام اجتماعي 26,470 51 0,000 1,57692 1,4573 1,6965

  

 000/0 آمده است مقدار معني داري آزمون براي هر هشت عامل كيفيت زندگي كاري برابر با 4طبق نتايج آزمون كه در جدول 

هاي عمومي استان مازندران مؤثر  بيان كرد كه تمامي اين عوامل بر عملكرد مديران كتابخانه% 95است بنابراين با سطح اطمينان 
  .گانه متفاوت است، كه در سوال قبلي مورد بررسي قرار گرفته است البته ميزان تأثير براي اين عوامل هشت. ند بود

  

  گيري نتيجه

در اين رابطه، توجه به گستردگي و . ندگي كاري در هر سازمان، متأثر از شرايط خاص آن سازمان استوضعيت موجود كيفيت ز
سازماني كه به كاركنان خود به مثابه . تواند اين موضوع را بيش از پيش مهم جلوه دهد تنوع نيازهاي مادي و غيرمادي كاركنان مي
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در مقابل، سازماني كه نيروي انساني . دامه داده و به اهداف خود نائل شودنگرد، قطعاً نخواهد توانست به حيات خود ا ماشين مي
تواند به اين نكته اميدوار باشد كه بازدهي خود را به حداكثر رسانده و به  داند، مي خود را، مهمترين وگرانبهاترين منابع خود مي

دگي كاري خود ارائه كرده است، به شكلي است كه متغيرهايي كه والتون در مدل كيفيت زن. سوي اهداف معين خود به پيش رود
توجه به . تواند وضعيت نامطلوب موجود كيفيت زندگي كاري هر سازمان را به وضعيت مطلوب و بهينه مبدل سازد توجه به آن مي

زد، تأمين فرصت هاي كاري ايمن و بهداشتي كه كارمند بتواند به راحتي در آن به فعاليت بپردا پرداخت ومزاياي كاركنان، محيط
تواند به نتايجي منجر شود كه مهمترين آن كيفيت زندگي كاري  رشد و امنيت و به طور كلي توجه به نيازهاي مادي و معنوي مي

  .بهتر آن سازمان است

هاي عمومي استان مازندران، وضيعيت موجود كيفيت زندگي  از ديدگاه مديران كتابخانه: لسوال او گيري نتيجه
  عوامل هشت گانه مدل والتون چگونه است؟ سكاري براسا

 است و اين تنها عاملي است كه كاري زندگي اجتماعيبراساس نتايج بدست آمده بيشترين ميانگين مربوط به عامل وابستگي 
ل هاي عمومي استان مازندران در سطح متوسط قرار داردو هفت عام گانه كيفيت زندگي كاري مديران كتابخانه ميان عوامل هشت
يكپارچگي و انسجام در اين ميان . هايي كمتر از ميانگين نظري در سطحي پايينتر از سطح متوسط قرار دارند ديگر با ميانگين

، بهداشتي و ايمن محيط، زندگي كلي فضايتر به ترتيب به عوامل  تر از متوسط و سطوح پايين  در سطح بعدي و پاييناجتماعي
 اختصاص دارد در اين ميان كمترين ميانگين به امنيت و رشد فرصت تأمين، سازمان در گرايي ونقان، انساني هاي قابليت ي توسعه

  . با ميانگين تعلق داردوكافي منصفانهپرداخت 

گانه  دهد كه سطح عامل پرداخت منصفانه و كافي و تأمين فرصت رشد و امنيت در بين عوامل هشت مطالعه اين نتايج نشان مي
هاي عمومي از نظر ميزان حقوق و مزاياي شغلي و همچنين  هاي كتابخانه ي كاستي دهنده كه نشان.  قرار دارندترين سطوح در پايين

هاي عمومي استان  بدين ترتيب الزم است كه مسئوالن و مديران اداره كتابخانه. امنيت شغلي و فرصت رشد و ادامه تحصيل است
راي ادامه تحصيل و رشد استعدادها، بهبود در شرايط محيط كاري و به طور كل مازندران با افزايش حقوق و مزايا، ايجاد فرصت ب
شان  هاي عمومي اين حس را به وجود آورند كه حقوق و مزايا و ديگر شرايط كاري بهبود شرايط كل زندگي كاري مديران كتابخانه

اي  شان به نحو قابل مالحظه محيط كاريباشد و احساس رضايت از شغل و  متناسب با سطح دانش و انرژي مصرف شده آنها مي
  . افزايش يابد

همچون، پرداخت و مزايا، محيط كار،  توان نتيجه گرفت كه عوامل متعددي هاي سوال اول، مي بنابراين با توجه به يافته
ومي استان هاي عم تواند در وضعيت موجود كيفيت زندگي كاري مديران كتابخانه فرصتهاي رشد و پيشرفت و عوامل ديگري مي

درگاهي و همكارانش ي است كه الزم به ذكر است كه نتايج اين سوال در رابطه وهمسو با نتايج. مازندران تأثير داشته باشد
  .هاي خود به دست آوردند  در پژوهش)2011(و بوالهري و همكاران) 1390(نورشاهي) 1389(، عنايتي و همكارانش )1386(

هاي عمومي استان مازندران، كدامين عوامل شناخته شدة  ه مديران كتابخانهاز ديدگا:  سوال دوم گيري نتيجه
  كيفيت زندگي كاري بر عملكرد آنها مؤثرتر است؟

 بيشترين بهداشتي و ايمن محيط عامل هاي عمومي استان مازندران از ديدگاه مديران كتابخانهبر اساس نتايج به دست آمده 
 بهداشتي و ايمن محيطهمچنين پس از عامل . تأثير را بر عملكرد آنان داردكمترين  كاري زندگي اجتماعيوابستگي و عامل تأثير 

ي  مداوم، توسعه و به ترتيب تامين فرصت رشد و امنيت بيشترين تأثير را بر عملكرد آنان داردعامل پرداخت منصفانه و كافي 
گرايي در سازمان در درجات بعدي اهميت قرار دارند   قانونهاي انساني، يكپارچگي و انسجام اجتماعي، فضاي كلي زندگي و تيلقاب

توان گفت كه محيط كار ايمن و  از اين رو مي.  داردكاري زندگي اجتماعيوابستگي عامل تأثير را بر عملكرد آنان و كمترين 
تواند در افزايش  ري در اين امر ميگذا هاي عمومي استان مازندران دارد و سرمايه بهداشتي تأثير فراواني بر عملكرد مديران كتابخانه

هاي عمومي استان بعد از محيط كار ايمن و  از نظر مديران كتابخانه. هاي عمومي استان مفيد به فايده باشد كارايي كتابخانه
ق و مزاياي لذا توجه به ميزان حقو. تواند داشته باشد بهداشتي عامل پرداخت منصفانه و كافي بيشترين تأثير را بر عملكرد آنها مي

 .هاي شغلي باشد و در نهايت به بهبود عملكرد آنان منجر شود تواند عامل مهمي در برانگيختن آنان به انجام فعاليت كاركنان، مي

  .هاي خود به دست آوردند در پژوهش )2002(ي ورنامارو ) 1388( زاده شريفهاي اين سوال همسو با نتايجي است كه  يافته
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هاي عمومي استان مازندران، هر يك از عوامل شناخته شدة  از ديدگاه مديران كتابخانه: گيري سوال سوم نتيجه
  كيفيت زندگي كاري چه تأثيري بر عملكرد آنها داشته است؟

بر عملكرد مديران عوامل شناخته شدة كيفيت زندگي كاري شود كه تمامي  هاي اين پرسش چنين استنباط مي با توجه به يافته
توان  هاي بااليي كه اين عوامل به خود اختصاص دادند مي عمومي استان مازندران مؤثر بوده و با توجه به ميانگينهاي  كتابخانه

گانه متفاوت  البته ميزان تأثير براي اين عوامل هشت. نتيجه گرفت كه اين عوامل تأثير نسبتاً زيادي بر عملكرد مديران داشته است
 رمضاني ،)1379( اسميقهاي اين سوال همسو با نتايجي است كه  يافته. قرار گرفته استاست، كه در سوال قبلي مورد بررسي 

هاي  در پژوهش)2007( چانوويات ،)2005( موك جلي، )2002(ي ورنا مار، )2000(و الئ،)1388( زاده شريف، )1380( فرزانه
  .خود به دست آوردند

  

  پيشنهادهاي اجرايي

  مديران؛  با ميزان فعاليتتوجه به حقوق و مزاياي شغلي متناسب -

به جاي ملزم ساختن تمامي كارمندان به كار در ساعتهاي يكسان طرح كار تناوبي به كارمندان اجازه : اجراي كار تناوبي -
 .دهد، در انتخاب ساعتها و روزهاي كاري تقريباً آزاد باشند مي

هاي غيرمادي بر عملكرد آگاهي داشته باشند و به  اشهاي عمومي استان مازندران از اثرات پاد مسئوالن اداره كل كتابخانه -
 كنند مانند شرايط مناسب براي كار كردن،  هاي غير از حقوق و دستمزد نيز استفاده منظور تشويق و ترغيب كارمندان، از انگيزنده

 كار و احساس مشاركت و تعلق در انجام امور بهره بگيرند؛ قدرداني كامل در مقابل انجام

 بيني گردد؛ يكي و امكانات رفاهي محيط كار مانند روشنايي و وسايل برودتي و حرارتي به تناسب فصول سال پيششرايط فيز -

 تأكيد برمشاركت كاركنان در مسائل ايمني و بهداشتي؛ -

 تشكيالت مناسب و انتصاب بازرساني براي اداره و نظارت بر امور ايمني و بهداشتي؛ -

 ها در جهت طراحي و نظارت بر كار خود؛ هاي بيشتر به آن  و ارائه فرصتهاي مستمر به كاركنان دادن آموزش -

 توجه به مسائل رواني كه امنيت شغلي بارزترين آن است، باعث افزايش عملكرد كمي و كيفي كاركنان خواهد شد؛ -

 كوشش در جهت ايجاد جوي سالم در محيط كار و صميميت بين كاركنان؛ -

  قرار دادن خصوصيات شغل و شاغل؛دقت در انتصاب كاركنان و مد نظر -

 هايي در جهت آسايش كاركنان و ايجاد امنيت رواني؛ ايجاد تعادل و توازن بين زندگي كاري و غيركاري از طريق برنامه -

هاي مناسب براي ادامه تحصيل و تشويق كاركنان به ادامه تحصيل، به منظور افزايش دانش در خصوص  آوردن فرصت فراهم -
 ري؛هاي كا فعاليت

 هايشان، به منظور افزايش روحيه؛ هاي تفريحي از سوي سازمان براي كارمندان و خانواده برگزاري برنامه -

 هاي برجسته؛ تقدير از كاركنان به دليل انجام فعاليت -

 هاي سازمان نياز دارند؛ حمايت الزم از كاركنان، درمواقعي كه آنان به حمايت -

 ها؛ گيري  عنوان راهكار اجرايي مناسب جهت افزايش سطح مشاركت كاركنان در تصميماستقرار نظام پيشنهادها در سازمان به -

ي شكايات و دارا بودن آرامش نسبي در محيط كار، يكي از اقداماتي است  ي آزادي بيان بدون ترس و اقامه فراهم كردن زمينه -
 گردد؛ كه منجر به بهبود عملكرد كاركنان مي

هاي سازماني مشابه، به طور رسمي  بدين گونه كه پست. مشاغل در سازمان اجرا گرددگردد طرح جانشيني  پيشنهاد مي -
 . جانشين يكديگر گردند

با اين طرح، ضمن رفع مشكالت يكنواختي كار هر كارمند، دو تخصص نزديك به هم يكديگر را فرا گرفته و در هنگام  -
 يگردد؛ها و در زمان بازنشستگي، مشكل تأمين نيرو مرتفع م جايي جابه

 روزساختن دانش آنان؛ هاي كاركنان و به هاي بازآموزي شغلي جهت افزايش توانايي برپايي دوره -

 گيري بپردازند؛ دادن اختيارات بيشتر به مديران تا درموارد لزوم، خود به تصميم -
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 دردسترس قراردادن اطالعاتي كه كاركنان به آن نياز دارند؛ -

 ؛تقويت نظام ارزيابي عملكرد كاركنان -

  

 هاي آتي پيشنهادهايي براي پژوهش

 : گردد كه پيشنهاد مي

 .هاي كيفيت زندگي كاري والتون به صورت جداگانه و مفصل، با ساير مقوالت سازماني مورد بررسي قرارگيرند هر يك ازمؤلفه -

اي امروز و از مباحث ها در دني ي سازمان هاي عمده ي تعادل ميان زندگي كاري و غيركاري كه يكي از موضوع در باب مقوله -
 .هايي انجام شود باشد، پژوهش مهم كيفيت زندگي كاري مي

هايي  هاي ايران، پژوهش هاي اصالح و بهسازي آن در سازمان درخصوص شناسايي موانع بهبود كيفيت زندگي كاري و روش -
 .انجام و نتايج اعتبارسنجي شوند

 .هاي عمومي كشور انجام و نتايج با يكديگر مقايسه شود هايي در ديگر كتابخانه  مشابه با اين پژوهش، پژوهش -

 .مدلي بهينه از كيفيت زندگي كاري و مطابق با نظام بوروكراتيك سازمانهاي ايران ارائه شود -
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