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Abstract: 

The aim of this study was to design and explain the quality of life of the offshore employees 

Keywords:

-

Strategic Studies in Petrolume and Energy Industry                           Volume 12 | | Spring 2021

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 18

http://iieshrm.ir/article-1-1178-fa.html


فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی |           سال دوازدهم | شماره ٤٨ | بهار ١٤٠٠ (ويژه نامه)  | ١٤٥ |

بهروز موسي زاده۱_ سيد نجم الدين موسوی*۲_ حجت وحدتي۳_ امير هوشنگ نظرپوری۴

چكيده
ــدف طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری صنعت نفت انجام  ــش حاضر با ه پژوه
ــيوه گردآوری داده ها آميخته اكتشافي مبتني  ــاس هدف، كاربردی و از نظر ش گرفت. اين پژوهش بر  اس
بر رويكرد ساختاری تفسيری است. جامعه آماری در بخش كيفي ۱۲ نفر از خبرگان بودند كه بر اساس 
اصل كفايت نظری و نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش كيفي، مصاحبه های 
نيمه ساختار يافته و در بخش كّمي، پرسشنامه متشكل از سواالت محقق ساخته مي باشد. در بخش كيفي، 
ــت آمده از مصاحبه با استفاده ازنرم افزار Atlas.ti و روش كد گذاری تحليل شد  و ۹ مولفه  داده های به دس
كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شناسايي شدند. در بخش كّمي از مدلسازی معادالت ساختاری با 
استفاده از نرم افزار  استفاده گرديد و با استفاده از آزمون تبيين قدرت مدل مقدار GOF مدل ۰/۵۱۶ 
به دست آمد كه قدرت تبيين بااليي است. با استفاده از آزمون فريدمن مولفه ها رتبه بندی شدند، همچنين 

ابعاد هر كدام از مولفه ها نيز به جهت كاربردی بودن در صنعت اولويت بندی گرديدند.

واژگان كليدی: كيفيت زندگي كاری، شركت نفت، كاركنان اقماری، نفت وگاز غرب، مدل سازی.

تاريخ پذيرش ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ تاريخ دريافت ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
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مقاله علمي - پژوهشي
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مقدمه 
ــيار مهم در جهت جذب و حفظ  در عصر رقابت جهاني كيفيت زندگي كاری كاركنان امری بس
كاركنان ماهر،و با استعداد و با تجربه مي باشداست. اگر منابع انساني را يكي از مهم ترين اركان ارتقای 
عملكرد سازمان بدانيم، واضح است كه بررسي متغيرهای اثرگذار بر عملكرد آنان تا چه اندازه راهنمای 
ــث مديريت معاصر، مفهوم  ــد بود (رابينز، ۱۳۹۷). در مباح ــازمان خواه مديران در بهبود عملكرد س
). در قرن بيست  ــده است  كيفيت زندگي كاري به موضوع اجتماعي عمده اي مبدل ش
و يكم، جهاني سازی، صنايع و اقتصاد را وادار كرده كه در مسير خدمات دهي و فناوری اطالعات رشد 
 .( ــازمان تلقي مي گردند  يابند، در اين زمينه كارمندان، با ارزش ترين دارايي س
ــاني و  ــت كه كيفيت زندگي كاري رويكردی مهم در بقای ارزش هاي انس والتون۱ (۲۰۰۷) اظهار داش
محيطي است كه به علت توجه زياد به پيشرفِت تكنولوژيكي و رشد اقتصادي ناديده گرفته شده است. 
ــتيابي به اهداف سازماني و افزايش رضايتمندی كاركنان، ارايه كيفيت زندگي كاری سازمان  برای دس
ــرفت هايي كه در فناوری اطالعات و ارتباطات و  ). امروزه با پيش ــت موردنياز اس
ــبكه های اجتماعي شده، بيشتر كاركنان خود را با كاركنان ساير سازمان های هم قطار خود مقايسه  ش
ــت حفظ  ــركت ها برای نگهداش ــتری دارند. ش مي كنند و بر مطالبات برحق و قانوني خود آگاهي بيش
ــتند.  ــغلي و برآوردن نيازهای كاركنان هس ــاني مجبور به رعايت الزامات كيفيت زندگي ش نيروی انس
ــازمان نيازی  ــبت به س كيفيت زندگِي كاری، برای ايجاد انگيزه در كاركنان،  و افزايش تعهد آنها نس
ــود   ــت و همچنين ابزاری مهم در جهت بهبود عملكرد كاركنان تلقي مي ش ضروری اس

.(

ــاخص بااليي به كارمندان خود ارائه مي دهد،  ــازمان كيفيت زندگي كاری با ش زماني كه يك س
ــود. با توجه به  ــارمان مي ش در پي آن، موجب باال رفتن نرخ جذب و حفظ كارمندان و كاهش ترک س
ــده و اهميت موضوع بيان شده، پژوهش حاضر به بررسي كيفيت زندگي كاری كاركنان  موارد ذكر ش
اقمارِی شركت بهره برداری نفت و گاز غرب مي پردازد و با ارائه مدل بومي سنجش و تعيين مولفه های 
كيفيت زندگِي كاری و همچين، اولويت آنان و موانع و اقداماتي كه سدی در راه رسيدن به اين آرمان 
ــوال اصلِي پژوهش عبارت است از، مدل  ــي و تحليل قرار مي دهد، از اين رو س ــد را مورد بررس مي باش
ــرايط اقمارِی شركت چگونه است؟ برای پاسخگويي به اين  ــنجِش كيفيت زندگي كاری در ش بومي س
ــت تا مدلي را برای كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری در شركت  ــش، پژوهش حاضر بر آن اس پرس

نفت و گاز غرب طراحي و تبيين نمايد. 
در ادامه، به مباني نظری تحقيق و ادبيات آن پرداخته مي شود. كيفيت زندگِي كاری تأكيد بر توسعه 
ــت تا بتوانند آزادانه كار كنند، مطالب خود را بيان كنند و به  ــالم براي كاركنان اس پايدار و ايجاد محيط س

1. Walton

طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شركت بهره برداری نفت و گاز غرب با رويكرد آميخته 
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). همه موارد مربوط به رفاه،  و راحتي   al., 2020 هر طريقي در بهبود سازمان نقش داشته باشند 
در زندگي كاری، به به عنوان كيفيت زندگي كاری شناخته مي شوند. كيفيت باالی زندگِي كاری در صورتي 
حاصل مي شود كه كارمندان هم از نظر مشاركت در تصميم گيری و هم از زمينه مهيا بودن فرصت پيشرفت 
شغلي رضايت داشته باشند، كاركناني كه انگيزه كار و رضايت شغلي بااليي دارند، بهره ور  و با انگيزه هستند. 
ــتند، .  ــزش بااليي برای ارائه خدمات خوب دارند. كارمنداِن راضي كارمندان توانمندی هس ــه، انگي در نتيج
ــي سازمان را  ــئوليت در درک و تأمين نيازهای اساس ــاس مس به عبارت ديگر، آنها از منابع، آموزش و احس
ــماره (۱)، به صورت مختصر تعاريف متفاوتي از كيفيت زندگي  ). در جدول ش برخوردارند 

كاری ارايه شده است.
ادبيات بررسي شده در حوزه كيفيت زندگي كاری نشان مي دهد كه رعايت كيفيت زندگِي   
ــود   ــته مي ش ــه عنوان پارامتر مهم و تأثيرگذاری از ديد كارمندان نگريس كاری ب
ــغلي، ايمني و  ــالمتي، امنيت ش ــغلي، انگيزه، بهره وری، س ــت زندگِي كاری با رضايت ش ). كيفي

ــن، مراقبت های  ــرد: محيط كار ايم ــور اصلي را در بر مي گي ــت و چهار مح ــغل همراه اس ــاه در ش رف
). همچنين  ــب ــتي شغلي، زمان كار مناسب و حقوق و مزايای مناس بهداش
ــي كاری موجب  ــای كيفيت زندگ ــان داد كه ارتق ــاداو و نعيم همكاران(۲۰۱۷) نش ــه ي ــج مطالع نتاي
ــنل كاركنان از حقوق و مزايای مناسب،  ــي از كار، بهره مندی پرس ــترِس ناش كاهش و يا رهايي از اس
ــغلي مي گردد. كيفيت زندگي  ــغلي و ارتباطات و رضايت ش ــب همكاران با فرد، امنيت ش رابطه مناس
ــتراتژی ها برای كاركنان  ــازمان های موفق بهبه دنبال معرفي اين اس ــتراتژی هايي دارد كه س كاری اس
ــتراتژی ها منافعي هم زمان برای  ــظ نمايند. اين اس ــا بتوانند مزيت رقابتي خود را حف ــتند ت خود هس

جدول ۱
 تعاريف ارائه شده از كيفيت زندگي كاری

(تنظيم از پژوهشگران)
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ــازی كاركنان  ــازماني از طريق توانمندس ــران و كاركنان دارد كه عبارتند از: ۱. بهبود عملكرد س مدي
ــازماني، ۳. ايجاد محيطي مناسب  ــر سطوح س ــاركت و كار تيمي در سرتاس ۲. افزايش همكاری، مش
ــه ارزش ها و اهداف  ــت عملكرد ۵. افزايش تعهد ب ــب و خوب ۴. افزايش كيفي ــام كار مناس ــرای انج ب
) كيفيت زندگي  ــازماني و ۶. اهرمي برای توسعه كيفيت سازمان س
ــت از  ــرد : تعريف عيني از كيفيت زندگي كاري عبارت اس ــوم تعريف ك ــوان در دو مفه كاري را مي ت
ــزان حقوق و مزايا، امكانات  ــازمان؛ مانند مي ــرايط واقعي كار و محيط كار در يك س مجموعه اي از ش
ــوع و غني بودن  ــتي، تن ــي سرپرس ــاركت در تصميم گيري، دموكراس ــت و ايمني، مش رفاهي، بهداش
ــت از تصور و طرز تلقي افراد از كيفيت  ــاغل ۲- تعريف ذهني از كيفيت زندگي كاري، عبارت اس مش
ــي، ۱۳۹۸). در اين  ــازماني به طور اخص (ميرسپاس ــغلي و س  زندگي به طور، و كيفيت زندگِي كاري ش
ــور در زمينه كيفيت  ــن و مرتبط ترين تحقيقات داخل و خارج كش ــدول (۲) به جديدتري ــمت ج  قس

زندگِي كاری كاركنان اقماری در صنعت نفت و گاز پرداخته مي شود.

نتيجه پژوهشموضوعسالپژوهشگران

1397ابراهيمي و همكاران
ارتقای بهداشت شغلي و كيفيت زندگي 
كاری كاركنان سكوهای نفتي با تحليل 

آثار اعتياد به كار

اعتياد به كار بر كيفيت زندگي كاری تأثير مثبت 
و معنادار، اما بر بهداشت شغلي تأثير منفي دارد.

نظرپوری، ميرزايي و 
هاشمي و همكاران

1397
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاری 
و عملكرد شغلي كاركنان شركت نفت 

استان ايالم

ضريب بين كيفيت زندگي كاری و عملكرد شغلي 
٤٦ درصد است. همه متغيرهای كيفيت زندگي 
كاری با عملكرد رابطه مثبت و معناداری دارند.

1396خواجويي نژاد
تأثير ماهيت شغلي بر كيفيت زندگي و 

رضايت زناشويي كاركنان اقماری شركت 
ملي نفت ايران

ماهيت شغل فرد بر كيفيت زندگي و رضايت 
زناشويي كاركنان اقماری تاثير معناداری دارد.

Almarshad2019
كيفيت زندگي كاری به عنوان عامل 
تعيين كننده مسئوليت اجتماعي در 

مرزهای شمالي عربستان 

كيفيت زندگي كاری تأثير معنادار و مثبتي در دو 
بُعد پدرانه و مشاوره ای مسئوليت اجتماعي دارد.

2017
رابطه استرس شغلي با فرسودگي شغلي 
و كيفيت زندگي كارِی سيستم  های نفتي 

اقماری در چين

اكثر كاركنان اقمارِی سكوهای نفتي فرسودگي 
شغلي متوسط دارند و استرس با فرسودگي شغلي و 

كيفيت زندگي كاری مرتبط است.

2017
رضايت شغلي، تعهد سازماني و استرس 
كاركنان اقماری نفت و گاز در شرق مالزی

وجود امكانات، تسهيالت استراحتگاهي و 
تفريحي و روابط خوب سرپرستان باعث كاهش 
استرس، رضايت شغلي و كيفيت زندگي كاری 

شده است.

جدول۲
تحقيقات داخل و خارج مرتبط با پژوهش

طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شركت بهره برداری نفت و گاز غرب با رويكرد آميخته 
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ــان دهنده اهميت كيفيت زندگي كاری در  ــينه داخل و خارج نش ــي ادبيات نظری و مرور پيش بررس
ــود در ادامه و تكميل مطالعات داخل، تاكيدبه بررسي و  ــنهاد مي ش ــازمان است. پيش حوزه های مختلف س
ــب كاركنان اقماری صنعت نفت  ــود و مدل مناس تعيين مولفه های تأثيرگذار كيفيت زندگي كاری تأكيد ش
ــي كيفيت زندگي كاری، مدل  بومي تعبيه گردد  ــت كه در بررس ــايان توجه اس تهيه و تبيين گردد. لذا ش
ــازمان، طراحي و مورد آزمون قرار گيرد.  ــرايط و اقتضای حال و روِز كار يك س ــب با نوع كار و ش و متناس
ــازماني در ارتباط با كيفيت زندگي كاری  ــور تاكنون مدلي بومي مربوط به هيچ س همچنين در داخل كش
ــت. يكي ديگر از خالءهای ادبيات نظرِی مورد مطالعه، ناديده گرفتن  طراحي و مورد آزمون قرار نگرفته اس
فرهنگ های مختلف در ارتباط با تعادل كار و خانه بوده و عامل فرهنگي مي تواند به عنوان متغيری ميانجي 

و قوی، بر تأثير عوامل مختلف بر كيفيت زندگي كاری اثرگذار باشد.

روش شناسي
ــتقرايي  ــي اس اين پژوهش بر پايه پژوهش آميخته و به به صورت كيفي و كّمي در پارادايم قياس
ــت. به دليل اينكه  ــي اس ــت كه از نظر هدف، كاربردی و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايش اس
ــود. ابتدا برای  ــي به تفكيك بخش كيفي و كّمي ارئه ش ــت، بايد روش شناس روش پژوهش آميخته اس
ــؤاالت  ــت،  با مرور ادبيات نظری، س ــق، مراحل زيرصورت گرف ــؤاالت اصلِي تحقي ــخگويي به س پاس
مصاحبه   نيمه  ساختار يافته در مورد ابعاد كيفيت زندگي كاری طراحي شدند. جامعه آماری پژوهش 
ــركت بهره برداری نفت و گاز غرب بودند.كه بر اساس روش  ــامل تمامي كاركناِن مناطق عملياتي ش ش
نمونه گيری هدفمند در بخش كيفي، از تعداد ۱۲ نفر از خبرگان كه رئيس  ادارات مختلف بوده بودند،از 
ــلط خاصي بر موضوع و شرايط  ــراف و تس ــاختاريافته به عمل آمد. اين افراد اِش آنان  مصاحبه نيمه س
ــابقه بيش از ۱۰ سال بودند. بر اساس اصل كفايت نظری، تا سرحد اشباع،  ــتند و دارای س اقماری داش
ــه روش كدبندی باز و محوری  ــرد. ُكد بندی مصاحبه ها ب ــاز مصاحبه ها ادامه پيدا ك ــات موردني اطالع
ــد. هدف  ــتفاده ش صورت گرفت. در گام بَعدی، از روش دلفي فازی برای غربال و انتخاب مؤلفه ها اس
ــتفاده ازروش دلفي فازی كه متفاوت با روش سنتي دلفي است، فقط نيازمند يك رسيدگي بوده و  اس
ــوند، اما روش دلفي فازِی سنتي، نيازمند رسيدگي متعدد با  ــش داده مي ش همه نظرات خبرگان، پوش
changeChange, 2015). با كسب اجماع  ــت ــيدن به يك سازگاری در نظرات كارشناسان اس هدف رس
گروهي از خبرگان، تعداد ۹ مؤلفه، نهايي گرديد. نهايتاً متغيرهای نهان و آشكاِر كيفيِت زندگِي كاری 
ــوند، روايي و پايايي اين بخش با استفاده از ضريب توافق درصدی۱، مورد تأييد قرار  ــازی و ش مفهوم س
Atlas.ti) و روش كدگذاری باز و محوری  ــزار  ــتفاده از نرم نرم اف ــت. در بخش كيفي، داده ها با اس گرف

تحليل شدند. 
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با نظر خبرگان، مدل مفهومي، طراحي و فرضيه های پژوهش تدوين شدند. به منظور بررسي مدل 
مفهومي و گردآوری داده ها نياز به پرسشنامه بود كه بر اساس ادبيات و با نظرخواهي از خبرگان طراحي 
ــد. جامعه آمارِی بخش كّمي پژوهش، تمامي كاركنان و كارشناسان مناطق عملياتي چشمه خوش/ ش

دهلران/ سركان و منطقه گازی تنگ بيجار را شامل مي گرديد.تشكيل مي دهند، بهبه دليل گستردگي 
و پراكندگِي افراد جامعه تحقيق، از نمونه گيری طبقه اِی ساده استفاده گرديد. برای تهيه نمونه بخش 
ــد،كه و به  ــورگان، از جامعه ۱۰۰۸ نفری، نمونه۲۷۵ نفری انتخاب ش ــتفاده از جدول م ــي و با اس كّم
ــب جمعيت مناطق، تقسيم بندی شدند. برای سنجش پايايي پرسشنامه، بررسي پايايِي تركيبي  تناس
ــي برازش مدِل اندازه اندازه گيری، از  ــده است گرديد. برای بررس ــي پرداخته ش و آلفای كرونباخ بررس
ــتفاده شد. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه  ــه معيار پايايي، روايي همگرا و روايي واگرا اس س
ــازی معادالت ساختاری) و  ــتنباطي (تحليل عاملي تأييدی و مدل س ــتفاده از روش های آمار اس با اس
ــخص كردن معني دار بودن هر  ــدند. اين نرم افزار در مش ) تحليل ش ــتفاده از نرم افزار  با اس
كدام از رابطه ها و اثرات هر كدام از مدل هاى معادالت ساختارِي را كه داراي چندين متغيره بوده كه 
محقق بخواهد معني دار بودن هركدام از رابطه ها و اثرات هركدام را مشخص نمايد مورد استفاده قرار 
ــاختاری۱، مدل نهايي پژوهش تدوين و مورد آزمون قرار  ــتفاده مدل سازی معادالت س مي گيرد. با اس

گرفت و آزمون فريدمن برای رتبه رتبه بندی مولفه ها به كار رفت. 

يافته ها 
ــاس تحليل و جمع بندی مصاحبه های صورت گرفته با ۱۲ نفر از خبرگان و صاحب نظران،  بر اس
۲۲۴ كِد باز مشخص شد.و، بر اساس كدهای باز، كدهای محوری تعيين گرديد، وبا استفاده از كدهای 
ــبت به آنچه  ــت آمد و نهايتاً از مفاهيم نيز مقوالت نتيجه گرديد. مقوله ها نس محوری، مفاهيم به دس
مفاهيم نشان مي دهند، تجريدي تر و در سطح باالتري هستند. يعني تركيب چند مفهوم تشكيل يك 
ــتخراج  ــه يا طبقه را مي دهند (دانايي فرد و همكاران، ۱۳۹۸). در جدول(۴) مقوله های اصلي اس مقول
شده از مفاهيِم بيان شده و تعداد كدهای محوری مربوط به هر مقوله نيز زير مقوله قيد شده است. با 
ــه به تجزيه و تحليل داده های كيفي و روش دلفي و نظرخواهي مجدد از خبرگان، تعداد ۹ مقوله  توج

(مولفه) به شرح جدول (۳) استخراج شد. 
ــبه پايايي مصاحبه پژوهش با روش توافق دروندرون موضوعي دو كدگذار ارزياب، از  برای محاس

يك همكار پژوهشي (كدگذار) استفاده گرديد. 
پس از برگزاری و بازآزمونِي سه مصاحبه توسط همكار ارزياب، پايايي كل برابر با ۷۷ درصد  به  
دست آمد وكه چون باالی ۶۰ درصد مي باشد، با درصد بااليي پايايي پذيرفته شد و مي توان گفت كه 

1

طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شركت بهره برداری نفت و گاز غرب با رويكرد آميخته 
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مصاحبه ها از پايايي مطلوب و مناسبي برخوردار هستند. خالصه متغير جمعيت شناختي پژوهش،  به 
ــت: بيشترين آمار رده سني مربوط به ۳۱-۴۰ سال با ۴۹ درصد، تحصيالت كارشناسي با  اين گونه اس
ــابقه با ۱۱- ۲۰ سال با ۴۸ درصد، بيشترين آمار به را  ــناس با ۶۰ درصد و س ــمت كارش ۶۴ درصد، س
ــتي توسط سؤال های پژوهش اندازه گيری شده اند يا  به خود اختصاص دادند. آيا مفاهيم نظری به درس
ــود؛  ــود. در مدل  های  دو مدل آزمون مي  ش ــي مي ش خير؟ بدين  منظور، روايي و پايايي آنها بررس
ــامل مدل بيروني است كه هم  ارز مدل اندازه  گيری در معادالت ساختاری است. مدل دوم،  مدل اول ش
ــاختاری است. آماره  های اصلي  ــاختاری در مدل  های معادالت س ــت كه هم  ارز مدل س مدل دروني اس
(آلفای كرونباخ و پايايي تركيبي) برای تمامي متغيرهای پژوهش در جدول (۴) نشان داده شده است. 
ــازه  ها، از ضريب ديلون- گلداشتاين استفاده شد. مقادير قابل پذيرش بايد  پايايي تركيبي هر يك از س

۰/۷ يا بيشتر باشند. 

مفاهيممقوالت اصلي

وابستگي اجتماعي زندگي كاری (٤٥)

اخالق در كار- ارتباط اجتماعي كار- حمايت كاری- ارتباطات اثربخش- همكاری و 
ارتباطات سالم- انتقال روحيه مناسب-تيم گرايي- بازخورد نتايج عملكرد- پاسخگويي 
در مقابل همكاران - حمايت اجتماعي سرپرست - رعايت فرهنگ سازمان - صداقت 

در كار – مشاركت - مهارت های ارتباطي

اصول ايمني (19)
ارتقای ايمني-آگاه سازی از خطر - آموزش حوزه های كاری - آموزش ايمني - آموزش 

و آگاه سازی

قانون گرايي - قانون گرايي در سازمان - قانون مندی- كاهش البي البي گری قانون گرايي در سازمان (23)

جبران كافي و منصفانه (23)
استقالل در تصميم گيری - اعطای اختيارات - پاداش مبتني بر عملكرد - تفويض 
اختيار - جبران كافي و منصفانه - زمينه خالقيت - عدالت در رفتار - نگهداشت 

نيروی انساني

مديريت تشكيالت و بهبود روش ها (37)
برنامه ريزي - پيشرفت روشن- تفكر سيستمي- حجم كار و فشاركاری - زيرساخت 

ارتباطي - طراحي شغل - مديريت تشكيالت و بهبود روش ها

فرصت توسعه ظرفيت های انساني (8)
رشد و شكوفا شدن استعداد - تعامالت اجتماعي سازمان - شكوفايي استعداد نيروی 

انساني - فرصت توسعه ظرفيت های انساني

ارتقای رفاه و سالمتي - سالمتي و ايمني (رفاه)- نيازهای فيزيولوژيك- هويت كليسالمتي و رفاه (39)

تخصص تخصص گرايي - شايسته ساالری  شايسته ساالری (14)

شرايط كار ايمن و سالم (16)
شرايط كار ايمن و سالم - ايجاد بستر كار ايمن -– اولويت اولويت بندی نواحي پر 

خطر - اول ايمني بعد كار

جدول۳
 استخراج مقوالت اصلي از مفاهيم، 

(منبع: يافته های پژوهش)
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ــتر است،  ــاس جدول (۴) از آنجايي كه مقدار آلفای مربوط به هر متغير و آلفای كل از ۰/۶۶ بيش بر اس
تمامي  متغيرها به طور مجزا و كل متغيرها با يكديگر دارای پايايي هستند. پرسشنامه اين تحقيق با داشتن 
ــت كه  ــت. و همچنين پايايي تركيبي برای هركدام از متغيرها بيان گرديده اس آلفای ۰/۷۷ دارای پايايي اس
به دليل اينكه مقدار پايايي تركيبي تمامي متغيرها از ۷۰ درصد بيشتر است، دارای پايايي تركيبي مناسبي 
ــت. روايي همگرا دومين معياری است كه برای برازش مدل  های اندازه گيری در روش  به به كار برده  اس
مي شود. معيار  نشان دهنده ميانگين واريانِس به اشتراک گذاشته شده بين هر سازه با شاخص های خود 
است. مقادير ميانگين واريانس، استخراج  شده و مقدار ۰/۵ و بيشتر برای اين شاخص توصيه شده است.و اين 
 امر به معنای آن است كه سازه مورد نظر حدود ۵۰ درصد يا بيشتر، واريانس نشانگرهای خود را تبيين مي  كند 
). در جدول (۵) شاخص متوسط واريانس استخراج شده متغيرهاي انعكاسِي مدل 

نشان داده شده است.
مقادير مربوط به متغيرهای مكنون (مستقل) در جدول باال همگي باالتر از ۵۰ درصد مي باشند 
ــت كه هر نشانگر فقط سازه ی خود را  ــان دهنده اين اس ــان مي دهند. و نش و مقايری مورد قبول را نش
ــازه ها به به خوبي از يكديگر تفكيك   ــت كه تمام س اندازه گيری مي كند و تركيب آنها به به گونه ای اس
شده اند. در نهايت، روايي واگرا سومين معيار سنجش برازش مدل های اندازه گيری در روش  است. 

پايايي تركيبيآلفای كرونباختعداد گويهنام متغيررديف

487/091/0 شايسته ساالری1

382/083/0اصول ايمني2

581/086/0مديريت تشكيالت و بهبود روش ها3

585/087/0سالمتي و بهزيستي (رفاه)4

372/079/0 قانون گرايي در سازمان5

470/077/0جبران كافي و منصفانه6

682/088/0شرايط كار ايمن و سالم7

566/071/0فرصت توسعه ظرفيت های انساني8

579/081/0وابستگي اجتماعي زندگي كاری9

4077/0مجموع متغيرها

جدول۴
 ضرائب آلفای كرونباخ متغيرهای مختلف تحقيق و پايايي تركيبي

(منبع: يافته های پژوهش)

طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شركت بهره برداری نفت و گاز غرب با رويكرد آميخته 
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ــه رابطه آن سازه با ساير سازه ها  ــازه با شاخص هايش در مقايس ــنجش رابطه يك س روايي واگرا به س
مي پردازد. در اين رابطه به دليل قرار گرفتن مناسب متغيرها در جدول متقاطع، زير اسامي هر متغير 

بر اساس ترتيب جدول (۵) از VI الي  در جدول (۶) شماره گذاری شده است. 
) تمامي متغيرهای مرتبه  مطابق با ماتريس باال نشان داده شده در جدول (۶)، مقدار جذر (
اول، از مقدار همبستگي ميان آنها بيشتر است، كه اين امر روايي واگرای مناسب و برازش خوب مدل  

متوسط واريانس AVEمتغير مكنون (علت)رديف

0/85وابستگي اجتماعي زندگي كاری1

0/77اصول ايمني2

0/65قانون گرايي در سازمان3

0/87جبران كافي و منصفانه4

0/69مديريت تشكيالت و بهبود روش ها5

0/88فرصت توسعه ظرفيت های انساني6

0/73سالمتي و بهزيستي (رفاه)7

0/72شايسته ساالری8

0/68شرايط كار ايمن و سالم9

جدول ۵  
شاخص متوسط واريانس استخراج شده متغيرهاي انعكاسِي مدل 

(منبع: يافته های پژوهش)

V8V5V3V2V1متغيرها

87/0V1

86/044/0V2

84/058/032/0V3

91/032/011/006/0

72/039/036/009/015/0V5

78/027/019/009/021/007/0

68/016/035/046/042/012/018/0

67/018/024/031/043/032/052/022/0V8

72/044/037/006/009/015/041/042/025/0

جدول ۶
روايي واگرا به روش فورنل و الركر

(منبع: يافته های پژوهش)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 18

http://iieshrm.ir/article-1-1178-fa.html


 | ١٥٤ |

ــه با ساير مؤلفه ها  ــت،  كه يك مؤلفه در مقايس ــان مي دهد. همچنين گويای اين اس اندازه گيری را نش
تمايز همبستگي بيشتری را در بين مشاهده پذيرهای خودش دارد و مي توان گفت مؤلفه های مدنظر، 
ــي كاری به  همراه ضريب  ــكل (۱) مدل برازش يافته كيفيت زندگ ــي واگرای بااليي دارند. در ش رواي
 t- معناداری متغيرها به نمايش در آمده است. هر يك از ضرايب در صورتي قابل قبول است كه مقدار 
) آن بيشتر از ۱/۹۶ باشد. همان طور كه در شكل (۱) مالحظه مي شود، تمامي مقادير ميانگين 
ــتر بوده و بنابراين، مدل اندازه گيری از روايي همگرای مناسبي  ــتخراج شده از ۱/۹۶  بيش واريانس اس

برخوردار است. 
ــكل (۱) حاكي از معني معني دار بودن تأثير تمامي متغيرهای بركيفيت زندگي  خروجي مدل ش
ــي معنادار بودن تأثير متغيرها بر كيفيت زندگي كاری، به بررسي شدت  ــد. بعد از بررس كاری مي باش
ــكل (۲) كه تحت  ــته) در ش اين تأثيرات بر كيفيت زندگي كاری به به عنوان متغير دورن زا (وابس
ــت. اعداد روي مسيرها  ــان داده شده اس ــت، نش ــدت رابطه اس ــير و بيانگر ش عنوان ضرايب مس

شكل۱
 مقادير T-Value مربوط به متغير ها 

(منبع: يافته های محقق)
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) و اعداد روي  نشان دهنده ضرايب مسير، اعداد داخل دواير براي متغيرهاي دروندرون زا بيانگر
ــت. و همچنين مقدار بار هاي عاملِي  سؤاالت هر  فلش هاي متغير مكنون بيانگر بارهاي عاملي اس

بُعد مشخص شده است.
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده به  كمك وسيله بار عاملي نشان 
ــت و اگر بزرگ تر از ۰.۶  ــود. بارعاملي بين ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد قابل قابل قبول اس داده مي ش
). همانطور كه مشاهده مي شود ضرايب مسير مربوط به  ــت  ــد، خيلي مطلوب اس باش
ــعه ظرفيت  انساني  ــرايط كار ايمن ۴۱، توس متغير قانون گرايي برابربا ۵۴، جبران منصفانه ۶۱، ش
ــكيالت ۴۸، و در  ــاالری ۳۹، اصول ايمني ۳۷، بهبود تش ۴۳، كار معتبر اجتماعي ۳۱، شايسته س
ــركت نفت  ــالمتي و رفاه ۵۷ درصد بر كيفيت زندگي كاری كاركنان اقمارِی ش نهايت، متغير س

شكل۲
 مدل ضرايب مسير مدل هاي ساختاري
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ــتراكي۲  ــي قدرت پيش بيني مدل، ضريب تعيين۱ و ضريب اش و گاز غرب تأثير دارند. برای بررس
ــتراكي مقداری بيش از صفر پيشنهاد مي گردد. ضريب تعيين  ــتفاده مي شود. برای ضريب اش اس
ــد كه در اين پژوهش، تنها متغير درون زا متغير كيفيت  تنها مربوط به متغيرهای درون زا مي باش
زندگي كاری برابر با ۰/۹۹۰ شد. مقدار ضريب اشتراكي برای متغيرهای پژوهش مورد بررسي قرار 
گرفت و با توجه به آنكه تمامي ضريب ها مقداری بيش از صفر داشتند، لذا مدل درنظر گرفته شده، 
از ظرفيت و توان پيش بيني الزم برخوردار است. در نهايت، برای بررسي اعتبار مدل برازش  يافته، 
ــاخص نيكويي برازش بررسي شدند. اين شاخص هر دو مدل اندازه گيري و ساختاري را مدنظر  ش
قرار مي دهد و  به  عنوان معياري براي سنجش مدل كيفيت زندگي كاری به كار مي رود. حدود اين 
شاخص بين صفر و يك بوده و سه مقدار ۰/۰۱، ۰/۲۵ و ۰/۳۶ را به ترتيب به عنوان مقادير ضعيف، 
). اين شاخص  GOF)  مي باشند متوسط و قوي براي
Q2)  به صورت دستي محاسبه مي شود (محسنين و اسفيداني همكاران،  )  و  2 به صورت ميانگيِن 
Communality)و متوسط  ــاخص، مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراكي۳ ۱۳۹۳). اين ش

) است. ضريب تعيين۴

 

ــت، كه از مطلوبيت كلي مدل پيشنهادی در صنعِت  GOF) اين مدل، ۰/۵۱۶ اس ــاخص  ش
ــي حكايت دارد. و نشان از تبيين كنندگي قوِی مدل پيشنهادِی كيفيت زندگي كاری  مورد بررس

ــاختاری، برازش كلي  ــد. همانطور كه در تحليل معادالت س كاركنان اقماری صنعت نفت مي باش
مدل و آزمون تبيين قدرت مدل نشان داده شد، مدل بومِي كيفيت زندگي كاری كاركناِن اقماری 
ــب و برآورده كننده ای قوی مي باشد كه صورت  ــركت بهره برداری نفت و گاز غرب، مدل مناس ش
مدل زيردر شكل (۳)  شماتيك آن نشان داده شده است. اين مدل منطبق بر خواسته های پرسنل 
كاركنان اقماری شركت بوده و در برخي متغيرها متفاوت از ديگر مدل های كيفيت زندگي كاری 

مي باشد.
به دليل شرايط اقتصادی و تحريم و همچنين كمبود منابع در دسترس شركت، متغيرهای مدل 
ــركت با اولويت به شاخص های مهم و تأثيرگذارتر مدل بومي بپردازد. به  ــوند تا ش اولويت گذاری مي ش

1

2. Q2

3. Communality

4. 
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46/62مديريت تشكيالت و بهبود روش ها

29/63 شايسته ساالری

97/54 قانون گرايي در سازمان

81/55شرايط كار ايمن و سالم

24/46سالمتي و بهزيستي (رفاه)

41/37فرصت توسعه ظرفيت های انساني

01/38اصول ايمني

26/29وابستگي اجتماعي زندگي كاری

شكل ۳
 مدل نهايي و بومي كيفيت زندگي كاركنان اقماری 

جدول۷
  نتايج آزمون فريدمن برای متغيرهای پژوهش

(منبع: يافته های پژوهش)
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همين دليل اولويت بندی صورت گرفته است. جهت بررسي اولويت متغيرهای مختلِف كيفيِت زندگي 
ــود. در اين رابطه مي توان فهميد كه كداميك از متغيرهای  ــتفاده مي ش كاری، از آزمون فريدمن۱ اس
ــه عنوان اولويت كاری مدل در صدر توجه و تصميم گيری قرار گيرد. در جدول  ــق و مدل بايد ب تحقي
(۷) نتايج اين آزمون نشان داده شده است. در اين جدول ميانگين رتبه های متغيرهای مختلف و نوع 
ــتراتژی و فعاليت مربوطه نشان داده شده ارائه گرديده است.، هر چقدر ميانگين رتبه بيشتر باشد،  اس
ــتقل كيفيت زندگي كاری كاركنان  ــت. اولويت اولويت بندی متغيرهای مس ــتر اس اهميت آن نيز بيش

اقماری بر اساس مطابق با جدول زير مورد اشاره است.
با توجه به جدول (۷) از ميان متغيرهای مشخص شده در ارتقای كيفيت زندگي كاری شركت، 
ــركت متغير جبران كافي و منصفانه را به به عنوان اولويت اول انتخاب نمودند. و  ــنل كاركنان ش پرس
ــاالری، قانون گرايي در سازمان،  ــكيالت و بهبود روش ها،  شايسته س از ديد آنان، به ترتيب مديريت تش
شرايط كار ايمن و سالم، سالمتي و بهزيستي (رفاه)، فرصت توسعه ظرفيت های انساني، اصول ايمني 

و وابستگي ِ اجتماعي زندگي كاری بهِ ترتيب در اولويت های بعدی قرار دارند.

بحث و نتيجه گيری
ــت. چالش هايي كه حل  ــده اس ــال های اخير با چالش های مختلفي مواجه ش صنعت نفت در س
ــاس،  ــت. بر اين اس ــاني ماهر، كارآمد و كافي اس بخش مهمي از آنها در گرو برخورداری از نيروی انس
ــوب  ــاني صنعت نفت كه نيروی محركه اصلي فعاليت های اين صنعت محس تأمين نيازهای نيروی انس
). در پايان  ــت  ــه اس ــت كه صنعت با آن مواج ــائلي اس ــود، در رأس مس مي ش
ــادل كار، امكان امنيت  ــاختاری، متغيرهای نقش متع ــي تحقيق پس از آزمون و تحليل س ــدل نهاي م
ــده و چهار متغير جديد تحت  ــازمان از مدل والتون حذف ش ــد دائمي و ائتالف اجتماعي در س و رش
ــكيالت و بهبود روش ها؛ ۳- شايسته ساالری؛ ۴- سالمتي و  عناوين: ۱- اصول ايمني؛ ۲- مديريت تش
ــي در صنعت نفت به دليل وجود خطرات صنعتي،  ــتي (رفاه) اضافه گرديدند. متغير اصول ايمن بهزيس
مواد شيمايي، فراورده های نفتي و گازی، انواع مواد سّمي كشنده مورد توجه مي باشد. متغير مديريت 
ــكيالت و بهبود روش ها يكي از مشكالت و نارضايتي های منابع انساني شركت نفت وگاز غرب بود  تش
كه نيازمند توجه ويژه در اين بخش مي باشد. در خصوص شايسته ساالری نيز بايد گفت ديگرمولفه،كه 
ــخت اقماری، به اميد توجِه مديريت به شايستگي فردی و توجه به موفقيت  كاركنان در محيط كار س
ــتي (رفاه) كاركنان  ــالمتي و بهزيس فرد در ايفای نقش، انرژی و توان خود را صرف مي كنند. متغير س

يكي از ضروری ترين موضوعات در ميان خطرات بالقوه صنعت پرخطر نفت و گاز است.
در خصوص ادامه وجه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با ديگر تحقيقات مي توان مي توان گفت 

1
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ــت كه مولفه های جديد در مدل بومي كيفيت زندگي كاری  ــازماني اس اين برای اولين بار و اولين س
ــي قرار گرفته است.  تحقيق المرشاد (۲۰۱۹)، كيفيت زندگي كاری، تأثير معنادار  مورد مداّقه و بررس
ــئوليت اجتماعي دارد، همسو با يكي از مولفه های تحقيق  ــاوره اِی مس و مثبتي در دو بُعد پدرانه و مش
تحت عنوان وابستگي اجتماعي زندگي كاری مدل پژوهش حاضر مي باشد. ژانگ، و همكاران ليووالن 
ــتند دارای فرسودگي شغلي  ــغول فعاليت هس ــكوهای نفتي كه اقماری مش (۲۰۱۷)، اكثر كاركنان س
ــغلي و كيفيت زندگي كاری مرتبط است، نتايج اين  ــط هستند و استرس شغلي با فرسودگي ش متوس
ــان  ــازی كردن كيفيت زندگي كاری در كاركنان اقماری را نش ــي و مدله مدل س تحقيق اهميت بررس
مي دهد. و اين مورد همسو با اهداف اين پژوهش است. در تحقيقات ديگری از جمله اميدی و همكاران 
ــد،  كه نوبت كاری و شيفت كارِی پرستاران موجب فرسودگي شغلي و كاهش  ــان داده ش (۱۳۹۴) نش
ــت در مدل تحقيق حاضر در جهت باالبردن سطح كيفيت  ــايان توجه اس ــغلي مي شود. ش عملكرد ش
ــغلي،  ــيفت و اقماری به اين مهم توجه بايد گردد، و با برنامه های چرخش ش زندگِي كاری كاركنان ش
ــاني، اين مشكل تا  ــغل و ايجاد مرخصي های مابين كار و ديگر امورات بهبود منابع انس ــازی ش غني س

حدی مرتفع گردد. 
ــن كيفيت زندگي كاری  ــي رابطه بي ــكاران (۱۳۹۷)، در پژوهش خود به بررس ــوری و هم نظرپ
ــتگي بين كيفيت زندگي  ــتان ايالم پرداختند كه همبس ــركت نفت اس ــغلي كاركنان ش و عملكرد ش
ــت زندگي كاری با  ــرد. همچنين همه مولفه  های كيفي ــغلي را ۴۶ درصد بيان ك ــرد ش كاری و عملك
ــعه  ــتند، . در اين تحقيق نيز در مدل كيفيت زندگي كاری، توس عملكرد، رابطه مثبت و معناداری داش
ــتگي اجتماعِي زندگي كاری با ۳۱ درصد حائز اهميت بوده و  ــاني با ۴۳ درصد و وابس قابليت های انس
ــته و به طوری كه مي توان گفت  ديگر مولفه ها نيز دارای تأثير قابل توجهي بر كيفيت زندگي كاری داش

ــركت نيز موثر واقع شده و همسو با اين پژوهش مي باشد.  ــين بر عملكرد ش طبق نتايج مطالعات پيش
يكي از مولفه های تعيين كننده كيفيت زندگِي كاری، وابستگِي اجتماعي زندگي كاری است كه اشاره 
ــت، . زندگي اقماری بر كانون گرم خانواده و ارتباط با خانواده  ــتن رابطه با اجتماع و خانواده اس بر داش
ــئوليت پدر به دوش  ــنل در كانون خانواده موجب افتادن مس ــر تأثير دارد، ؛ غيبت ۱۴ روزه پرس تاثي
ــان داد ماهيت  ــو با اين پژوهش، خواجويي نژاد (۱۳۹۶) كه نش مادر خانواده مي گردد. همچنين همس
ــغل اقماری بر كيفيت زندگي و رضايت زناشويي كاركنان اقماری تاثير تأثير دارد، و اگر به اين بُعد  ش
ــكالت زناشويي توجه نگردد، درازمدت مي تواند به كانون خانواده ی  رابطه و دوری فرد و خانواده و مش
ــود. جنبه نواوری پژوهش مي تواند اين نكته باشد كه مدل استخراج شده  ــه وارد ش فرد ضربه و خدش
ــرايط مكان و  ــاس ش ــت زندگِي كارِی پژوهِش حاضر به عنوان اولين مدل بومي كه بر اس ــِي كيفي بوم
ــده است و مي تواند در ديگر پژوهش ها در صورت  ــركت نفت ايران تدوين ش زماِن كاركنان اقماری ش

صالحديد به كار گرفته شود.
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منابع
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اعرابي، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگي.
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ــت اجتماعي،  فصلنامه رهيافتي نو در  ــگاه با ميانجي گری محبوبي اعضای هيات هيأت علمي دانش

مديريت آموزشي، سال و شماره ۹(۳۵), )، صص ۱۰۸۹۱- ۹۱۱۰۸.
ــفيداني، محمدرحيم (۱۳۹۳). مدل سازي معادالت ساختاري به كمك نرم افزار  محسنين، شهريار، اس

ليزرل (آموزشي و كاربردي)، چاپ دوم، تهران، كتاب مهربان نشر.
ــف، عباسعباس پور، جعفر (۱۳۹۳). فراتحليل ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري و  محمدی مقدم، يوس
عملكرد كاركنان در سازمان هاي ايران، فصلنامة علمي-پژوهشي مديريت منابع در نيروي انتظامي، 
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طراحي و تبيين مدل كيفيت زندگي كاری كاركنان اقماری شركت بهره برداری نفت و گاز غرب با رويكرد آميخته 
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