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فرهنگ سازماني و رابطه آن با كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه
یداله حمیدی ،4عبدالعزیز محمدی ،*2علیرضا سلطانیان ،3ایرج محمد فام

تاریخ پذیرش4334/41/23 :

چکيده
مقدمه :ارتقاء كیفیت زندگی كاری كاركنان مستلزم وجود فرهنگ سازمانی خاصی است كه از خالقیت ،خودگردانی ،مسئوولیتپئذیری و مشئاركت
كاركنان حمایت كند .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با كیفیت زندگی كاری در میان كاركنان انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع همبستگی و مقطعی بود كه در سال  4334انجام شد .تعداد  441نفر از كاركنان ستادی معاونئتهئای مختلئ
دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش تصادفی انتخاب شدند .در این مطالعه ،دادهها توسط پرسشنامه جمعآوری شد .برای سنجش فرهنگ سازمانی
از پرسشنامه رابینز و برای اندازهگیری كیفیت زندگی كاری از پرسشنامه والتون با طی امتیاز لیکرت استفاده شد .دادههئا بئا اسئتفاده از نئرمافئزار
 SPPSو آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین فرهنگ سازمانی در این مطالعه ( )3/14در حد متوسط بود .بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن با كیفیت زندگی كاری ،ارتبئاط
معنادار و مثبت وجود داشت ( .)r = 1/44 ،P-value=1/114نتایج آزمون رگرسئیون خطئی نیئز نشئان داد كئه فرهنئگ سئازمانی تئثيیر مثبئت و
معنیداری بر روی كیفیت زندگی كاری دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،بهبود كیفیت زندگی كاری ،افئزایش رضئایتمندی و مشئاركت كاركنئان ،نیازمنئد تدییئر در مؤلفئههئای
فرهنگ سازمانی میباشد .در صورت ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب میتوان شاهد افزایش سطح كیفیت زندگی كاری كاركنان و در نهایئت
ارتقاء كیفیت و افزایش بهرهوری خدمات دانشگاهی بود.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازمانی ،كیفیت زندگی كاری ،كاركنان دانشگاه
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دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مركز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان .

.2

*

.3

دانشیار ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان .

.4

دانشیار ،گروه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( ،)HSEدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.

(نویسنده مسئول) كارشناس ارشد ارگونومی ،شبکه بهداشت درمان شهرستان داالهو ،استان كرمانشاه .پست الکترونیك omed_ara@yahoo.com :
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فرهنگ سازمانی و رابطه آن با كیفیت زندگی كاری كاركنان دانشگاه

نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروی انسانی ،نشان مئیدهئد كئه

فرهنگ سازمانی تقسیمبندیهای متعددی از آن میكنند كه یکئی از

توسعه نیروهای انسانی بهرهور ،به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری

آنها فرهنگ قوی در برابر فرهنگ ضعی است .در سئازمانهئایی كئه

از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد( .)4یئك محئیط كئاری خئوب

فرهنگ قوی دارند ،ارزشها ،باورها و هنجارهای غالب به شدت حفظ و

میتواند بر رشد ارزشهای موردنظر پرسنل و افزایش توان و بهرهوری

به طور روشن تبیین میشوند و تعداد زیادی از كاركنان از آن حمایئت

آنان ايرگذار باشد؛ به همئین دلیئل علئم رفتئار سئازمانی و مهندسئی

میكنند و آن را گسترش مئیدهنئد( .)3فرهنئگ سئازمانی ضئعی و

فاكتورهای انسانی یا ارگونومی برای مدیران سازمان ،از اهمیت بئاالیی

ناسالم ،منجر به آشفتگی و فشار روانئی مئی شئود كئه نشئانه هئای آن

برخوردار میباشد(.)2

احساس درماندگی ،انزوا ،ناامیدی ،سئرخوردگی و بئدبینی نسئبت بئه

بررسیهای متعدد تثكیئد مئی نماینئد كئه فرهنئگ سئازمانی یکئی از

خود و دیگران است و آيار آن به صورت كئاهش بهئرهوری و نارضئایتی

مؤيرترین عوامل پیشرفت سازمانها است؛ به طئوری كئه معتقدنئد كئه

شدلی ظاهر می شود( .)41عالوه به راین نشان داده شئده كئه فرهنئگ

یکی از دالیل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت توجه آنها به فرهنگ

سازمانی روی تئدوین اهئداف و اسئتراتژی ،رضئایت شئدلی ،انگیئزش

سئئازمانی اسئئت( .)3ایجئئاد یئئك فرهنئئگ سئئازمانی سئئازنده ،رضئئایت

شدلی ،عملکرد سازمانی ،خالقیت و نوآوری ،میزان مشاركت كاركنئان،

كاركنان را افزایش داده و در ایجاد یك محیط كاری مثبت با افئزایش

تصئئمیمگیئئری ،سئئختكوشئئی و ايربخشئئی سئئازمانهئئا تئئثيیر

تعامالت بین همکاران مؤير میباشد .در این فرهنگ وظای به نحئوی

میگذارد(.)44،42

سازمان داده می شود كه كاركنان را برای رسیدن بئه سئطح بئاالیی از

یکی از مباحث مهم در فرهنگ سازمانی ارتباط آن با كیفیئت زنئدگی

رضایت شخصی و اهداف سازمانی ،كمك میكند(.)4

كاری است .مفهوم كیفیت زندگی كئاری در حئال حاضئر مربئوط بئه

فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از باورهئا و ارزشهئای مشئتر

فلسفهای در سازمانها می باشد كه قصد دارد شثن و منزلئت كاركنئان

می شود كه بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان ايئر مئیگئذارد و

را افزایش دهد .والتون كیفیت زندگی كاری را عکئ العمئل كاركنئان

مئیتوانئد نقطئه شئروعی بئئرای حركئت و پویئایی و یئا مئئانعی در راه

در برابر كار بهویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهئای شئدلی و

پیشرفت به شمار آید .فرهنگ سئازمانی از اساسئی تئرین زمینئه هئای

سالمت روحی تعری میكند (.)43

تدییر و تحول در سازمان است .نظر به اینکه برنامه های جدیئد تحئول

در تعریفی كلی می توان گفت كه كیفیت زندگی كاری به معنی تصئور

بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگئاه مئی كنئد ،از ایئن رو هئدف ایئن

ذهنی و برداشت كاركنان یك سازمان از مطلوبیئت فیزیکئی و روانئی

برنامه ها ،تدییر و تحول فرهنگ سازمان؛ به عنوان زیربنای بستر تحول،

محیط كار و شرایط كار خود است .ویژگیهای كیفیت زنئدگی كئاری

اسئئت( .)1بسئئیاری از دانشئئمندان مئئدیریت ،فرهنئئگ سئئازمانی را

عبارت اند از :پرداخت كئافی و مناسئب ،شئرایط كئاری امئن و سئالم،

تلقی میكنند كه اعضا نسئبت بئه یئك

فرصت برای به كئارگیری و توسئعه بئی واسئطه اسئتعدادهای انسئانی،

سازمان دارند و همین موضوع موجب تفکیئك دو سئازمان از یکئدیگر

فرصت بئرای امنیئت و رشئد مئداوم در آینئده ،انسئجام اجتمئاعی در

از هفئت ویژگئی

سازمان كار ،حقوق فرد در سازمان كار ،كار و ارتباط اجتماعی زنئدگی

برخوردار می باشد كه در مجموع عصاره فرهنئگ سئازمانی را تشئکیل

كاری( .)44كیفیئت زنئدگی كئاری در هئر سئازمانی ،بئرای جئذب و

میدهد این ویژگیها عبارت انئد از :نئوآوری و خطرپئذیری ،توجئه بئه

نگهداری كاركنان الزم و ضروری است .در برنامه های كیفیئت زنئدگی

جزئیات ،توجه به دستاوردها ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به گئروه،

كاری بر ایجاد محیط كاری كه منجر به ارضای نیازهای كاركنان شود،

ترقیطلبی و پایداری(.)7

تثكید میشود(.)41

فرهنگ سازمانی در هر سازمان ،منحصر به فرد بوده و از ابعاد عینئی و

با توجه به اینکه تثكید میگردد فرهنگ سازمانی همبستگی و ارتبئاط

دربئاره

مثبت با كیفیت زندگی كاری دارد ( ،)44بنابراین اجئرای برنامئههئای

تعری

سیستمی از برداشت مشتر

می شود( .)4این سیستم دارای برداشتهای مشتر

ذهنی تشکیل می شود و با طبیعت عقاید و انتظارات مشئتر
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مقدمه

زندگی سازمان ،ارتباط دارد( .)8محققئان بئر اسئاس تعئاری خئود از

03

03

یداله حمیدی و همکاران

به عبارت دیگر كیفیت زندگی كاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا

دست آورد ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به اعضئای سئازمان ،تئثيیر

شیوه مدیریتی است كئه كاركنئان بئر اسئاس آن ،احسئاس مالکیئت،

نتایج تصمیمات بر كاركنان ،توجه به تیم ،جئاهطلبئی و تهئور طلبئی)

مئیكننئد( )47و برنامئه كیفیئت

بود .پاسخ این سؤاالت در یك مقیاس لیکرت از «كئامالً مخئالفم » تئا

زندگی كاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است كه حئامی

«كامالً موافقم» متدیر بود كه نمره  4به گزینه كامالً مخالفم و نمره 1

رشد و تعالی كاركنان در سازمان باشد(.)48

به گزینه كامالً موافقم داده میشد .روایی این پرسشنامه توسط اساتید

با توجه به آنکه فرهنگ سازمانی بئه صئورت مسئتقیم و غیرمسئتقیم،

راهنما و مشاور و همچنین در چنئدین مطالعئه تائیئد گردیئده اسئت

كیفیت زندگی كاری كاركنان را تحت تثيیر قرار می دهد و بئر نگئرش

( .)22پایائی پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ  1/83بود.

آنها نسبت به موضوعاتی مانند تعهد ،مشاركت ،انگیزه ،رضایت ،روحیه

برای سنجش كیفیت زندگی كاری از مدل توسعهیافته الگئوی والتئون

و توانمنئئدی ،تئئثيیر مئئیگئئذارد( ،)44،43،21،24بنئئابراین شناسئئایی

استفاده شد ( .)23این پرسشنامه شامل  31سؤال پنج گزینئهای بئود

فرهنگ سازمانی و سئطح كیفیئت زنئدگی كئاری كاركنئان و بررسئی

كه با روش لیکرت ( )4-1سنجش گردید .سؤاالت در  8محور تفسئیر

ارتباط آنها میتوانئد مئدیریت سئازمان را در بهبئود سئطح بهئرهوری

و امتیاز كل و امتیاز هر یك از محورها محاسئبه گردیئد .مؤلفئههئای

كاركنان و برنامههای عملیاتی و اسئتراتژیك تحئول سئازمانی ،كمئك

مدل والتون شامل:

نماید .خصوصاً در سطح كاركنان معاونتهای دانشئگاه كئه بئهعنئوان

پرداخئئت منصئئفانه و كئئافی :سئئؤاالت  ،4-4محئئیط كئئاری ایمئئن و

پرسنل ستادی نقش مهمی در هدایت ،سیاستگئذاری ،برنامئهریئزی،

بهداشتی :سؤاالت ،1-41استفاده از تواناییهای افراد در كئار :سئؤاالت

آموزش ،نظارت و ارزشیابی واحئدهای زیرمجموعئه خئود دارنئد .ایئن

 ،44-41فرصتهای شئدلی :سئؤاالت  ،44-43تعئامالت اجتمئاعی در

مطالعه با هدف بررسی ارتبئاط فرهنئگ سئازمانی بئا كیفیئت زنئدگی

كار :سئؤاالت  ،21 -23قئانونگرایئی در سئازمان :سئؤاالت ،24-27

كاری در میان كاركنان ستادی ،انجام گرفت.

جایگاه كار در زندگی :سؤاالت  28-31و روابئط اجتمئاعی و نفئوذ در

خودگردانی ،مسوولیت و عزتنفئ

مواد و روشها
این مطالعه از نوع همبستگی و كاربردی بود كئه در كاركنئان سئتادی

كار :سؤاالت  31-31بودند .پایایی آن بئا اسئتفاده از آلفئای كرونبئاخ
 1/84به دست آمد.

معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سئال  4333انجئام شئد.

یافتهها

برای انتخاب نمونهها از روش طبقهبندی استفاده شد و همچنین برای

در جئئدول شئئماره  4مشخصئئات دموگرافیئئگ جامعئئه مئئورد پئئژوهش

انتخاب هریك از نمونههئا از روش تصئادفی اسئتفاده گردیئد .در ایئن

مشئاهده مئئیشئود .نتئئایج ایئن جئئدول نشئان مئئیدهئد كئئه  13/8از

مطالعه حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب همبستگی  ،r =1/3تئوان

شركتكنندگان زن و  44/2از آنها مئرد بودنئد .همچنئین نتئایج ایئن

آزمون  31%و خطای نوع اول  1/1برابر با  441نفر تعیین شد.

جدول نشان میدهد كه  88/3از شركتكننئدگان ،متثهئل و  44/4از

برای توصی دادههئای جمئعآوری شئده از شئاخ هئای میئانگین و

آنها مجرد بودند .عالوه بر این ،بر اسئاس نتئایج ایئن جئدول 41/2 ،از

انحراف معیار استفاده شد و برای بررسی ارتباط بین متدیرهئای مئورد

شئئركتكننئئدگان سئئوابک كئئاری كمتئئر از  1سئئال را دارا بودنئئد و

بررسی از رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون اسئتفاده شئد .بئرای

همچنین 41درصد با سابقه كاری  41الی  21سال داشتند.

ورود اطالعات از نسخه  44نرمافئزار  SPSSاسئتفاده اسئتفاده شئد و

بر اساس نتایج در جدول  ،2میانگین سطح فرهنگ سئازمانی در بئین

تحلیل دادهها در سطح معناداری كمتر از  1/11بررسی شد.

شركتكنندگان  3/14با انحراف معیار  1/42بود كه در سطح متوسط

ابزار جمع آوری دادهها بئرای سئنجش فرهنئگ سئازمانی ،پرسشئنامه

قرار میگیرد .همچنین میانگین مؤلفههای خطرپذیری و تئثيیر نتئایج

فرهنگ سازمانی رابینز بود ( .)41این پرسشنامه شامل  14سؤال در 3
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كیفیت زندگی كاری نیازمند استقرار فرهنگ سازمانی خاص میباشد؛

حیطه (خالقیت و نوآوری ،خطرپذیری ،توجه بئه جزئیئات ،توجئه بئه

فرهنگ سازمانی و رابطه آن با كیفیت زندگی كاری كاركنان دانشگاه

00

تصمیمات بر كاركنان كمترین و توجه به دستاورد بیشترین امتیئاز را
از دیدگاه كاركنان برخوردار بوده است.
جدول  :1مشخصات دموگرافیک نمونه مورد پژوهش ()N =541
مشخصات دموگرافیک
مرد

47

44/2

زن

77

13/8

 21-31ساله

44

7/4

 31-41ساله

18

41

 41-11ساله

18

41

 11-41ساله

48

42/4

دیپلم

47

44/7

فوقدیپلم

44

44

لیسان

72

4/43

فوقلیسان

33

22/7

دكتری

7

8/4

متثهل

423

88/3

مجرد

44

44/4

كمتر از  1سال

22

2/41

 1الی 41سال

44

34/7

 41الی 21سال

18

41

بیشتر از  21سال

43

34/4

جنس

سن

تحصیالت
وضعیت تأهل
سابقه خدمت

جدول  :2شاخصهای توصیفی فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن در جامعه

با توجه به نتایج جدول شئماره  ،3بئین فرهنئگ سئازمانی و كیفیئت

مورد پژوهش

زندگی كاری ارتباط معناداری وجئود داشئت .همچنئین نتئایج نشئان

میانگین

انحراف معیار

مؤلفههای فرهنگ سازمانی
خالقیت و نوآوری

2/84

1/34

می دهد كه بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی و كیفیئت زنئدگی كئاری
(غیر از توجه به دستاورد) روابط معنئیدار و مثبئت وجئود دارد .ایئن

خطرپذیری

2/71

1/74

توجه به جزئیات

3/47

1/81

موضوع بیانگر آن است كه بهبود فرهنگ سازمانی با افئزایش كیفیئت

توجه به دستاورد

3/43

4/44

زندگی كاری كاركنان مرتبط است.

توجه به اعضای سازمان

3/41

1/87

از سوی دیگر بهمنظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سئازمانی و كیفیئت

تثيیر نتایج تصمیمات بر كاركنان

2/44

1/81

توجه به تیم

3/14

1/81

زندگی كاری از رگرسیون خطی ساده نیز استفاده شد و نتئایج نشئان

جاهطلبی و تهور طلبی

2/31

1/71

پایداری

3/43

1/44

فرهنگ سازمانی (كلی)

3/14

1/42

داد كه فرهنگ سازمانی تئثيیر مثبئت و معنئیداری بئر روی كیفیئت
زندگی كاری دارد(b=4/344 ،SE= 1/372 ،p=1/112( :

به عبارت دیگر به ازای یك واحد افزایش در نمئره فرهنئگ سئازمانی،
نمره كیفیت زندگی كاری  4/344واحد افزایش خواهد داشت.
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تعداد

درصد

03

یداله حمیدی و همکاران
جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و همچنین مؤلفههای آنها در جامعه مورد پژوهش
()N= 541
کیفیت زندگی کاری

حقوق و دستمزد

1/114

1/114

1/114

1/114

1/113

1/113

1/113

1/111

1/114

-1/14

1/83

1/82

1/14

1/14

-1/14

-1/44

1/43

1/18

1/441

1/143

1/121

1/432

1/134

1/433

1/431

1/434

1/374

1/41

1/47

1/43

1/13

1/14

1/12

1/43

1/21

1/14

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

تأثیر نتایج تصمیمات

1/44

1/43

1/34

1/23

1/33

1/33

1/48

1/18

1/33

بر کارکنان

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/344

1/114

توجه به تیم

1/44

1/44

1/41

1/41

1/43

1/48

1/14

1/23

1/11

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/44

1/42

1/41

1/43

1/47

1/14

1/12

1/23

1/11

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/117

1/114

1/14

1/37

1/44

1/44

1/44

1/43

1/12

1/27

1/41

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/112

1/114

(کلی)

توجه به جزئیات
توجه به دستاورد
توجه به اعضای سازمان

جاهطلبی و تهور طلبی
پایداری

فردی در کار

1/41

1/23

1/24

1/37

1/34

1/43

1/37

1/24

1/44

در کار

شرایط کار

استفاده از قابلیتهای

فرصتهای شغلی

فعالیتهای اجتماعی

1/114

1/113

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

خطرپذیری

سازمان

1/43

1/24

1/34

1/33

1/33

1/43

1/43

1/28

1/37

قانونگرایی در

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

خالقیت و نوآوری

زندگی فردی

1/44

1/44

1/43

1/13

1/44

1/13

1/41

1/34

1/44

جایگاه کار در

P-value

**1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/114

1/113

1/114

نمود در کار

فرهنگ سازمانی (کلی)

*1/44

1/41

1/43

1/12

1/43

1/13

1/13

1/24

1/11

فرهنگ

* مقدار همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن با كیفیت زندگی كاری و مؤلفههای آن
**سطح معناداری ) (P-valueدر آزمون پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن با كیفیت زندگی كاری و مؤلفههای آن

بحث
فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تدییر و تحئول در سئازمان
است .فرهنگ سازمانی روی تدوین اهداف و استراتژی ،رضایت شدلی،
انگیزش شدلی ،عملکرد و ايربخشی سازمانها تثيیر میگذارد(.)44،42
به طوریكه تثكید میگردد بین فرهنگ سازمانی با بهئرهوری مئدیران
رابطه معنیداری وجود دارد ( .)24نظر بئه اینکئه برنامئههئای جدیئد
تحول ،بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می كنئد ،از ایئن رو هئدف
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این برنامه ها ،تدییر و تحول فرهنگ سازمان؛ به عنئوان زیربنئای بسئتر
تحول است .در مطالعه حاضر ،فرهنگ سازمانی؛ بهعنوان مجموعئهای
از باورها و ارزش های مشتر

كه بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اير

میگذارد ،مورد سنجش قرار گرفئت و همئانطئور كئه در نتئایج ایئن
مطالعه آورده شد ،میانگین نمره فرهنئگ سئازمانی در ایئن پئژوهش،
 3/14و انحراف معیار  1/42بوده است كه با توجه به مقیئاس رتبئهای
لیکرت این میزان ،برآورد متوسطی بود و نشئان مئیدهئد كئه سئطح
فرهنگ سازمانی ،در سطح متوسط (نه قوی و نه ضعی ) قرار دارد و با
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روابط اجتماعی و

کیفیت زندگی کاری

فرهنگ سازمانی و رابطه آن با كیفیت زندگی كاری كاركنان دانشگاه
توجه به بررسی میانگین مؤلفههای سنجش شده ،مشخ

در سنجش اكثر مؤلفهها همانند توجئه بئه تئیم و توجئه بئه اعضئای

ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد .میتوان گفت كه ترغیئب كاركنئان

سازمان ،همانند سنجش كلی فرهنگ سازمانی مقدار متوسئط بئرآورد

برای همکاری بئا یکئدیگر ،ایجئاد روحیئه همکئاری در برنامئهریئزی،

شده است .در برخی پژوهشها نیز سطح فرهنگ سازمانی را متوسئط

حمایت كاركنان از یکدیگر و اهمیت بئه كئار گروهئی در سئازمان بئا

ارزیابی كردهاند(.)21

افزایش رضایتمندی كاركنئان ارتبئاط مثبئت دارد؛ بنئابراین افئزایش

به طور كلی نتایج ایئن پئژوهش نشئان داد ،بئین فرهنئگ سئازمانی و

فرهنئئگ مشئئاركت و كئئار تیمئئی در سئئازمان بئئا میئئزان رضئئایتمندی

كیفیت زندگی كاری ارتباط مسئتقیم (مثبئت) وجئود دارد ،یعنئی بئا

كاركنان از همکاری در محیط كار ،اعتماد به مدیران و تمایل كاركنان

افزایش و قوی شدن فرهنگ سازمانی در جامعه مورد پژوهش ،سئطح

به انجام كارگروهی ارتباط دارد .نتایج تحقیک مشابه نیز نشان میدهد

كیفیت زندگی كاری موردنظر كاركنان ارتقاء پیدا میكنئد .تحقیقئات

هرچه كارها بهصورت تیمئی و مشئاركتی انجئام شئود باعئث افئزایش

دیگر نیز نشان دادهاند كه تالش در جهت ایجاد یك فرهنگ مشئتر

كیفیت زندگی كاری و ارتباط با مشتری میشود (.)34،28

سازمانی قوی و با يبات ،میتوانئد در بهبئود كیفیئت زنئدگی كئاری و

عالوه بر این ،بین دو مؤلفه خالقیت و نئوآوری و شئرایط كئار ارتبئاط

افزایش رضایت شدلی كه امروزه آن را یکی از نتئایج كیفیئت زنئدگی

معنادار و مثبت (مستقیم) وجود داشت ،یعنی به نظر میرسد تشئویک

كاری میدانند مثمر يمر باشد (.)24،27

و ترغیب كاركنان به ارائه پیشئنهاد ،قئدردانی مئدیران از نئوآوریهئا،
و

در پژوهش بخارائیان در سال  4332كئه رابطئه فرهنئگ سئازمانی بئا

تشویک روحیه مسوولیتپئذیری ،تقویئت روحیئه اعتمئاد بئه نفئ

كیفیت زندگی كاری را مورد آزمون قرار داده چنین نتیجهگیری شده

استقالل شخصیت در كاركنان ،میتواند در افزایش رضایتمندی آنهئا

است :هرچه فرهنئگ سئازمانی تدییرپئذیری ،توانمندسئازی ،مشئتری

از اندازه و حجم كار و سازگاری با شئرایط محئیط كئار ،تئثيیر مثبئت

مداری ،كار تیمی و مشئاركتی بیشئتری داشئته باشئد باعئث افئزایش

داشته باشد؛ یعنی هر اندازه كاركنان فرصت بئروز خالقیئت و نئوآوری

كیفیت زندگی كاری و رضایت شدلی در كاركنان میشئود ( .)28ایئن

فردی را در محل كار خود داشته باشند ،از شرایط كاری خود؛ هرچند

یافته با نتایج تحقیک حاضئر همسئو مئیباشئد .همچنئین در مطالعئه

كمتر مساعد ،رضایت بیشتری دارند .برای تدییئر فرهنئگ سئازمانی و

زارعی متین و همکاران كه در سال 4331صورت گرفته نیئز مشئخ

هدایت آن به سئمت نتیجئه مطلئوب بایئد از آمئوزش ،توسئعه نظئام

گردید كه بین مؤلفههای نهادینئه سئازی فرهنئگ اخالقئی و كیفیئت

مشاركت ،تشویک ،خالقیت و نئوآوری و توانمندسئازی كاركنئان بهئره
گردید كه بین دو مؤلفه توجه به تیم و

زندگی كاری همبستگی معنیدار وجود دارد(.)23

جست ( .)34از طرفی مشخ

بر اساس نتئایج پئژوهش حاضئر ،بئین فرهنئگ سئازمانی و هریئك از

شرایط كار ارتباط معنادار و مثبت وجئود دارد یعنئی اینکئه ،افئزایش

مؤلفههای كیفیت زندگی كاری ارتباط مستقیم (مثبت) وجود داشئت.

سطح توجه به تیمها و گروهای كاری در سازمان؛ بئا افئزایش رضئایت

این بدین معناست كه تشکیل یك فرهنگ سئازمانی قئوی بئر محقئک

فردی كاركنان از شرایط كاری ارتباط مثبت وجود دارد.

شدن برنامههای كیفیت زندگی كاری در جامعه مورد پئژوهش ،مئؤير

با توجه به اینکه تحقیقات نشان دادهاند بین مؤلفههای كیفیت زندگی

است .این یافته با نتایج پژوهش گیفورد ( )2112همسو میباشئد كئه

كاری و عملکرد كاركنان ارتباط مستقیم وجود دارد ( )33،32و یافته-

تثكید می كند فرهنگ سازمانی ،ارتباط آماری قوی با كیفیئت زنئدگی

های مطالعهای در كره جنوبی نشان می دهد كه كیفیت زندگی كاری،

كاری و مؤلفههای آن ماننئد تعهئد ،رضئایت شئدلی ،توانمندسئازی و

میتواند قویترین پیش بینی كننده ايربخشی سازمانی باشد ،بنئابراین

مشاركت شدلی دارد(.)31

كیفیت زندگی كاری و فرهنگ سازمانی مناسب؛ بدون شك ،به بهبئود

همانطوری كه گفته شد بین اكثر ابعاد فرهنئگ سئازمانی و كیفیئت

ايربخشی سازمانی منجر خواهد شد( )34و مدیران باید بئرای افئزایش

زندگی كاری ارتباط مثبت وجود داشت و در اینجئا بئه برخئی روابئط

عملکرد سازمانی ،به فرهنگ سازمانی و تئثيیر آن بئر كیفیئت زنئدگی

معنیدار مهم و مؤير بر ايربخشی سازمانی اشاره میشود .نتئایج نشئان

كاری بهعنوان متدیری مهم ،توجهی خاص داشته باشند.
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گردید كئه

داد كه بین دو مؤلفه توجه به تئیم و فعالیئتهئای اجتمئاعی در كئار،

03

یداله حمیدی و همکاران
رضایت شدلی در كاركنان بود و این تدییر در نهایت میتواند منجر بئه

نتیجهگیری

.بهبود ايربخشی و ارتقاء كیفیت خدمات دانشگاهی گردد

.فرهنگ سازمانی از مهمترین عوامل مؤير در ايربخشی سازمانی اسئت

تشکر و قدردانی
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در پایان از كلیه مدیران و كاركنان ستادی معاونتهای دانشگاه علئوم
، كه در انجام این پژوهش صمیمانه ما را یاری نمودند،پزشکی همدان
.تشکر و قدردانی میگردد

با توجه به ارتباط مثبت و معنیدار فرهنگ سازمانی و كیفیت زنئدگی
 میتوان گفت با تدییر فرهنگ سازمانی،كاری در جامعه مورد پژوهش
 خئودگردانی و، خالقیئت،به سئوی فرهنئگ تقویئت كننئده مشئاركت
 مئیتئوان شئاهد افئزایش كیفیئت زنئدگی كئاری و،مسوولیتپذیری
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Abstract
Introduction: Improving the quality of work life requires a certain organizational culture that supports
creativity, autonomy, accountability, and employee participation. The present study investigated the
relationship between organizational culture and employees’ quality of work life.
Materials and Methods: This cross-sectional and correlational study was conducted in 2015. A total of 145
staff members of all deputies of Hamadan University of Medical Sciences were selected. Organizational
culture and quality of work life were measured using previously designed self-administered questionnaires.
Items of the questionnaires were scared on a Likert scale. Pearson correlation coefficients were calculated to
analyze the data. All analyses were performed by SPSS.
Results: A moderate level of organizational culture was detected in this study (mean score = 3.04).
Organizational culture and its components had significant positive correlations with quality of work life (r =
0.64; P = 0.001). Linear regression analysis confirmed the significant positive effects of organizational
culture on quality of work life.
Conclusion: Based on the findings of the present study, modification of organizational culture and its
components is necessary for improving personnel’s quality of work life, job satisfaction, and participation.
Development of appropriate organizational culture can ensure higher quality of work life among university
staff and enhance the quality and productivity of academic services.
Keywords: Organizational culture, Quality of work life, University staff
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