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  چکیده

هاي علوم پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی دانشگاه

نفر از اعضاي هیئت علمی  200آماري این تحقیق را  ۀجامع. پزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است

آماري  ۀکه به علت محدود بودن جامع ، تشکیل دادنده فعالیت اشتغال داشتندب 88- 89که در سال تحصیلی 

کیفیت زندگی کاري  ۀدر این تحقیق، دو پرسشنام ها دادهابزار گردآوري . آمد به عملسرشماري کامل  ها آناز 

از قیق ت تحسؤاالبا توجه به  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل . است) 1387(یوالتون و رضایت شغلی میرکمال

. هاي مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شدگروه tآماري ضریب همبستگی پیرسون، آزمون هايروش

هاي علوم پزشکی و خلیج علمی دانشگاه هیئتهاي تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاري اعضاي یافته

ي علوم پزشکی و خلیج هاعلمی دانشگاه هیئتیت شغلی اعضاي فارس در سطح نسبتاً نامطلوبی و رضا

وضعیت دانشگاه علوم پژشکی در هر دو مقوله از  ،با این وجود. فارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد

به ترتیب فضاي زندگی کاري، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که .تا حدودي باالتر بود خلیج فارس

فرصت رشد و امنیت مداوم به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاري با رضایت  تأمینگرایی در سازمان و قانون

  .انه دارندشغلی همبستگی چند گ

ها دانشگاهکیفیت زندگی کاري، رضایت شغلی، اعضاي هیئت علمی : واژگان کلیدي
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  مقدمه

بازتابی است از اهمیتی کـه همگـان    ،شودیمتوجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاري 

شماري از آگاهان بر این باورند که بخشی از رکـود بهـره وري در   . براي آن قائل هستند

کیفیت زندگی کـاري و تغییراتـی    يهایکاستاي بزرگ صنعتی ناشی از برخی از کشوره

کارکنان در خواسـت  . کارکنان پدید آمده است يها تیاولوو  هايمندهعالقاست که در 

آنان میل دارند مانند یک مهـره  . دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتري داشته باشند

در پیامدهاي اقتصـادي و غیـر    خواهندیمن کارکنا. در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند

غیـر اقتصـادي در مقایسـه بـا      يهـا  پاداشاهمیت . اقتصادي کارشان تغییراتی داده شود

رکنـانی کـه از   اقتصادي هم اکنون در حال افزایش است، به ویـژه در نـزد کا   يها پاداش

کـردن  مـوارد فـوق در مفهـوم انسـانی      ۀهم. ی برخوردار هستندآموزش و پرورش باالی

هالس(د بهبود کیفیت زندگی کاري ریشه دار ،محیط کار و یا به عبارتی دیگر
١

 ،1994.(  

جدیدي براي کمک  يها نظامجوي وکیفیت زندگی کاري در جست طرفداران نظریۀ

د به کارکنان هستند تا بتوانند بین زندگی کاري و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کننـ 

  ). 2006آکدري، (

مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زنـدگی کـاري   امروزه و در
٢
بـه موضـوع اجتمـاعی     

کـه در گذشـته فقـط تأکیـد بـر      در حـالی  ؛اي در در سراسر دنیا مبدل شده اسـت عمده

در جامعه امروزي بهبود کیفیـت زنـدگی کـاري     .بوده است) غیرکاري(یزندگی شخص

  ).1373محب علی، (تاهداف سازمان و کارکنان آن تبدیل شده اس نیتر مهمبه یکی از 

کیفیت زندگی کاري شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حاکی  برنامۀ

نظام ارزشی کیفیـت زنـدگی کـاري     ؛ بنابراین،د و تعالی کارکنان در سازمان استاز رش

ـ   نیتر مهمگذاري بر روي افراد را به عنوان سرمایه مـدیریت راهبـردي    ۀمتغیـر در معادل

نیازهـاي کارکنـان بـه بهسـازي و      کردنن معنا که، برآورده بدی. دهدیمار مورد توجه قر

کیفیـت زنـدگی    هـاي برنامـه در بسیاري از . بلند مدت سازمان منجر خواهد شد کارایی
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کاري تالش بر آن بوده است تـا رضـایتمندي شـغلی کارکنـان از طریـق ارتقـاء سـطح        

اجـراي   ،دهـد یمـ هاي مطالعاتی نشان یافته . انگیزش درونی و بیرونی آنان افزایش یابد

این برنامه موجب کاهش میزان شکایات کارکنان، کـاهش نـرخ غیبـت از کـار، کـاهش      

مثبت کارکنـان و افـزایش مشـارکت     يها نگرشمیزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش 

گـرودون (ت نظـام پیشـنهادات شـده اسـ     هايبرنامهآنان در 
١

از طـرف دیگـر،   ).1999، 

بلنـد مـدت سـازمان نیـز منجـر       کـارایی نیازهاي کارکنان به بهسازي و اختن برآورده س

انجام شـده   کیفیت زندگی کاري ۀامروزه بیشتر تحقیقات تجربی که در زمین. خواهد شد

انداز جدیدي از رضایت شغلی و مفاهیم وابسته بـه حرفـه و   است، به طور ضمنی چشم

کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی بـه   اگر چه در بعضی از متون. اند رفتهیپذشغل را 

نظـران علـم   ، لـیکن بسـیاري از صـاحب   انـد  شدهعنوان مفاهیمی مترادف در نظر گرفته 

شناسان صنعتی اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی از مدیریت و روان

کیفیت زندگی کاري و رضایت شـغلی در ایـن نکتـه    تفاوت. نظر مفهوم متفاوت هستند

) 1999(ن دانا و گریفی. ست که رضایت شغلی یکی از نتایج کیفیت زندگی کاري استا

هرمی است کـه مفـاهیم آن شـامل رضـایت از      ۀمعتقدند که کیفیت زندگی کاري به مثاب

هـاي  نیز رضایت از سایر جنبـه  و) ندر وسط آ(ی، رضایت شغل)در رأس هرم(یزندگ

کیفیت  ةدر نتیجه، محدود. شودیمو ناظران کار نظیر رضایت از میزان حقوق، همکاران 

بنـابراین، ایـن دو متغیـر در عـین ارتبـاط      . زندگی کاري فراتر از رضایت شـغلی اسـت  

  .ندامستقیم با یکدیگر از نظر مفهومی با هم متفاوت

کیفیت زندگی کاري ساختاري چند بعدي است کـه بـا رضـایت از زنـدگی، تعـادل      

مدي، قابلیت و حس احتـرام و ارزش  اکاري، حس کار زندگی و کار، تعلق به یک گروه

استل و مورین(د ارتباط دار
٢

 ،2005 .(  

به طور خالصه کیفیت زندگی کاري از جملـه مباحـث مهمـی اسـت کـه در جهـان       

امروز بخش عظیمی از وقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به خـود اختصـاص داده   

  ). 1377داودي، (ت اس
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  :دلیل زیر بایستی به کیفیت زندگی کاري اهمیت بدهد دست کم سازمان به چهار

ی از تعهـد متقابـل را بـین    یکیفیت زندگی کاري به عنوان فرهنگی که سطح بـاال .1

که افراد بر اهداف سازمان و توسعه آن  ستین معنا، بدآوردیموجود ه افراد و سازمان ب

  .شودیمن متعهد و سازمان نیز به نیازهاي افراد و بالندگی آنا شوندیممتعهد 

کیفیت زندگی کاري به عنوان یک هدف که بهبود عملکـرد سـازمان را از طریـق     .2

ـ ، راضی کنندهتریچالشکاري  يها طیمحایجاد مشاغل و   ۀتر و مؤثرتر براي افراد در کلی

  .کندیمسطوح سازمان فراهم 

ریـق  ینـد موجبـات تحقـق اهـداف را از ط    اکیفیت زندگی کاري به عنوان یک فر. 3

  .کندمیافراد سازمان فراهم  ۀدخالت دادن و مشارکت فعال کلی

از مـرز سـازمان و شـرکت فراتـر      ،اي است که امـروز کیفیت زندگی کاري پدیده .4

ت و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز قابل مشاهده اسـ  رودیم

).1373محب علی، (

نگاه کنیم، ممکن است از خود پرسـیده باشـیم   اگر در محل کار، کمی به پیرامونمان 

لـذت   ،دهنـد یمـ که چه تعداد از همکاران ما واقعاً از محیط کار خود و کاري که انجام 

گفـت کـه در بسـیاري از     تـوان یمـ بینانه به این موضـوع نگـاه کنـیم،    اگر واقع. برندیم

رسـد یمـ ظـر  بـه ن  میـ رویمـ به کجـا  . نیست، وضع چنان مطلوبی حکم فرما هاسازمان

در . کاري امروزي بیش از هر زمان دیگر دچار التهـاب و سـردرگمی هسـتند    يها طیمح

 داننـد ینمـ هـا سـازمان درصد کارمندان  50مشخص شده است که بیش از  هاینظرسنج

درصـد آنـان ایـن گونـه تصـور       84چیسـت ؟   کنندیممأموریت سازمانی که در آن کار 

 گـذارد ینمچندانی به روي کیفیت کارشان  تأثیرمانی که آگاهی از مأموریت ساز کنندیم

تباط عاطفی بین خـود و مـدیران   هیچ گونه همدلی و ار هاسازماندرصد کارمندان  46و 

بررسی دیگـر در همـین زمینـه    . نندیبینم، کنندیمهاي باالتر سازمانی که در آن کار رده

ــ ةکــه دو پدیــد دهــدیمــنشــان  رات متقابــل و زنــدگی کــاري و زنــدگی شخصــی، اث

اي بر یکـدیگر دارنـد، فـردي کـه در زنـدگی خـانوادگی و شخصـی خـود         تشدیدکننده

مشکالت زیادي دارد، به طور قطع این مشکالت، بر روي تمرکز، رضایت از کار، بهـره  

  .گذاردیموري و شادابی وي در محیط کار اثر 
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تـا   یـان دیگـر،  به ب،کیفیت زندگی کاري یعنی نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود

مناسـب بـراي    يهـا  فرصـت چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کـار جالـب و   

مـدیران بـراي کارکنـان فـراهم      از طریقدر محیط کار، ) مادي و معنوي(گذاري سرمایه

گیـري رضـایت،   کیفیت زندگی کاري درون سـازمان از طریـق انـدازه    ۀدرج. شده است

  .شودیمرکنان برآورده باال در کا ةغیبت کم و انگیز

توجهی به کیفیت زندگی کاري کارکنـان سـازمان   مهم مدیریت، بی يها آفتیکی از 

ـ . ددهـ یمسازمان را به شدت کاهش  کاراییتوجهی، اثربخشی و این بی. است ه دلیـل  ب

هـاي  کاري، این مقولـه تناسـب و انـدازه   عدم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی 

  ).1385میرسپاسی، (ت از دست داده اس هاسازمانواقعی خود را در

ایجاد انگیزش  هايروشنیتر جالبکیفیت زندگی کاري یا کیفیت نظام کار یکی از 

سازي شغل کارکنان است که خود ریشـه در نگـرش   گشاي مهم در طراحی و غنیو راه

  .انگیزش دارد ۀمقولکارکنان و مدیران به 

ري و بهبود آن، یـک منطـق دارد و آن هـم ایـن     ضرورت توجه به کیفیت زندگی کا

محـب علـی،   (د شـو یمـ در محـیط کـار سـپري     ها انساندرصد عمر مفید  65است که 

1373.(  

  :بهبود کیفیت زندگی کاري عبارتند از  يها شاخص

  خشنودي یا رضایت از کار.1

)مانند حق اظهار نظر(ر مشارکت در کا.2

کاهش حوادث و سوانح در کار.3

  ).1371میرسپاسی، ....)(گذاري و تأثیر،سرنوشت ،نند شغلام(حق انتخاب .4

مثبـت کـه افـراد     يهـا  نگـرش رضایت شغلی عبارت است از حدي از احساسات و 

داراي رضایت شـغلی بـاال اسـت     دیگویموقتی یک شخص  ،نسبت به شغل خود دارند

کارش  در بارةاحساسات خوبی  ،ش را دوست داردااین بدان مفهوم است که واقعاً شغل

که کارکنان  دهدیمنتایج تحقیقات نشان  ،ش ارزش زیادي قائل استادارد و براي شغل

ـ   د با رضایت شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قـرار دارن

  ).1380،مقیمی(
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ان بـه  شرضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل

  .دهدیمهاي مختلف آن نشان ت به حیطهطور کلی و یا نسب

به عنوان حالتی مطبوع یا عاطفی و مثبت از ارزیابی شـغل   توانیمرضایت شغلی را 

از ایـن ادراك اسـت کـه شـغل در      و ناشـی ) 1976،الك(د یا تجارب شغلی تعریف کر

ت که کارمند براي آن در موقعیـت شـغلی ارزش قائـل اسـ     کندیمفراهم واقع چیزي را

ادراك کارکنان است که  ۀبه عبارتی رضایت شغلی نتیج).1375،مدزاده و مهروژانمح(

رضـایت  . کنـد یمـ آنچه را که براي کارمند ارزشمند اسـت فـراهم    ،شغل ۀمحتوا و زمین

فـرد   ۀشغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزشیابی شغلی یا تجرب

ي بـه سـالمت فیزیکـی و روانـی افـراد      این حالت احساس مثبت و کمـک زیـاد   .است

کننده جـو سـازمانی بسـیار    سطح باالي رضایت شغلی منعکس ،از نظر سازمانی ،کندیم

  ).1375،محمدزاده و مهروژان(د شویممطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان 

هاپاك
١

از نگاهی دیگر معتقد است رضـایت شـغلی را مفهـومی پیچیـده و     ) 1935(

 اجتمـاعی ارتبـاط دارد و   ،جسـمانی  ،و معتقد است به عوامـل روانـی   داندیمچندبعدي

ارزش اجتمـاعی   ،هر فرد با تأکیدي که بر عوامل مختلـف نظیـر میـزان درآمـد     بنابراین،

به طرق گوناگون از شـغلش احسـاس    شودیمالزم  ها قیتشوشرایط محیط کار و  ،شغل

).1370،زاده سید عباسترجمۀ  ،هوي و میسکل(د کنیمرضایت 

اهمیت رضایت شغلی از آنجاست که اگر کارکنـان احسـاس کننـد حقـوق و مزایـا      

و با سطح مساعی آنان برابر است از کار خود رضـایت   سازدیمتوقعات آنان را برآورده 

ادراك افراد از میزان نـرخ و برابـري ترفیعـات نیـز در      ،ه همین ترتیبب.خواهند داشت

الك(ت مؤثر اس ناآنرضایت 
٢
،1976.(  

کیفیـت زنـدگی کـاري کـه در      هـاي برنامهکه  اند داشتهاظهار ) 1993(داچ و شرمن

 يهـا يریـ گمشـارکت کارمنـدان را در تصـمیم    ،ایاالت متحده به کار گرفته شـده اسـت  

بـه معنـاي   . دهـد یمافزایش  ها مهارتمحیط کاري و آموزش  ،جدید فنّاوريمربوط به 

و اقداماتی است کـه بـه افـزایش و     ها روشاي از مجموعهکیفیت زندگی کاري  ،تر قیدق

                                                                                                                              

1. Happok

2. Locke



115  ...وکیفیت زندگی کاري  ۀبررسی و مقایس

ـ و هدف آن بهبود شـرایط کـاري    کندیمحفظ رضایت کارمندان کمک  و افـزایش   ناآن

  .)2006،سراجی(ت سازمان اس کارایی

در حـالی کـه بعضـی از ایـن      ؛رضایت شغلی تعاریف زیادي ارائه شده است در بارة

شامل عوامل وابسته به شغل  ؛تعاریف دیگر .اندشدهتعاریف بر روي خود شغل متمرکز 

عـاطفی مـؤثر و کلـی     يها پاسخشغلی را به عنوان  یرضایتسیل و نا ،براي مثال. هستند

لـی چنـگ و  (د کننیمکارکنان به خود کار تعریف 
١
محققـان بسـیاري تـالش    ).2007،

هر بعد از ایـن  گیري زیرا اندازه ؛مختلف رضایت شغلی را مشخص کنندتا ابعاد اند کرده

د آن بر بهره وري کارکنان اهمیت بسـیار زیـادي دار   تأثیرابعاد رضایت شغلی و بررسی 

هانگ لو(
٢
،2005 .(  

کـه بیشـتر صـاحبنظران بـر روي      دهـد یمـ ی و کیفی انجام شده نشان تحقیقات کم

تعامـل  . 2شرایط کاري . 1: عوامل زیر به عنوان عوامل اصلی رضایت شغلی توافق دارند

. 6پیشـرفت و ارتقـاء   . 5حقـوق و مزایـا   . 4خود شغل . 3ا همکار و مدیر و زیردستان ب

. 10ســبک رهبــري . 9امنیــت شــغلی . 8کنتــرل و پاســخگویی . 7یقــدردانتحســین و 

  ).2007،هانگ لو(ن مشی سازماخط

 ،کارمندان ۀهمعدم رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاري مشکلی است که تقریباً 

ـ به مقام و جایگـاه  بدون توجه  هـدف بسـیاري از    .دهـد یمـ قـرار   تـأثیر را تحـت   ناآن

سـطح مـدیران    :جملـه  از،افزایش رضایت کارکنان در تمام سـطوح سـازمان   هاسازمان

بـر   ییهـا  مشخصـه زیرا تفکیک و تعیـین اینکـه چـه     ؛له پیچیده استئاما این مس. است

ی اوقات عبارت کیفیت زندگی امري دشوار است که گاه ،گذاردیمتأثیرکیفیت زندگی 

که یکی از این مفاهیم ادراك کارکنان از زندگی کـاري  . ردیگیمکاري مفاهیم زیادي را در بر 

سرجی(ت و غیر کاري اس
٣
،2006.(  

کاري تـالش   یکیفیت زندگ هايبرنامهدر بسیاري از  ،طور که قبالً به ان اشاره شدهمان

ـ بر آن است تا رضایت شغلی کارکنان از  د طریق ارتقاء سطح انگیزش درونی آنان افزایش یاب

                                                                                                                              
1. Chang & Lee
2. Hong Lu
3. Saraji
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دالس(
١
،1991.(  

ایـن   .ترضـایت شـغلی اسـ    ةسـاز و ایجادکننـد  از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه

هیجـانی کـه    يهـا  حالـت شخصی به احساسات عـاطفی و   يهایژگیواز  توانیمعوامل را 

اجتمـاعی و فرهنگـی کـه     ،سازمانی ياهیژگیوتا شرایط و  شوندیمهاي درونی نامیده جنبه

  .مرتب کرد ،دیآیمهاي بیرونی به حساب جنبه

اما هنـوز عوامـل    اند کردهاگر چه چند تحقیق این دو متغیر مهم سازمانی را با هم بررسی 

روس(ت کیفیت زندگی کاري به طور کامل کشـف و بررسـی نشـده اسـ     ةمهم ایجادکنند
٢
،

2006.(  

له این است کـه آیـا کیفیـت زنـدگی کـاري بـا       مسئ نیتر مهمبنابراین در پژوهش حاضر

هـاي هـر جامعـه    سرمایه نیتر بزرگبه عنوان  ها دانشگاهرضایت شغلی اعضاي هیئت علمی 

ارتبـاط   ،کننـد یمساز نیز در تربیت نیروهاي متخصص ایفا که نقش بس حساس و سرنوشت

  دارد؟ 

تحقیقروش

. ر آن از روش همبسـتگی اسـتفاده شـده اسـت    این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که د

هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چنـد متغیـر   

  .دیگر است

هاي علـوم پزشـکی   اعضاي هیئت علمی دانشگاه ۀجامعه آماري در این تحقیق شامل کلی

مت اشـتغال دارنـد   به خد 1388- 89یلیتحصو خلیج فارس استان بوشهر است که در سال 

اعضـاي هیئـت    ۀبه علت محدود بودن افراد جامعه آماري کلی. باشدیمنفر  200ناآنو تعداد 

فارس سرشماري شده و به عنـوان نمونـه انتخـاب    هاي علوم پزشکی و خلیجعلمی دانشگاه

  .شد

آوري هاي مورد نیاز در این پژوهش از طریق دو پرسشنامه به شرح زیر جمـع داده

  :شد

                                                                                                                              
1. Dales
2. Rose
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هـاي کیفیـت   مؤلفـه این پرسشنامه بـر اسـاس   : کیفیت زندگی کاري ۀپرسشنام: فال

هـاي پرداخـت   مؤلفـه این پرسشـنامه شـامل   . شد، تدوین )1973(زندگی کاري والتون 

 تـأمین ،)8تـا   6سـؤال  (محیط کـار ایمـن و بهداشـتی     ،)5تا  1سؤال (منصفانه و کافی 

 ،)17تا  12سؤال (گرایی در سازمان نقانو ،)11تا  9سؤال (فرصت رشد و امنیت مداوم 

 21سؤال (فضاي کلی زندگی کاري  ،)20تا  18ؤال س(يوابستگی اجتماعی زندگی کار

ـ قابلۀو توسع) 29تا  26سؤال (یکپارچگی و انسجام اجتماعی  ،)25تا  انسـانی   يهـا  تی

س پـنج  با اسـتفاده از مقیـا  ه گوی 32ةاین پرسشنامه در برگیرند .تاس) 32تا  30سؤال (

  .دهدیمکیفیت زندگی کاري را مورد سنجش قرار ) مجموع نمرات(کرتیليادرجه

تدوین ) 1387(یمیرکمال از سوياین پرسشنامه قبالً:پرسشنامه رضایت شغلی : ب

سـؤال مـورد سـنجش قـرار      62علمی را با  هیئتشده است و رضایت اعضاي  ءو اجرا

  .داده است

و اسـت استفاده شد که هر دو پرسشنامه استاندارد بوده  در این تحقیق از دو پرسشنامه

مشابه نیـز   يها پژوهشذکر شد و به عالوه در برخی  ها دادهگیرياندازهدر مبحث ابزار 

یت استاد راهنما و چنـد  ؤ، محقق پرسشنامه را به رها نیاۀهم به رغم. به کار رفته است

را تأیید  ها پرسشنامهتوایی سؤاالت نیز روایی مح ناآنمتخصص رسانده و  استادانتن از 

در ایـن  . شدبه طریق محتوایی حاصل  گیرياندازهروایی ابزارهاي  ،بر این اساس. کردند

سنج آلفاي  ییایپاپژوهش نیز پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاري با استفاده از آزمون 

روش بازآزمـایی  پایایی پرسشنامه رضایت شغلی بـا  محاسبه شد و / 91برابر با  کرونباخ

  .شدمحاسبه / 92نفر از پاسخگویان  200بر روي تعداد 

  ها افتهی

مطرح شـده بررسـی شـده     يها پرسشهاي حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب یافته

  :است

علوم پزشکی  هايدانشگاهعلمی  هیئتوضعیت کیفیت زندگی کاري میان اعضاي ـ 

  و خلیج فارس چگونه است؟

هاي علوم پزشـکی و  رتبط با کیفیت زندگی کاري در دانشگاهعوامل م )1(در جدول 

.ج فارس نشان داده شده استخلی
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هاي هاي کیفیت زندگی کاري به تفکیک دانشگاهمیانگین و انحراف استاندارد مؤلفه )1(جدول

  علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر

میانگینتعدادمتغیرها

انحراف 

استاندارد

میانگین 

خطاي 

استاندارد

پرداخت منصفانه و 

کافی

9054/972/228/0دانشگاه علوم پزشکی

1102/964/225/0دانشگاه خلیج فارس

محیط کار ایمن و 

بهداشتی

9023/76/227/0دانشگاه علوم پزشکی

11056/63/222/0دانشگاه خلیج فارس

فرصت رشد  تأمین

و امنیت مداوم

9011/75/226/0دانشگاه علوم پزشکی

11009/755/224/0دانشگاه خلیج فارس

گرایی در قانون

سازمان

9094/1695/452/0دانشگاه علوم پزشکی

11058/1608/548/0دانشگاه خلیج فارس

وابستگی اجتماعی 

کاري

9065/869/228/0دانشگاه علوم پزشکی

11043/86/224/0دانشگاه خلیج فارس

ندگیفضاي کلی ز

9018/1455/337/0دانشگاه علوم پزشکی

11098/1355/333/0دانشگاه خلیج فارس

یکپارچگی و 

انسجام اجتماعی

9027/1166/228/0دانشگاه علوم پزشکی

11022/116/224/0دانشگاه خلیج فارس

 يها تیقابلتوسعه 

انسانی

9071/867/228/0دانشگاه علوم پزشکی

11059/854/224/0اه خلیج فارسدانشگ

کیفیت زندگی 

کاري

9066/8317/1781/1دانشگاه علوم پزشکی

11067/811/1763/1دانشگاه خلیج فارس
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هاي علوم انشگاهدت علمی کیفیت زندگی کاري بین اعضاي هیئنبندي میزاطبقه) 2(جدول

  پزشکی و خلیج فارس بوشهر

شاخصمقیاسۀطبق

مطلوبمطلوب نسبتاًنامطلوب نسبتاًلوبنامط

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

375/1811859395/1963کیفیت زندگی کاري

هـاي علـوم   علمی دانشـگاه  هیئتمیانگین نمرات کیفیت زندگی کاري میان اعضاي 

استاندارد آن نیز به ترتیـب   و انحراف 67/81و  66/83پزشکی و خلیج فارس به ترتیب 

زنـدگی  با توجه به سطوح مطلوبیـت نمـرات کیفیـت    ) 1(است جدول  1/17و  17/17

که سطح کیفیت زنـدگی کـاري اعضـاي     شودیمگیري چنین نتیجه )2(کاري در جدول 

علمـی مطلـوب،    هیئتدرصد از کل اعضاي  3شده در هاي یادهیئت علمی در دانشگاه

 5/18در  ،درصـد نسـبتاً نـامطلوب اسـت و در نهایـت      59لوب و درصد نسبتاً مط 5/19

ـ  . علمی در سطح نامطلوب قرار دارد هیئتدرصد از کل اعضاي  ه با توجه به میـانگین ب

که کیفیت زندگی کاري اعضاي  شودیممورد مطالعه چنین استنباط  نۀدست آمده از نمو

نسـبتاً نـامطلوبی قـرار    علوم پزشکی و خلیج فارس در سـطح   هايدانشگاهعلمی  هیئت

مورد مطالعه و بر اساس فرمول بـرآورد   ۀدست آمده از نمونه با توجه به میانگین ب .دارد

که میـانگین کیفیـت زنـدگی کـاري      شودیمچنین استنباط  )SM+Z   (میانگین جامعه 

درصد اطمینـان بـه    95علوم پزشکی و خلیج فارس با  هايدانشگاهعلمی  هیئتاعضاي 

  .قرار دارد15/80-85نیبترتیب 

علـوم پزشـکی و    هـاي دانشگاهعلمی  هیئتوضعیت رضایت شغلی میان اعضاي  .2

  خلیج فارس چگونه است؟
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علوم  هايدانشگاههاي رضایت شغلی به تفکیک یانگین و انحراف استاندارد مؤلفهم) 3(جدول

  پزشکی و خلیج فارس بوشهر

میانگینتعدادمتغیرها

انحراف 

ندارداستا

میانگین 

خطاي 

استاندارد

کار

9011/4386/893/0دانشگاه علوم پزشکی

11055/3824/1097/0دانشگاه خلیج فارس

روابط

9003/207/56/0دانشگاه علوم پزشکی

11038/1933/551/0دانشگاه خلیج فارس

ارتقاء، پیشرفت و 

موفقیت

9018/4425/997/0دانشگاه علوم پزشکی

11081/3852/101دانشگاه خلیج فارس

حقوق و مزایا

905/704/332/0دانشگاه علوم پزشکی

11082/653/224/0دانشگاه خلیج فارس

جوسازانی

9018/2068/559/0دانشگاه علوم پزشکی

11059/1926/55/0دانشگاه خلیج فارس

مسئولیت  ،منزلت

و احترام

9063/4302/995/0زشکیدانشگاه علوم پ

11005/3954/101دانشگاه خلیج فارس

عوامل محیطی 

کار

9028/2139/667/0دانشگاه علوم پزشکی

1107/2069/554/0دانشگاه خلیج فارس

رضایت شغلی

9094/19983/3809/4دانشگاه علوم پزشکی

11092/18285/4199/3دانشگاه خلیج فارس
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  هاي علوم پزشکی و خلیج فارسدانشگاهعلمی  هیئترضایت شغلی بین اعضاي تسطوح مطلوبی )4(دولج

متغیر

مطلوبمطلوب نسبتانامطلوب نسبتاًنامطلوب

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

429849775/38215/10رضایت شغلی

هاي علوم پزشـکی  علمی دانشگاه هیئتاعضاي  میانگین نمرات رضایت شغلی میان

و انحـراف اسـتاندارد آن نیـز بـه ترتیـب       92/182و  94/199و خلیج فارس به ترتیـب  

با توجه به سطوح مطلوبیت نمـرات رضـایت   ). 3جدول شماره (است 85/41و  83/38

 هیئـت که سطح رضایت شغلی اعضـاي   شودیمگیرينتیجهچنین  )4(شغلی در جدول 

 5/38،علمی مطلوب هیئتدرصد از کل اعضاي  5/10مذکور در  هايدانشگاهدر علمی 

درصد از کـل   2در  ،درصد نسبتاً نامطلوب است و در نهایت 49درصد نسبتاً مطلوب و 

دسـت آمـده از   ه با توجه به میانگین ب. علمی در سطح نامطلوب قرار دارد هیئتاعضاي 

علمـی   هیئـت کـه رضـایت شـغلی اعضـاي      شـود یممورد مطالعه چنین استنباط  ۀنمون

با توجـه بـه    .علوم پزشکی و خلیج فارس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد هايدانشگاه

دست آمده از نمونه مورد مطالعه و بر اساس فرمول برآورد میـانگین جامعـه   ه میانگین ب

) SM+Z( علمـی   هیئـت کـه میـانگین رضـایت شـغلی اعضـاي       شودیمچنین استنباط

-42/196درصد اطمینان به ترتیب بـین   95علوم پزشکی و خلیج فارس با  هايشگاهدان

  .قرار دارد 74/184

علمـی   هیئـت هاي کیفیت زندگی کاري و رضایت شـغلی اعضـاي   آیا بین مؤلفه. 3

  ي وجود دارد؟معنادارعلوم پزشکی و خلیج فارس رابطه مثبت و  هايدانشگاه

کیفیت زندگی کاري و رضـایت شـغلی اعضـاي     هايرابطه بین مؤلفه )5(در جدول 

  علوم پزشکی و خلیج فارس نشان داده شده است هايدانشگاهعلمی  هیئت
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علمی  هیئتهاي کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی اعضاي ۀ بین مؤلفهرابط )5(جدول

  علوم پزشکی و خلیج فارس هايدانشگاه

کیفیت 

زندگی 

کاري

حقوق 

منصفانه 

و کافی

محیط 

ار ک

ایمن

 تأمین

فرصت 

رشد

گراییقانون

وابستگی 

اجتماعی 

زندگی 

کاري

فضاي 

کلی 

زندگی

یکپارچگی 

و انسجام

توسعه 

 يها تیقابل

انسانی

رضایت 

شغلی

r64/034/023/018/055/056/056/054/052/0

P000/000/001/001/0000/000/000/000/000/

کار
r47/028/017/015/041/042/039/04/036/0

P000/000/02/004/0000/000/000/000/000/

روابط
r59/027/015/015/051/052/056/052/054/0

P000/000/03/003/0000/000/000/000/000/

ارتقاء، 

پیشرفت و 

موفقیت

r47/028/0162/0159/04/041/04/04/036/0

P000/000/03/003/0000/000/000/000/000/

حقوق و 

مزایا

r75/032/064/003/071/064/065/054/055/0

P000/000/000/65/0000/000/000/000/000/

جوسازانی
r58/026/014/016/049/052/056/051/053/0

P000/000/04/002/0000/000/000/000/000/

 ،منزلت

مسئولیت و 

احترام

r47/028/017/015/041/042/039/04/036/0

P000/000/02/003/0000/000/000/000/000/

عوامل 

محیطی کار

r58/028/015/016/049/052/056/051/05/0

P000/000/03/002/0000/000/000/000/000/

ل فوق حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاري و  دست آمده در جدوه نتایج ب

علـوم   هـاي دانشـگاه علمـی   هیئتآن با میزان رضایت شغلی اعضاي  يها اسیمقخرده 

وجـود  / 05پزشکی و خلیج فارس بوشهر همبستگی مثبت و معناداري در سطح آلفـاي  
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ـ   . دارد ریب دگی بـا ضـ  در این زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاري و فضـاي کلـی زن

 تـأمین بیشـترین همبسـتگی و   / 55گرایی با ضـریب همبسـتگی   و قانون/ 56همبستگی 

کمترین همبستگی را با رضـایت شـغلی اعضـاي    / 18فرصت رشد با ضریب همبستگی 

  .اند داشتهعلوم پزشکی و خلیج فارس  هايدانشگاهعلمی  هیئت

علمـی   هیئـت ضایت شـغلی اعضـاي   کیفیت زندگی کاري و ر هايمؤلفهآیا بین  .4

  علوم پزشکی و خلیج فارس همبستگی چندگانه وجود دارد؟ هايدانشگاه

گـام  (اي گیري از روش مرحلهج تحلیل رگرسیون چندگانه با بهرهنتای )6(در جدول 

 هیئـت کیفیت زندگی کـاري و رضـایت شـغلی اعضـاي      يها اسیمقبین خرده ) به گام

.ی و خلیج فارس ارائه شده استعلوم پزشک هايدانشگاهعلمی 

رضایت وکیفیت زندگی کاري  هايمؤلفهبین يچند متغیرننتایج تحلیل رگرسیو )6(جدول

  )گام به گام(اي شغلی به روش مرحله

RRبینیمتغیر پیش
2

Fضرایب رگرسیون

P123

564/0318/0فضاي زندگی کاري

293/92B=/564  

t=9/607

P=/000 000/

فضاي زندگی کاري و 

قانون گرایی در 

سازمان

612/0375/0

061/59B =/359  

t =4/841

P =/000

B =/314  

t =4/235

P =/000 000/

، فضاي زندگی کاري

گرایی در سازمان انونق

فرصت رشد و  تأمینو 

امنیت مداوم

632/0399/0

408/43B =/295  

t =3/861

P =/000

B =/231  

t =2/937

P =/004

B =/206  

t =2/818

P =/005 000/
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که در ) گام به گام(اي رگرسیون چندگانه با روش مرحلهز با توجه به نتایج حاصل ا

 تـأمین ، فضاي زندگی کـاري، قـانون گرایـی در سـازمان و     شودیممالحظه  )8(جدول 

ـ  بـه  . ي دارنـد معنـادار ه فرصت رشد و امنیت مداوم با رضایت شغلی همبستگی چندگان

درصد از واریانس متغیـر وابسـته    9/39بیان دیگر، متغیرهاي مستقل یاد شده با همدیگر 

علوم پزشکی و خلـیج فـارس را    هايدانشگاهعلمی  هیئتیعنی رضایت شغلی اعضاي 

میـزان رضـایت   ( Yبودن همبستگی متغیر وابسته معناداربر   Fآزمون. اند کردهپیش بینی 

بنـابراین، از میـان   . ردهاي مستقل داللـت دا و متغیر) علمی دانشگاه هیئتاي شغلی اعض

 تـأمین گرایـی در سـازمان و   ب، متغیر فضاي زندگی کـاري، قـانون  به ترتیهشت متغیر، 

هاي میـزان رضـایت شـغلی اعضـاي     کنندهبینیفرصت رشد و امنیت مداوم بهترین پیش

  .شوندیمارس محسوب علوم پزشکی و خلیج ف هايدانشگاهعلمی  هیئت

  گیرينتیجه

کیفیت زندگی کاري و رضایت شـغلی   ۀاي رابطهدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه

. اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي خلیج فارس و علوم پزشکی استان بوشهر بوده اسـت 

در خصوص ارتباط بین کیفیت زندگی کـاري کلـی و رضـایت شـغلی تحقیـق حاضـر       

، )2002(ش ، کروگر و همکاران)2003(ي، فور)2006(و ، ه)2007(و هاي هانگ لیافته

را ) 1986(ك و آنـدرا ) 1989(س ، بـرو )2001(س ، لـوئی )2001(ش سیرگی و همکاران

پی بردن به عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کاري استادان اهمیـت فراوانـی   . کندیمتأیید 

بـا تغییـر و    توانیمشغلی دارد،  ي که با رضایتمعنادارمثبت و  ۀزیرا به دلیل رابط ؛دارد

آن رضایت شغلی را بهبود بخشید و در جهت رشـد سـازمان گـام     هايمؤلفهدستکاري 

  . برداشت

کیفیت زندگی کاري و رضـایت شـغلی نیـز نتـایج تحقیـق       هايمؤلفهدر ارتباط بین 

که بین ابعاد کیفیـت زنـدگی کـاري و رضـایت شـغلی همبسـتگی        دهدیمحاضر نشان 

در خصوص ارتباط بین شرایط کاري ایمن و بهداشتی بـا   ،براي مثال. وجود داردباالیی 

پ تاریفـا و لکـو   از سـوي رضایت شغلی نتایج تحقیق حاضر با مطالعـات انجـام شـده    

  . کامالً مطابقت دارد) 1984(ا و جوریک و هالمب) 1993(ك ، درا)2005(

یـت مـداوم بـا رضـایت     دست آمده از ارتباط بین فرصـت رشـد و امن  ه یافته هاي ب 
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و کـولی  ) 2002(ش ، اینتاري و همکاران)1993(ت هاي دینهارشغلی نیز نتایج پژوهش

  . کندیمرا تأیید ) 2003(س و تدوراک

دست آمده از ارتباط بین پرداخت حقوق منصفانه و کـافی و رضـایت   ه هاي بیافته 

وي . مطابقـت نـدارد   )1997(یاوشـاگبم  از سويانجام شده  يها قیتحقشغلی با نتایج 

معتقد است که بر خالف تصور عامه که حقوق و مزایـا عامـل اصـلی ایجـاد انگیـزه در      

اعضاي هیئت علمی است، افزایش حقوق و مزایا رضایت شـغلی را بـراي اسـتادان بـه     

، بلکه فقط به عنوان عامل نگهدارنده، تا حدي که اعضاي هیئت علمـی  آوردینمارمغان 

  .کندیمل ناراضی نباشند، عم
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