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دريافت 96/1/22 :اصالح ،96/3/1 :پذيرش96/5/31 :

چکیده
مقدمه و هدف :يکی از مهمترين حوزههای توسع پ پايدار سععدمت در جوامر بشععری ،بخش بهداشععت و درمان اسععت کپ ارتباط مسععتمی ی با
سدمت انسانها دارد و از طرفی در سازمانهای رقابتی امروز ،سازمانهايی قادر بپ ادامپ حیات هستند کپ کارآئی خود را ارتماء دهند .لذا بر اين
ا ساس ،مطال پ حاضر با هدف برر سی و تر سیم روابط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و برخی از متغیرهای سازمانی مرتبط با آن در دانشگاه
علوم پزشکی بابل تحمق يافت.
روش بررسی :در اين پژوهش توصیفی -تحلیلی ،مسئولین و خبرگان منابر انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بهار سال  1394بپ صورت
ن ونپگیری هدف ند قضاوتی انتخاب شدند .ابزار سنجش و گرداوری دادهها نیز پرسشنامپ ممايسات زوجی بوده ا ست ،کپ نتايج حاصل از آن بپ
وسیلپ تکنیکهای رياضی و از طريق روش آزمايش و ارزيابی تص یمگیری (دي تل) مورد تجزيپ و تحلیل قرار گرفتند.
يافته ها :نتايج حاصعععل از دادههای مطال پ حاضعععر نشعععان داد کپ در میان متغیرهای مورد بررسعععی ،کیفیت زندگی کاری ( )0/790بپعنوان
تأثیرگذارترين متغیر م رفی و همچنین توان ندسععازی روانشععناختی ( )-1/16بپعنوان کمتأثیرترين متغیر انتخاب شععده اسععت .بر اسععاس میزان
اه یت متغیرها نیز میتوان گفت فرهنگ سازمانی ( )8/49پراه یتترين متغیر ،و متغیر تنیدگی شغلی ( )6/54نیز بپعنوان کماه یتترين متغیر
در اين روابط علّی مشخصشدهاند.
نتیجه گیری :يافتپها ن شان داد کپ برا ساس نظر خبرگان ،میان کیفیتزندگیکاری و رفتار شهروندی سازمانی ،توان ند سازی روان شناختی و
فرهنگ سازمانی ارتباط م نیدار وجود دارد .براين ا ساس ،برنامپريزی بپمنظور بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان در دان شگاههای علوم
پزشکی دارای اه یت بسیاری میباشد.
واژه های کلیدی :کیفیت زندگی کاری ،توانمندسازی روان شناختی ،رفتار شهروندی سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،تنیدگی
شغلی

مقدمه
امروزه با توجپ بپ توس ة جوامر و بهبود سطح زندگی ،موضوع کیفیت
زندگی در مطال ات انجام شده ،مورد برر سی و کنکاش ب سیاری قرار
گرف تپ اسعععت ( ،)4-1و بپ عنوان رويکردی نوين در م طال ات و
*نویسنده مسئول:
آدرس :بابلسر ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم اقتصاد و اداری ،گروه مدیریت

تحمیمات اجت اعی و پز شکی مطرح شده ا ست .در واقر در طی سپ
دهپ گذشعععتپ ،بهبود کیفیت زندگی بپعنوان يکی از اهداف اصعععلی
توسع ة جوامر ،بر سعیاسعتگذاریهای کدن و گسعترده بسعیاری از
کشورهای توس پ يافتپ و درحال توس پ تاثیرگذار بوده است (.)5
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کیف یت ز ندگی کاری يا کیف یت ن ظام کار ،يکی از جا لبترين
روشهای ايجاد انگیزش و راهگشععای مهم در طراحی و ینیسععازی
شغل کارکنان ا ست کپ ري شپ در نگرش کارکنان و مديران بپ ممولپ
انگیزش دارد .ضرورت توجپ بپ کیفیت زندگی کاری و بهبود آن ،يک
منطق دارد و آن هم اين ا ست کپ  65در صد ع ر مفید ان سانها در
محیط کار سععیری میشععود ( .)6در واقر از دهپ  1970بهبود کیفیت
زندگی کاری کارکنان بپ عنوان يکی از بهترين موضوعها در بسیاری
از سععازمانها از ج لپ سععازمانهای بهداشععتی،درمانی مطرح شععد .بپ
خاطر اجتناب ناپذير بودن برخی از عوامل تنشزا در سعععازمان های
خدمات بهداشعععتی،درمانی و لزوم پیشعععگیری از آثار روانی و رفتاری
تنش ،يکی از وظايف مديران اين سعععازمانها بکارگیری ت هیدات و
ا قدام هايی ج هت بهبود کیف یت ز ندگی کاری و آموزش روش های
ممابلپای ا ست ( .)7کیفیت زندگی کاری ي نی ر ضايت يک کارمند از
برآورده شعععدن نیازهايش از طريق منابر ،ف الیت ها و نتايجی کپ از
درگیری و مشعععارکت در محیط کار بدسعععت میآيد .درواقر هدف
بسعععیاری از ت اريف در اين زمینپ ،دسعععتيابی بپ يک محیط کاری
کارآمد اسعت کپ بتواند نیازهای فردی و سعازمانی را برآورده سعازد و
ارزشهايی را کپ باعث بهبود بهدا شت ،رفاه ،امنیت شغلی ،ر ضايت
شغلی ،توس پ مهارت و توازن بین زندگی کاری و ییرکاری می شود،
ارتماء بخشعععد ( .)8کیفیت زندگی کاری از ج لپ متغیرهای مهم در
سازمانها ،از ج لپ دانشگاههای علوم پز شکی ا ست کپ هم از برخی
از متغیرها تاثیر پذيرفتپ و هم بر برخی ديگر تاثیرگذار ا ست (.)12-9
در اين بین میتوان بپ اثرات متمابل کیفیت زندگی کاری با برخی از
متغیرها کپ در قس ت ذيل ارائپ میشود ،اشاره کرد.
در مورد رفتار شعععهروندی سعععازمانی بايد اشعععاره کرد کپ واره رفتار
شععهروندی سععازمانی برای اولین بار توسععط اورگان و ه کارانش در
سال  1983مورد استفاده قرار گرفت ( .)13،14اورگان رفتار شهروندی
سازمانی را شامل رفتارهای اختیاری کارکنان میداند کپ جزء وظايف
رس ی آنها نیست و مستمی ا توسط سیستم رس ی پاداش سازمان
در نظر گرفتپ ن یشعععوند ،ولی میزان اثر بخشعععی کلی سعععازمان را
افزايش میدهند ( .)15در پژوهشهای انجام شععده در زمینپ بررسععی
رابطپ میان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری ،يافتپها
حاکی از وجود ارتباط م نیداری میان رفتار شععهروندی سععازمانی و
کیفیت زندگی کاری بوده است (.)18-16
از طرفی توان ند شدن نیز در رشتپهای روان شناسی ،جام پ شناسی و
دين شنا سی ري شپهايی دارد کپ بپ دهپهای گذ شتپ ،حتی قرنهای
گذشتپ بر میگردد .توان ندسازی بپ م نای آماده کردن کارکنان است
کپ بپ اندازة کافی دارای استمدل باشند و بپ آنها اجازه میدهد تا
بتوانند موق یتهای مسئلپای پیشبینی نشده از قبیل شکايات را حل
ن ايند ( .)21-19توان ندسازی بپ دو ديدگاه ايستا و پويا تمسیم بندی
میشود .در ديدگاه ايستا اعتماد بر اين است کپ توان ندسازی ،تفويض
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تصعع یمگیری در يک چارچوب روشععن اسععت .پاسعع گويی تفويض
میشععود و افراد در برابر نتايج مسععئول هسععتندد اما در نگرش پويا،
توان ندسععازی در حمیمت با پذيرش ريسععک ،رشععد ،تغییرات ،در
نیازهای کارکنان ،مدلسعععازی رفتارهای توان ندسعععاز ،تیم سعععازی،
ترییب ه کاری و اعت اد بپ ديگران در اجرای کار ه راه ا ست (.)22
در تحمیمی کپ ساعديان و سلی ی در سال  2015با مو ضوع برر سی
ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و توان ندسعععازی روانشعععناختی بپ
انجام رسعععاندند ،يافتپ ها حاکی از ارتباط م نیدار میان اين دو متغیر
در پژوهش بود (.)23
فرهنگ سازمانی نیز گونپای از محیط اجت اعی سازمانها ا ست کپ
سی ستم مديريت منابر ان سانی در سازمانها را تحت تاثیر خود قرار
میدهد ( .)24بايد اشعععاره کرد کپ فرهنگ سعععازمانی برای موفمیت
سازمانها ب سیار حیاتی ا ست .يک فرهنگ سازمانی قوی ،میتواند
سطح بااليی از انگیزه و ت هد  ،همچنین ق صد ح ضور و باقی ماندن
در سازمان ،و انجام کار گروهی ( )27-25را برای کارکنان بپ ارمغان
آورد .براين اسععاس در مطال اتی کپ بپ بررسععی رابطپ میان فرهنگ
سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرداختند ،يافتپها نشان داده است کپ
فرهنگ سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان موثر بوده است (.)28
همچنین ،يکی از عوامل موثر بر ع لکرد افراد در سازمانها ،تنیدگی
در سازمان ا ست کپ سدمت و بهدا شت ت داد زيادی از افراد را در
م رض خطر قرار داده است .بدين لحاظ در دهپ اخیر موضوع تنیدگی
و اثرات آن در سععازمانها بپ يکی از مباحث اصععلی رفتار سععازمانی
تبديل شععده اسععت .تنیدگی شععغلی بر ع لکرد شععغلی افراد ارتباط
مستمی ی دارد و يکی از مولفپهای موثر بر سدمت ،اي نی و آسودگی
افراد اسععت ( .)29تنیدگی شععغلی تهديدی جدی برای کیفیت زندگی
کاری کارکنان مراقبتهای بهدا شتی ،درمانی ا ست و میتواند منجر
بپ خصعععو مت ،پر خاشگری ،یی بت و تر خد مت و نیز کاهش
بهرهوری شعععود .عدوه بر اين ،تنیدگی شعععغلی بر کیفیت خدمات
بهداشعععتی و درمانی تاثیر می گذارد ( .)30خالمی زاده و ه کاران در
سععال  2008و همچنین مصععدقیراد و ه کاران در سععال  ،2011در
تحمیمات خود کپ بپ بررسی ارتباط میان تنیدگی در سازمان و کیفیت
زندگی کاری کارکنان پرداختند ،در گزارش نهائی خود اعدم کردند
کپ ارتباط م نیدار و م کوسی میان اين متغیرها وجود دارد (.)29،30
ارتمای بهداشعععتروانی در محیطکار بپعنوان يکی از مهمترين اب اد
توس پ و بهسازی منابر انسانی در سازمانها ،در چند دهپ اخیر توجپ
مو س سات اقت صادی ،خدماتی -درمانی ،آموز شی و صن تی را بپ خود
جلب کرده ا ست کپ ه ین امر میتواند در باالبردن سطح بهرهوری
تاثیر بپسزايی داشتپ باشد .در اين بین سازمانهای چون دانشگاههای
علوم پزشعععکی بپ دلیل ماهیت کاری خود ،نیاز بپ کارکنانی قوی از
لحاظ سدمت روانی ه ستند .بنابراين شنا سايی عواملی کپ بپ بهبود
کارآئی و اثربخشی کارکنان منجر می شود ،اه یت بسیار زيادی دارد.

30

فصلنامه مدیریت توسعه و منابع سالمت  ،دوره اول /شماره  / 1پاییز 1396
ترسیم روابط داخلی متغیرهای سازمانی اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل ؛ حسنعلی آقاجانی و همکاران 

با اين ديدگاه ،در اين پژوهش برآنیم تا روابط میان کیفیت زندگی
کاری کارکنان و برخی از متغیرهای سعععازمانی مرتبط با آن را در
دانشععگاه علوم پزشععکی بابل (شععاملر رفتار شععهروندی سععازمانی،
توان ندسععازی روانشععناختی ،فرهنگ سععازمانی و تنیدگی شععغلی) با
ا ستفاده از تکنیک دي تل برر سی و تر سیم ن ائیم .براين ا ساس ،اين
پژوهش درجهت پاس گوئی بپ سؤاالت ذيل میباشد.
 -1درجپ اه یت (تاثیرگذاری و تاثیرپذيری) هر يک از متغیرها در
دانشگاه علوم پزشکی بابل چگونپ است؟
 -2نم شپ روابط داخلی میان کیفیت زندگی کاری و متغیرهای ا شاره
شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل چگونپ است؟
روش بررسی
تحمیق حاضععر يک پی ايش توصععیفی -تحلیلی اسععت کپ در بهار
سال  1394در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت پذيرفتپ است و از
ل حاظ هدف در چارچوب پژوهش های کاربردی جای میگیرد .ابزار
ج رآوری دادهها پر س شنامپ بوده ا ست .جام پ آماری تحمیق را نیز
خبرگان و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل در حوزه منابر انسانی
و رفتار سازمانی شکل میدهند.
در اين پژوهش برای بررسعععی روابط عل ّت و م لولی م یان متغیر ها
(کیفیت زندگی کاری ،رفتار شعععهروندی سعععازمانی ،توان ندسعععازی
روانشناختی ،فرهنگ سازمانی و تنیدگی شغلی) از تکنیک آزمايش و
ارزيابی تصعع یمگیری (دي تل) اسععتفاده شععده اسععت .بپمنظور تائید
متغیرها و مدل شنا سايی شده تحمیق ،از ابزار پر س شنامپ و م صاحبپ
ا ستفاده شد .در اين را ستا پر س شنامپ محمق ساختپ ،م شت ل بر چند
بخش طراحی شععد و در هر بخش از پرسععشععنامپ متغیرهای مرتبط
گنجانده شعععد .با بهرهمندی ازنظر خبرگان ،تناسعععب متغیرها باهدف
تحمیق ارزيابی شععد کپ در اين زمینپ با ج ربندی نظرات ،متغیرهای
نهايی مدل حاصععل شععد .پرسععشععنامپ مورد اسععتفاده در تحمیق برای
تکنیک دي تل ،پرسشنامپ ممايسات زوجی میباشد .ت داد افراد مورد
م صاحبپ و عدقپمند بپ تک یل پر س شنامپ 9 ،نفر از خبرگان مديريت
منابر انسععانی و مسععئولین منتخب در دانشععگاه علوم پزشععکی بابل
بودهاند ،کپ بپصعععورت روش هدف ند انتخاب شعععدند .تاکنون در
تحمیمات انجام شده تو سط ا ساتید و خبرگان تکنیکهای ريا ضی در
دنیا ،برای ارزيابی روابط میان متغیرها در تکنیک دي تل  ،بیشعععتر از
نظرات  5تا  20خبره اسععتفاده شععده اسععتد درواقر با توجپ بپ خبره
محور بودن اين تکنیک ،ت داد پاسععع گويان بپ پرسعععشعععنامپهای
دي تل(خبره محور) از  10نفر تا حتی  5نفر نیز در حد کفايت اسعععت
(.)32-30
روايی تحمیق م طابق نظر خبر گان تائ ید و از طرفی نیز بپمنظور
اندازهگیری قابلیت پايايی ابزار اندازهگیری در تکنیک دي تل ،بايد
نرخ ناسععازگاری ( )gمحاسععبپ گردد .چنان پ ممدار ( )gک تر از %5
باشد (قابلیت اط ینان بیشتر از  ،)%95پايايی دادهها و پرسشنامپ مورد

تأيید قرار میگیرد .اين ممدار برای تحمیق حا ضر ( )96%بد ست آمده
است.
تکنیک دي تلر تکنیک آزمايش و ارزيابی تصععع یمگیری (دي تل)
برای اولین بار تو سط مو س سپ باتل می وريال در رنو تو س پ داده شده
اسععت .اين روش برای مطال پ و حل مسععائل پی یده و درهمتنیده و
برای در م شکل خاص و شنا سايی راهحلهای عل ی تو سط يک
ساختار سلسلپ مراتبی در نظر گرفتپ شده است ( .)33يکی از امتیازات
روش دي تل نسبت بپ ساير روشهای تص یمگیری بر پايپ ممايسات
زوجی ،پذيرش بازخورد روابط ا ست .ي نی در ساختار سل سلپ مراتبی
حاصل ،هر عنصر میتواند بر ساير عناصر هم سطح ،سطح باالتر و يا
پايینتر از خود تأثیر بگذارد و متمابدً از تک تک آن ها تأثیر بیذيرد
( .)31در تکنیکهای سنتی ،مانند فرآيند تحلیل سل سلپ مراتبی ،نیاز
است کپ عناصر مستمل از هم باشند ،درحالیکپ در روش دي تل اين
فرض اسععاسععی وجود ندارد .در ممابل ،اين روش با اسععتفاده از روش
مدلسازی ساختاری ،برای شناسايی وابستگی متمابل م کن در میان
عناصععر در يک سععیسععتم ،با احدا گرافهای جهتدار برای نشععان
دادن روابط علت و م لولی و نماط قوت نفوذ در میان عناصعععر مورد
استفاده قرار میگیرد (.)33
روش محا سباتی برای تکنیک دي تل ،ع دتاً بپ چهار مرحلپ ا صلی
زير خدصپ میشودر
 .1محاسععبپ ماتريم میانگینر برای اين ماتريم ،تأثیر مسععتمیم
بین هر دو عامل ممايسپ زوجی شده است ،کپ توسط هر پاس دهنده
ن ره عدد صعععحیح از  3 ،2 ،1 ،0و 4د بپ ترتیب بپ م نای " بدون
نفوذ"" ،نفوذ کم"" ،نفوذ متوسععط" " ،نفوذ باال" و درنهايت " نفوذ
ب سیار زياد" برای آن لحاظ میگردد .عدمت 𝑗𝑖𝑥 درجپای میبا شد
کپ فرد پاسعع گو م تمد اسععت عامل ( ،)iعامل ( )jرا تحت تأثیر قرار
میدهد .برای 𝑗 = 𝑖 ،عنا صر مورب بپ صفر نیز ن شان از عدم تأثیر
دارد .ماتريم 𝑛 × 𝑛 برای هر پا س گو ،ماتري سی ییر منفی خواهد
𝑘
𝑗𝑖𝑥[ = 𝑘 𝑋 .کپ در آن 𝑘 ش اره پا س گو است
شد ،بپطوریکپ ]
با 𝐻 ≤ 𝑘 ≤  ،1و 𝑛 نیز ت داد عناصر در سیستم ا ست .اگر اينجا
𝐻 پاسخگويان باشند 𝑋 1 , 𝑋 2 , 𝑋 3 , … , 𝑎𝑛𝑑 𝑋 𝐻 ،برقرار خواهد
شععععد .برای تج یر نظرات 𝐻 پععاسععع گو ،مععاتريم میععانگین
] 𝑗𝑖𝑎[ = 𝐴 بپ صورت ذيل ايجاد میشودر
𝐻

رابطه شماره ()1

𝑘𝑗𝑖𝑥 ∑
𝑘=1

1
𝐻

= 𝑗𝑖𝑎

 .2محاسععبپ ماتريم نرمال روابط مسععتمیمر محاسععبپ ماتريم
نرمال روابط مستمیم ماتريم 𝐷 توسط 𝑆 × 𝐴 = 𝐷 است کپ در
آن

1
𝑛∑ 𝑛≤𝑖≤1
𝑗𝑖𝑎 𝑗=1

و يک میباشد.

𝑥𝑎𝑚 = 𝑆  .وهر عن صر ماتريم 𝐷 بین صفر
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 .3محاسعععبپ ماتريم روابط کلر محاسعععبپ ماتريم روابط کل
توسععط  𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1اسععت کپ در اين رابطپ 𝐼 ماتريم
واحد میباشععد .در اينجا 𝑟 و 𝑐 ،بردار  𝑛 × 1و 𝑛 ×  ،1از مج وع
سععطرها و مج وع سععتونهای ماتريم روابط کل 𝑇 بپ دسععت می
آيد .م نی 𝑖𝑟 مج وع رديف iام در ماتريم 𝑇 ا ست ،در اين صورت
𝑖𝑟 خدصپ هر دو اثر مستمیم و ییر مستمیم توسط عامل 𝑖 بر عوامل
ديگر ا ست .فرض کنید 𝑗𝑐 مج وع ستون jام در ماتريم 𝑇 ا ست،
دراين صععورت 𝑗𝑐 اثرات مسععتمیم و ییر مسععتمیم توسععط عامل 𝑗 از
عوامل ديگر را نشعععان میدهد .زمانی کپ 𝑖 = 𝑗 باشعععد ،مج وع
) 𝑗𝑐  ،(𝑟𝑖 +اثرات دريافتی (م لول) و ارسعععالی (اثرات داده شعععده)
تو سط عامل 𝑖 را ن شان میدهد .بنابراين ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 +درجپ اه یت
عامل 𝑖 را در کل سعععیسعععتم نشعععان میدهد .در م ما بل ،ت فاوت
) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 −اثر خال صی را کپ عامل 𝑖 بپ کل سی ستم واردمیکند،
ن شان میدهد .بپ طور خاص ،اگر ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 −مثبت با شد ،عامل 𝑖
يک علّت خالص ا ست ،در حالی کپ عامل 𝑖 يک م لول خالص ا ست
در زمانی کپ ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 −منفی باشد.
رابطه شماره ()2

𝑘𝑋 𝑻 = 𝑋 + 𝑋2 + ⋯ +
= 𝑋(𝐼 − 𝑋)−1
𝑛

رابطه شماره ()3
𝑛×1

] 𝑗𝑖𝑡 ∑[ = 𝑅 = (𝑟𝑗 )𝑛×1
𝑗=1

رابطه شماره ()4

′

𝐶 = (𝑐𝑗 )𝑛×1 = (𝑐𝑗 )′ 𝑛×1

𝑛

] 𝑗𝑖𝑡 ∑[ =
𝑖=1

 .4محاسعععبپ يک ممدار آسعععتانپ برای بپ دسعععت آوردن گراف
ج هتدارر م مدار 𝑇 اطد عات ز يادی را در مورد اين کپ چگو نپ يک
عامل بر عوامل ديگر تاثیر میگذارد ارائپ میدهد .بپ طوری کپ برای
تص یمگیرنده ،برای قبول کردن برخی از روابط ،مشخص کردن يک
ممدار آسععتانپ بسععیار اه یت داردد ي نی برای ترسععیم روابط گرافها
برخی از روابط قابل اق اض ،با نشعععان دادن اثرات بیشعععتر از ممدار
آستانپ ن ايش داده میشود.
يافتهها
باتوجپ بپ موارد ا شاره شده در ق س ت روش تحمیق ،پم از طی
مراحل چندگانپ تکنیک دي تل براساس دادههای حاصل از پرسشنامپ
ممايسعععات زوجی و تحلیل نظرات  9خبره مديريت منابر انسعععانی و
مسععئولین منتخب در دانشععگاه علوم پزشععکی بابل ،نتايج حاصععلپ در
یالب جدولهای ش اره  1تا  4و شکل ش اره  1ن ايش داده شده
ا ست .در واقر در جدول ش اره يک ،ماتريم بهنجار روابط م ستمیم
درونی قابل مشاهده است .پم از محاسبپ ماتريم روابط کل توسط
فرمول  ،𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1اين ماتريم در جدول شععع اره 2
ن شان داده شده ا ست ،از طرفی ماتريم ارتباطات ییر م ستمیم ،کپ
حاصعععل از تفريق ماتريم روابط ارت با طات کل و ماتريم روابط
مستمیم درونی است ،در جدول ش اره  3ارائپ شده است.

جدول  .1ماتریس بهنجار روابط مستقیم درونی ( )Dمتغیرها
متغیرها
کیفیت زندگی کاری ()A
رفتار شهروندی سازمانی ()B
توان ندسازی روانشناختی ()C
تنیدگی شغلی ()D
فرهنگ سازمانی ()E

کیفیت زندگی

رفتارشهروندی

توانمندسازی

تنیدگی شغلی

فرهنگ

کاری ()A
0/000
0/151
0/151
0/075
0/193

سازمانی ()B
0/151
0/000
0/268
0/268
0/268

روانشناختی ()C
0/268
0/193
0/000
0/226
0/268

()D
0/075
0/193
0/075
0/000
0/268

سازمانی ()E
0/268
0/268
0/151
0/151
0/000
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جدول  .2ماتریس ارتباطات کل ( )Tمیان متغیرهای تحقیق
متغیرها
کیفیت زندگی کاری ()A
رفتار شهروندی سازمانی ()B
توان ندسازی روانشناختی ()C
تنیدگی شغلی ()D
فرهنگ سازمانی ()E

کیفیتزندگی

رفتارشهروندی

توانمندسازی

کاری ()A
0/478
0/626
0/542
0/515
0/738

سازمانی ()B
0/857
0/762
0/838
0/896
1/10

روانشناختی ()C
0/924
0/904
0/610
0/842
1/08

تنیدگی

فرهنگ

شغلی ( )Dسازمانی ()E
0/855
0/577
0/884
0/694
0/692
0/511
0/729
0/472
0/785
0/831

جدول  .3ماتریس ارتباطات غیرمستقیم میان متغیرهای تحقیق
متغیرها
کیفیت زندگی کاری ()A
رفتار شهروندی سازمانی ()B
توان ندسازی روانشناختی ()C
تنیدگی شغلی ()D
فرهنگ سازمانی ()E

کیفیتزندگی

رفتارشهروندی

توانمندسازی

تنیدگی

فرهنگ

کاری ()A
0/478
0/475
0/391
0/439
0/545

سازمانی ()B
0/706
0/762
0/569
0/627
0/837

روانشناختی ()C
0/655
0/711
0/610
0/615
0/812

شغلی ()D
0/502
0/501
0/435
0/472
0/562

سازمانی ()E
0/586
0/615
0/541
0/578
0/785

بر اساس جدول ش اره ( ،)4رتبپ بندی ممادير ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 +برای
پنج متغیر سازمانی در دان شگاه علوم پز شکی بابل عبارتاند ازر متغیر
فرهنگ سععازمانی ( ،)8/49متغیر رفتار شععهروندی سععازمانی (،)8/33
متغیر توان ند سازی روان شناختی ( ،)7/55متغیر کیفیت زندگی کاری
( ،)6/59و در ن ها يت متغیر تن یدگی شعععغلی ( .)6/54ه نین رت بپ
بندی ممادير ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 −برای پنج متغیر سازمانی در دانشگاه علوم
پز شکی بابل عبارتاند ازر متغیر کیفیت زندگی کاری ( ،)0/790متغیر

فرهنگ سازمانی ( ،)0/596متغیر تنیدگی شغلی ( ،)0/369متغیر رفتار
شعععهروندی سعععازمانی ( ،)-0/588و در نهايت متغیر توان ندسعععازی
روانشناختی ( .)-1/16برمبنای ه ین جدول ،متغیر فرهنگ سازمانی
نمش مرکزی (دربر گیرنده بیشعععترين ممدار ) 𝑗𝑐  )(𝑟𝑖 +دارد .بپ
عبارت ديگر متغیر فرهنگ سازمانی بی شترين ممدار ارتباط را با ساير
متغیرها دارد.

جدول  .4دریافت و یا نفوذ اثرات متغیرهای تحقیق
متغیرها
کیفیت زندگی کاری ()A
رفتار شهروندی سازمانی ()B
توان ندسازی روانشناختی ()C

تنیدگی شغلی ()D
فرهنگ سازمانی ()E

ri
3/69
3/87
3/19
3/45
4/54

رتبه
3
2
6
5
1

ممدار آسعععتانپ برای درايپ ماتريم ( Tبرای پذيرش روابط قابل
اق اض) کپ از میانگین درايپها بدسعععت میآيد 0/750 ،درنظر گرفتپ
شده است .کپ اين ممادير در جدول ش اره ( )2قابل مشاهده است .از
طرفی با تو جپ بپ م مدار ) 𝑗𝑐  ،(𝑟𝑖 +میتوان عا مل های مورد
مطال پ را اولويتبندی کردد بدين ترتیب کپ هرچپ اين ممدار بیشعععتر

ci
2/90
4/46
4/36
3/08
3/94

ri-ci

رتبه
0/790
5
-0/588 1
-1/16
2
0/369
4
0/596
3

رتبه
1
4
5
3
2

ri+ci
6/59
8/33
7/55
6/54
8/49

رتبه
4
2
3
5
1

باشعععد ،اولويت آن م یار باالتر خواهد بود و دارای اه یت بیشعععتری
اسععت .ترسععیم نمشععپ مکانی روابط علّت و م لولی نیز در شععکل ()1
آورده شده است.
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شکل  .1ترسیم نقشه مکانی متغیرهای تحقیق
A

0/800

گروه علّت

E

)(Ri+Ci
D

8/50

7/00
B

گروه معلول
C

بحث و نتیجه گیری
يافتپ های پژوهش نشعععان داد کپ کیفیت زندگی کاری از هی
يک از متغیر های موجود در مدل تحمیق ،تاثیر پذيری م نیداری
نداشتپ است .اما رفتار شهروندی سازمانی ه سو با تحمیمات کسرائی
و ه کاران ( ،)16اصعععغری و ه کاران ( ،)17و پاپی و نوروزعلیزاده
( ،)18از کیفیت زندگی کاری تاثیر نسععبتاً زيادی پذيرفتپ اسععت .اين
محم مان نیز در تحمی مات خود در يافت ند کپ کیف یت ز ندگی کاری
تاثیرات بسععیار زيادی بر رفتار شععهروندی سععازمانی در میان کارکنان
دارد .از طرفی نیز کیفیععت زنععدگی کععاری تععاثیر م نیداری بر
توان ندسازی روانشناختی کارکنان داشتپ است ،کپ اين يافتپ با نتايج
تحمیمات سععاعديان و سععلی ی ( )23کپ در سععال  2015انجام شععد،
مطابمت و همخوانی داردد در واقر اين مطال پ نشععان داد کپ با بهبود
سطح کیفیت زندگی کاری ،بپ صورت م نیداری سطح توان ندسازی
روانشعععناختی کارکنان بهبود می يابد .از بُ دی ديگر اين يافتپ ها از
حیث اين کپ کیفیت زندگی کاری بر تنیدگی شعععغلی اثرگذار نبوده
اسععت ،با يافتپهای مصععدقی راد و ه کاران ( )30در سععال  2011و
همچنین خاقانیزاده و ه کاران ( )26در سعععال  2008کپ دريافتند
کیفیت زندگی کاری بر تنیدگی شغلی کارکنان موثر ا ست ،متفاوت و
ناهمخوان بوده اسعععت .بپطور کلی در تفسعععیر اين ارتباط بايد بیان
داشععت کپ چنانچپ ادرا از کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشععگاه
علوم پزشعععکی بابل بهبود و يا کاهش يابد ،سعععطح تنیدگی شعععغلی
کارکنان بهبود و يا کاهشعععی م نیداری پیدا ن یکند .ه انگونپ کپ
ا شاره شد در تحمیمی کپ قهرمانی و ولیزاده ( )28بپ انجام ر ساندند،
رابطپ م نیدار میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و فرهنگ سازمانی
مورد تائید قرار گرفت ،کپ با نتايج تحمیق حاضععر نیز همخوانی دارد،
اين ارتباط نشععان میدهد کپ با افزايش و بهبود فرهنگ سععازمانی،

0/400

)(Ri-Ci
6/00
-0/550
-1/00

سعععطح کیفیت زندگی کاری کارکنان نیز بپ صعععورت مثبتی بهبود
می يابد .از نکات جالب تحمیق حاضعععر تاثیر م نیدار علّی فرهنگ
سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی بر خود است ،در واقر اين متغیرها
بپ وا سطپ تاثیر ب سیار زياد بر متغیرهای ديگر ،توان ستپاند بر خود نیز
تاثیرگذار باشند .بپبیان ديگر برای ساير يافتپهای تحمیق نیز میتوان
عنوان داشت کپ متغیر کیفیت زندگی کاری بر متغیر رفتار شهروندی
سازمانی ،توان ندسازی روان شناختی و فرهنگ سازمانی موثر بوده ،از
طرفی نیز متغیر رفتار شععهروندی سععازمانی بر خود رفتار شععهروندی
سععازمانی ،توان ندسععازی روانشععناختی و فرهنگ سععازمانید متغیر
توان ند سازی روان شناختی فمط بر رفتار شهروندی سازمانید متغیر
تنیدگی شعععغلی بر رفتار شعععهروندی سعععازمانی و توان ندسعععازی
روانشعععناختی و در نهايت متغیر فرهنگ سعععازمانی بر ه پ متغیرها
ي نی کیفیت زندگی کاری ،رفتارشععهروندی سععازمانی ،توان ندسععازی
روانشععناختی ،تنیدگی شععغلی و خود فرهنگ سععازمانی ،اثرگذاری
م نیداری داشتپاند.
از نماط قوت تحمیق حاضعععر ،میتوان بپ اسعععتفاده از تکنیک دي تل
نام برد ،در اين روش ت امی روابط و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذيری
متغیرها ،صرفنظر از م نیداری روابط آ شکار می شود .از طرفی نیز
میزان تاثیرگذاری متغیر بر خود (بپوا سطپ تاثیر بر ساير متغیرها) ،کپ
در ساير روشهای آماری قابل مشاهده نیست ،مشخص شده است.
البتپ الزم بپ ذکر است کپ اين تحمیق نیز مانند ساير تحمیمات دارای
محدوديتهايی بوده ا ستر محدوديت ا ستفاده از مدلهای کاملتر با
متغیرهای اساسی بیشتر ،محدوديت استفاده از نظرات افراد خبرهتر يا
بپ بیانی ديگر محدوديت اسعععتفاده از نظرات افرادی کپ بیشعععترين
اطدعات را در زمینپ موضععوع پژوهش دارا هسععتند .برای تحمیمات
آينده نیز پیشعععنهاد میشعععود تا تحمیق حاضعععر با ه ین مدل و يا
مدلهای کاملتر در دانشععگاههای ديگر صععورت پذيرد تا با تکرار و
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ممايسپ نتايج بپ قط یت و استنتاج بهتری نسبت بپ محیط دانشگاهی
و روابط حاکم میان متغیرها برسععیم .از طرفی نیز اسععتفاده از سععاير
روشهای تحلیلی شععامل  ،ANPشععبکپهای عصععبی و اسععتفاده از
روش های آ ماری ،میتوان راهبردی مت فاوت برای تحمی مات آي نده
باشد.
بپطور کلی از يافتپهای تحمیق حا ضر میتوان ا ستنباط کرد کپ
در م یان متغیر های مورد بررسعععی ،کیف یت ز ندگی کاری بپعنوان
تععأثیرگععذارترين متغیر م رفی و همچنین متغیر توان نععدسععععازی
روانشععناختی کمترين میزان تأثیرگذاری را بپ خود اختصععاص داده
اسعععت .براسعععاس میزان اه یت متغیرها نیز میتوان گفت فرهنگ
سعععازمانی پراه یتترين متغیر ،و متغیر تنیدگی شعععغلی نیز بپعنوان
کماه یتترين متغیر در اين روابط علّی مشععخصشععدهاند .بايد بیان
داشععت کپ اين نتايج حاکی از اه یت زياد متغیر کیفیت زندگی کاری
شععغلی در دانشععگاه علوم پزشععکی بابل میباشععدد در واقر در میان
متغیرهای اسععتفاده شععده در مدل دي تل ،اين متغیر نسععبت بپ س عاير
متغیرها تاثیرگذاری بیشتری داشتپ است.

با توجپ بپ يافتپ اصععلی پژوهش (اثرگذاری کیفیت زندگی کاری
بر بی شتر متغیرهای پژوهش) ،پی شنهاد می شود تا مديران در سطح
دانشگاه بپ ارتمای متغیر کیفیت زندگی کاری کارکنان توجپ بیشتری
ن ايند تا بتوان با بهبود سععطح کیفیت زندگی کاری ،وض ع یت سععاير
متغیرهای تحمیق را نیز بهبود بخشععید ،زيرا کپ در واقر بدون نگاه و
توجپ بپ اين متغیر  ،شعععايد نتوان بپ نحو مطلوب بپ سعععاير اهداف
سازمانی مورد نظر دست يافت.
تقدير و تشکر
در اين مجال از مسععئولین دانشععگاه علوم پزشععکی بابل جهت
ه کاری و فراهم ن ودن بسعععتر ان جام اين پژوهش در دانشععع گاه
سعععیاسگزاری میگردد .همچنین بپ صعععورت ويژهای از خبرگان و
م سئولین دان شگاه علوم پز شکی بابل در حوزه منابر ان سانی و رفتار
سازمانی کپ با تک یل پر س شنامپهای تحمیق ،اطدعات و دادههای
ارزش ند تحمیق را مهیا ن ودهاند ،قدردانی میگردد.
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Abstract
Background: One of the most important areas of the health sustainable development in human societies is
the health sector directly related to human health, and in today's competitive organizations, those which are
able to improve their performance can survive. Therefore, the aim of this study was to investigate and
determine the relationship between the quality of work life (QWL) and its organizational variables in Babol
University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive- analytic study, the officials and experts of human resources of Babol University
of Medical Sciences were selected using judgmental purposive sampling method in Spring 2015. The data
were collected using paired comparisons questionnaire and analyzed using mathematical methods and
decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) technique.
Findings: The highest and lowest influential variables were QWL (0.790) and psychological empowerment
(-1.16) among the studied variables, respectively. According to the importance of variables, the organizational
culture (8.49) and occupational stress (6.54) were the most and least important variables in these causal
relationships, respectively.
Conclusion: The results showed that according to the experts' opinions, there was a significant relationship
between QWL with organizational citizenship behavior, psychological empowerment and organizational
culture variables. Accordingly, it is very important to plan for improving the QWL of the staff in Medical
Sciences Universities.
Keywords: Quality of work life, Psychological empowerment, Organizational citizenship behavior,
Organizational culture, Occupational stress
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