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 تعاریف مفهومی: 

 : کیفیت زندگی کاری

کارکنان در نظر گرفنه شده که  یازهایبه ن یسازمان ییبه عنوان واکنش ها و پاسخ ها یکار یزندگ تیفیدر ک

شود، می یطراح ندر سازما یکار یکه به منظور زندگ یهاگیریدهد به طور کامل در تصمیمبه آنها اجازه می

 (.331، ص 2009،یو آنچر ی)کاندس شودآنها فراهم  یستیرفاه و بهز تیمشارکت داشته باشند؛ و در نها

 کافی: و منصفانه خدمت جبران

کند که؛ منظور از پاداش مناسب حقوق و حق الزحمه و سایر منافعی است که برحسب ( تشریح می2006)استون  

 شود تا آنها را در یک استاندارد قابل قبول از زندگی حفظ کند.میزان کار کارکنان به آنها پرداخت می

  ایمن: و سالم کاری شرایط 

و تعیین ساعات کار منطقی است  ان رضایت کارکنان از آنمنظور ایجاد شرایط کاری ایمن ازنظر فیزیکی و میز

 (.9، ص 1390پیما، ، به نقل از کوه1973والتون،)

  تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم:

های به کارگیری مهارتهای کسب فرصت های فردی، فرصت پیشرفت وبه معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی

 (.9)همان:  باشداشتغال میشده و تأمین امنیت درآمد و 

 گرایی در سازمان: قانون

منظور فراهم بودن زمینه آزادی بیان و بدون ترس از انتقام مقام باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه 

 (.9انسانی است )همان: 

  وابستگی اجتماعی زندگی کاری: 

 (.9)همان:  تماعی سازمان اشاره داردبه چگونگی برداشت )ادارک( کارکنان در مورد مسئولیت اج

 فضای کلی زندگی:

های کارکنان که شامل اوقات فراغت، انجام این مؤلفه به برقراری تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش 

 (.9شود )همان: ها در زندگی میهای خانوادگی و ایفای سایر نقشمسئولیت



 

 

  یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان:

های ها و گروهگیری تیمضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع فرد در سازمان و تشویق به شکلاین مو

 (.9)همان:  شوداجتماعی می

 های انسانی: توسعه قابلیت

مند شدن از مهارتهای گوناگون، های چون استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار، بهرهبه فراهم بودن فرصت

 (.9ریزی برای کارکنان اشاره کرد )همان: متناسب با کار و برنامهدسترسی به اطالعات 

 

 تعاریف عملیاتی: 

 : کیفیت زندگی کاری

گانه پرسشنامه کیفیت زندگی های هشتمندی یک کارمند از مطلوبیت مؤلفهدر این پژوهش منظور میزان بهره

های مداوم رشد و و بهداشتی، فرصتکافی، محیط ایمن  و منصفانه خدمت کاری والتون است که شامل جبران

قانونگرایی در سازمان، وابستگی متقابل اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و  امنیت،

باشد و از طریق نمرات حاصل از میانگین کل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون توسعه قابلیت های انسانی می

 .شودمحاسبه می

 کافی:  و نصفانهم خدمت جبران

در این پژوهش منظور مطابقت حقوق دریافتی با معیارهای مورد نظر فرد، سازگاری نظام پرداخت حقوق کارکنان 

با نظام پرداخت سایر شرکت ها، میزان رضایت از حقوق، رضایت از دریافت به موقع و ارزیابی میزان تأمین مخارج 

 شود.در پرسشنامه سنجیده می 5تا  1طریق سؤال باشد که از فرد به وسیله حقوق دریافتی می

 ایمن:  و سالم کاری شرایط 

و رضایت از میزان  این پژوهش نیز منظور رضایت از شرایط فیزیکی و محیطی کار، رضایت از ایمنی و بهداشت در

 شود.پرسشنامه سنجیده می 8تا  6ساعات کاری است که به وسیله سؤاالت 

 

 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم: 

در این پژوهش منظور امکان رشد ظرفیت و توانایی های بالقوه در شغل، امکان به کارگیری مهارتهای آموخته شده 

 شود.پرسشنامه سنجیده می 11تا  9و میزان امنیت شغلی در سازمان است که به وسیله سؤاالت 

 قانون گرایی در سازمان:

ور میزان منصفانه بودن رفتار مدیران با کارکنان، امکان بیان آزاد نظرات بدون ترس و واهمه، در این پژوهش منظ 

فراهم بودن روشی مدون برای اظهار نظر یا شکایات و میزان رضایت کارکنان  برخورداری کارکنان از آزاد اندیشی،

 .شودرسشنامه سنجیده میپ 17تا  12از مقرارت و آیین نامه های در شرکت است که به وسیله سؤاالت 

  :وابستگی اجتماعی زندگی کاری 



 

 

عمل کردن به مقررات و دستورالعملها توسط  در این پژوهش منظور میزان ارج نهادن به قانون توسط مسئولین،

پرسشنامه سنجیده  20تا  18باشد که به وسیله سؤاالت مسئولین و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست می

 شود.می

 فضای کلی زندگی:  

در این پژوهش منظور میزان مانع شدن شغل از انجام مسئولیت های خانوادگی و سایر نقش ها در زندگی و 

 شود.پرسشنامه سنجیده می 23تا  21به وسیله سؤاالت  باشد کهگذراندن مطلوب اوقات فراغت می

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان: 

زان فراهم بودن مسیر رشد و ترقی فنی و علمی، فراهم بودن تسهیالت برای شرکت در این پژوهش منظور می

 کارکنان در محافل علمی، انجام وظایف بر اساس سلسه مراتب اداری و میزان اعتماد همکاران نسبت به همدیگر

 شودپرسشنامه سنجیده می 27تا  24شود که به وسیله سؤاالت می

 توسعه قابلیت های انسانی: 

های باالی سازمانی، مورد حمایت قرار گرفتن توسط این پژوهش منظور فراهم بودن ارتقای کارکنان به رده رد

ای و سایت برای همکاران در مواقع لزوم، دسترسی به اطالعات مربوط به کار و فراهم بودن امکانات کتابخانه

 شود.پرسشنامه سنجیده می 32تا  28باشد که به وسیله سؤاالت دسترسی به اطالعات مربوط به شغل می

 

 شیوه نمره گذاری

کافی و  های )پرداختسوال است و هشت عامل کیفیت زندگی کاری شامل مؤلفه 32. این پرسشنامه شامل 

وابستگی اجتماعی زندگی  قانونگرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت، منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی،

 می سنجد.  و توسعه قابلیت های انسانی( را یکپارچی و انسجام اجتماعی فضای کلی زندگی، کاری،

طیف نمره گذاریآن بر اساسلیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازمربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده 

 است:

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز
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