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مطالعة رابطة شاخصهاي کیفیت زندگی کاري و هویت سازمانی
اعضاي هیئت علمی


رسول داودی

استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران

(تاریخ دریافت4930/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)4930/73/41 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسي رابطة کیفیت زندگي کاری و هویت سازماني اعضای هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي زنجان بود .بررای نیر
به هدف یادشده ،عالوه بر مطالعات نظری و بررسي متون نظری پژوهش ،دادهها بهوسیلة پرسشنامههای کیفیت زندگي کراری والترون و
هویت سازماني مای و آشفورث جمعآوری شد .پایایي پرسشنامههرا ،بره ترتیر  7/34و  7/70برهدسرت آمرد .جامعرة آمراری پرژوهش
شام  177نفر اعضای هیئت علمي تماموقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان بود که از بین آنها  37نفر از طریق نمونهگیری تصرادفي
طبقهای انتخاب شدند .روش پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگي گردآوری دادهها از نوع توصیفي -همبستگي برود .نترای
تحلی دادهها نتای نشان داد به طور کلي کیفیت زندگي کاری اعضای هیئت علمي برابر با میانگین فرضي و هویت سازماني آنها براتتر
از میانگین فرضي بود .از سوی دیگر ،رابطة مثبت و معناداری بین کیفیت زندگي کاری با هویت سازماني بهدست آمد .بنابراین ،مريتروان
نتیجه گرفت هر چه میزان کیفیت زندگي کاری اعضای هیئت علمي بهتر باشد ،هویت سازماني آنها نیز بیشتر ميشود و برعکس.

کلیدواژگان
کیفیت زندگي کاری ،هویت سازماني ،اعضای هیئت علمي.

 نویسندة مسئول ،رایانامهrasolrd@yahoo.com :
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مقدمه
در سالهاي اخير هویت مزیتی رقابتی براي سازمانها محسوب میشود .هویت براي سازمان
كيفيتی است كه آن را از سازمانهاي دیگر متمایز میكند .هویت سازمانی ابتدا بر رفتار كاركنان،
سپس ،بر كاركرد و تحقق اهداف سازمانی تأثير میگذارد (نصر اصفهانی و آقاباباپور
دهكردي .)2931،بر این اساس ،امروزه مدیران بسياري از سازمانها دریافتهاند كه مزیت رقابتی
پایدار سازمانها در گرو سرمایههاي انسانی است كه با بهطور فعال در سرنوشت سازمان مشاركت
میكنند (محمدزاده و همكاران .)2931 ،هرچه كاركنان ،هویت بيشتري از سازمان كسب كنند ،بر
این باور خواهند بود كه سازمان خروجیهاي باارزشی توليد میكند .آنها باورهاي مثبت و
مطلوب تري نسبت به سازمان ،شغل و حرفة خود خواهند داشت ،تالشها و تصميمهاي خود را
منطبق بر اهداف و منافع سازمان میكنند ،مولدتر ،با انگيزهتر و رضایتمندترند و تمایل كمتري براي
ترك سازمان از خود نشان میدهند (رستگار و همكاران.)2932 ،
در حال حاضر دانشگاه ها نقشی اساسی در توسعة اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و سياسی
جوامع ایفا میكنند .نتایج بررسیها در جوامع پيشرفته و درحالتوسعه نشان میدهد كارآمدي و
اثربخشی نظام آموزشی هر كشوري به رشد و توسعة همهجانبة آن كمك شایانی میكند (ميركمالی
و نارنجی ثانی .)2931 ،اعضاي هيئت علمی بهعنوان یكی از بزرگترین سرمایههاي هر جامعه و
نيز یكی از پراهميتترین عناصر نظام آموزشی ،نقشی بسيار حساس و سرنوشتساز در تربيت
نيروي انسانی متخصص ایفا می كنند و ثمرة تالش آنان در نهایت ،رشد و توسعة هر جامعهاي را
در پی دارد (آراسته .)2931 ،آنها بدنة اصلی هر دانشگاهی را تشكيل میدهند و مسلماً در این
سيستم از برنامهها ،فعاليتها ،تجهيزات و مواد اهميت بيشتري دارند .دانشگاهها نيازمند استادانی با
هویت سازمانی مطلوبند تا بتوانند هویت شخصی خود را با هویت سازمانی درآميزند و سرنوشت
خود را تا حدود زیادي با سرنوشت دانشگاه گره بزنند .هم چنان كه سازمانها بزرگتر ،پيچيدهتر ،و
مرزبنديها كمتر و محوتر میشوند ،هویت سازمانی وسيلهاي براي فراهمكردن انسجام درمیآید.
این امر عنصري كليدي و مهم موفقيت سازمانی و یك وجه اساسی زندگی سازمانی و بعدي مهم
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رابطه كاركنان با سازمان به شمار میآید .به همين دليل ،اخيراً عالقه به آن در جایگاههاي سازمانی
بهطور قابل مالحظهاي رشد كرده است (خورشيد.)2933 ،
تحقق هویت سازمانی اعضاي سازمان مستلزم پيشفرضهاي متعددي است .برخورداري
اعضاي هيئت علمی از كيفيت زندگی كاري مطلوب میتواند بر شكلگيري هویت آنها اثرگذار
باشد .با این حال ،مطالعات در این زمينه كه مبين بررسی رابطة دو متغير یادشده باشد ،بسيار
محدود است و فقط میتوان به پژوهش نصر اصفهانی و آقاباباپور دهكردي ( )2931اشاره كرد.
یافتههاي آنها نشان داد رابطة معناداري (با ضریب  )0/19بين هویت سازمانی و كيفيت زندگی
كاري كاركنان وجود دارد .بدین معنا كه هر چه ميزان كيفيت زندگی كاري كاركنان بيشتر باشد،
ميزان هویت سازمانی كاركنان بهبود مییابد.
با توجه به اهميت موضوع و فقدان پژوهشهاي كافی در این زمينه ،به نظر میرسد با مطالعة
رابطة دو متغير یادشده میتوان بخشی از خأل علمی موجود را برطرف كرد .بنابراین ،پرسشهاي
پژوهشی زیر مطرح میشود:
 ميزان كيفيت زندگی كاري و هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی چقدر است؟ آیا بين كيفيت زندگی كاري و هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی رابطه وجود دارد؟ كدامیك از مؤلفههاي كيفيت زندگی كاري توان پيشبينی هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی رادارند؟
مباني نظري پژوهش
هويت سازماني

اگرچه ممكن اسـت ادعـا شود كه وبر  ،مـاركس  ،دوركـيم  ،سـلزنيك و همكاران پایههاي اولية
1. Weber
2. Marx
3. Durkheim
4. Selznick
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هویت را در ارتباطات سازمانی بنا نهادنـد ،اما فقط در دهههاي اخير مفهوم هویت سازمانی قوت
گرفته اسـت ( .)Hatch & Shultz, 2004هویت سازمانی 2از جمله نگرشهاي كاركنان است كه پس
از دهة  2330به حوزة مطالعات سازمانی انتقال یافته و درك مدیران را از رفتار كاركنان و سازمان
افزایش داده است ( .)Cornelissen, 2002مفهوم هویت سازمانی كه در سال  2331توسط آلبرت و
وتن 1معرفی شد ،شامل آن دسته از ویژگیهایی است كه اعضاي سازمان بهعنوان ویژگی اصلی
سازمان احساس میكنند ،ویژگیهایی كه سازمان را بهطور منحصربهفرد توصيﻒ میكند و در طول
زمان از ثبات نسبی برخوردار است .بهعبارتی ،وقتی به گذشته ،حال و آیندة سازمان مینگریم ،آن
دسته از ویژگیهاي سازمان كـه محوريترین ،پایدارترین و متمایزترین ویژگیها به شمار
میروند ،هویت سازمان را تشكيل میدهند (رحيمنيا و نيكخواه فرخانی .)2930،از نظر مواینگن و
سونن )1009( 9هویت سازمانی سعی در پاسﺦ بـه این پرسش دارد كـه «ما ،به مثابة یك سازمان
چه كسانی هستيم»؟
آشفورث و ميل ( )2331هویت سازمانی را ادراك یكیبودن با سازمان یا تعلقداشتن به
سازمان تعریﻒ میكنند .هویت سازمانی به احساس یكیبودن اعضا یا شناسایی با سازمان اشاره
میكند كه به وسيلة ویژگیهاي «مركزي و محوري»« ،پایدار و بادوام» و «متمـایز و متفـاوت»
مشخص میشود .اگر كاركنان با سازمان شناسایی شوند ،آنها تمایل خواهند داشت براي تحقـق
اهـداف آن كوشش كنند .این موضوع بهخوبی توسط داتون و همكاران (  )233تصریﺢ و تبيين
شده است .از نظر آنها هویت سازمانی ،عالﺋق و رفتارهاي فردي را با عالﺋق و رفتارهایی هم
راستا میكند كه به سازمان نفع میرساند و بهمعناي تالش ،جد و جهد به نفع سازمان و نيـز به
خاطر خود آن است.
1. Organizational Identities
2. Albert & Whetten
3. Moingeon & Soenen
4. Ashforth & Mael
5. Dutton
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سازمانها از طریق رفتارهاي نمادین و زبانی در زمينههاي خـاص ،هویت خـود را بـهوجود
میآورند و آن را شكل میدهند .در چنين حالتی ،هویت سازمان از طریق زبان و عمل براساس
الگوهاي فرهنگی سازمان ،مانند لباس مخصـوص سازمانی ،خط ایدﺋولوژیك سازمان ،مصنوعات،
آداب و رسوم و نظایر آن ایجاد میشود .هویت سازمانی ،استراتژي را پيش میبرد و اعضا را قادر
میكند ،جهتگيري استراتژیك سازمان را انتخاب كرده ،آن را بپذیرند و در برابر تغييرات محيطی
توان پاسﺦگویی داشته باشند (قلیپور.)2930 ،
پیشفرضهاي تحقق هويت سازماني

براي تحقق هویت سازمان سه پيشفرض الزم است كه عبارتاند از:
طول مدت مسئوليت :داتون و همكارانش (  )233بر این باورند كه جذابيت هویت سازمانی
با ميزان حق تصدي اعضا (سالها در سازمان) تغيير میكند .از نظر ميل و آشفورث ()2331
باقیماندن طوالنی مدت فرد در سازمان ،به افزایش تعامالت در سازمان منجر میشود كه متقابالً
تأمين اغلب نيازهاي فرد درونسازمان را به همراه دارد و میتوان بيان كرد كه هویت او بيشتر در
درون سازمان تعيين شده است .محققان اثر مستقيم حق تصدي را بر هویت سازمان تأیيد كردهاند.
وجهة بيروني دركشده :این بعد نشان می دهد چگونه كارمند دیدگاه بيرون از سازمان را درك
میكند و بر هویت تأثير میگذارد .كاركنان از كاركردن در سازمان با یك وجهة خوب احساس
غرور میكنند .این وجهه ،حس ارزشمندي را در او تقویت میكند .چنانچه وجهة بيرونی دركشده
سازمان مطلوب باشد ،از طریق تعيين هویت عزت نفس كاركنان ارتقا مییابد و برعكس ،اگر
كارمندي تصویر بيرونی سازمان را نامطلوب تفسير كند ،ممكن است نتایج فردي منفی مثل
افسردگی و استرس را تجربه كند

(et al., 1994

 .)Duttonبه عالوه ،میتواند به نتایج نامطلوب

سازمانی مثل افزایش رقابت ميان كاركنان با كاهش تالش براي وظایﻒ بلندمدت منجر شود (نصر
اصفهانی و آقاباباپور دهكردي.)2931 ،
تجانس ارزشها :بين ارزشهاي سازمان و ارزشهایی كه براي كاركنان مطلوبند ،تجانس
وجود دارد .سطﺢ باالیی از تناسب بين جو سازمانی نشان میدهد كه تناسب قوي ارزشی ،به
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نگرشها و ارزشهایی منجر میشود كه با هویت سازمانی قوي سازگار است .چنانچه ارزشهاي
فرهنگ سازمانی با عقاید و ارزشهاي مطلوب كاركنان متجانس باشد ،آنگاه عملكرد سازمانی ارتقا
مییابد (.)Witting, 2006
کیفیت زندگي کاري و سیر تحول آن

كيفيت زندگی كاري 2را میتوان به دو بخش تعریﻒ عينی (عملياتی) و تعریﻒ ذهنی (نظري)
تقسيم كرد .در تعریﻒ عينی ،كيفيت زندگی كاري یعنی مجموعهاي از شرایط واقعی كار و محيط
كار در یك سازمان كه شامل حقوق و مزایا ،امكانات رفاهی ،بهداشتی و ایمنی و مشاركت در
تصميمگيري ،دموكراسی ،سرپرستی مناسب و خوب ،متنوع و غنیبودن مشاغل و امثال این است.
در تعریﻒ ذهنی ،كيفيت زندگی كاري یعنی تصور و طرز تلقی افراد از كيفيت زندگی بهطور اعم
و كيفيت زندگی كاري (شغل و سازمان) بهطور اخص .در این نوع تعریﻒ ،كيفيت زندگی كاري
بيشتر به جو كاري مربوط می شود و هدف مشخص آن ،تغيير جو كاري است و به این منظور
تعامل عوامل انسانی ،تكنولوژیكی و سازمانی به طرف كيفيت بهتر زندگی كاري رهنمون میشود
(پرداختچی و همكاران .)293 ،مفهوم كيفيت زندگی كاري در اصل دربردارندة نظریهها و
اندیشههاي نهضت روابط انسانی دهههاي  23 0و  2310ميالدي و تالشهاي مربوط به غنیسازي
شغل است كه در دهههاي  2310و  2310ميالدي صورت گرفت .روند ظهور مفهوم یادشده در
دورههاي مختلﻒ متفاوت بوده است:
الف) کیفیت زندگي کاري بهعنوان يك متغیر

اولين تعریفی كه در بين سالهاي  2313–2311بيان شد ،كيفيت زندگی كاري را بهعنوان یك
متغير مورد مالحظه قرار داد .در مباحث ،كنفرانسها و مطالعات اوليه ،اكثر افرادي كه در این زمينه
كار میكردند ،كيفيت زندگی كاري را بهعنوان واكنش فرد در برابر كار یا پيامدهاي فردي تجربة
كاري مورد مالحظه قرار میدادند .بنابراین ،بحث از كيفيت زندگی كاري یك فرد در برابر كار یا
1. Work Life Quality
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نحوة بهبود كيفيت زندگی كاري براي یك فرد در ميان بود .در این دوره كيفيت زندگی كاري بر
نتایج فردي مانند رضایتمندي از شغل و بهداشت روانی فرد تأكيد میكرد و این پيشنهاد مطرح شد
كه سازمانها باید بر مبناي كيفيت زندگی كاري كه براي كاركنان خود ایجاد میكنند ،ارزیابی شوند
(كامينگز و ورلی .)2931،
ب) کیفیت زندگي کاري بهعنوان يك رويکرد يا روش

در خالل سالهاي  2313-2311كلماتی مانند پروژه ،روش ،رویكرد و مترادف آنها در تعریﻒ
كيفيت زندگی كاري بهكار گرفته شد .بهویژه واژة كيفيت زندگی كاري بهطور جدي در سال 2311
ميالدي در كنفرانس بينالمللی روابط كار مطرح شد (پرداختچی و همكاران .)293 ،در این دوره
تعدادي پروژه با هدف فراهمكردن زمينة تشریك مساعی بين نيروي كار و مدیریت بهمنظور بهبود
كيفيت زندگی كاري ایجاد شد .این پروژهها شامل پروژة جنرال موتورز معروف به كارگران
اتومبيل متحده 1در تري تاون 9و پروژة صنایع هارمن بوليوار در تنسی 1میشد .بهدليل انجامدادن
این پروژهها و موفقيت هاي متعاقب آن ،واژة كيفيت زندگی كاري با رویكرد خاصی مترادف شد.
بنابراین ،تعریﻒ دیگري كه كيفيت زندگی كاري را بهعنوان یك رویكرد 1مورد مالحظه قرار
میداد ،مطرح شد .تأكيد این تعریﻒ مانند تعریﻒ اوليه ،بر نتایج فردي و نه نتایج سازمانی بود ،اما
تمایل بر آن بود كه به كيفيت زندگی كاري بهعنوان رویكردي نگاه شود كه بهمعناي پروژههاي
همكاري مشترك بين نيروي كار و مدیریت است .بهویژه پروژههایی كه هدف آنها هم بهبود نتایج
فردي و هم نتایج براي سازمان بود .بر این اساس ،كيفيت زندگی كاري« ،ميزان توانایی كاركنان در
ارضاي نيازهاي مهم شخصی ،با استفاده از تجربههایی است كه در سازمان كسب كردهاند» (مورهد و

1. Cummings & Worley
2. United automobile workers
3. Tarry Town
4. Bolivar
5. Tennessee
6. Approach
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گریفين .)2939 ،2عالوه بر این ،طی همين دوره كيفيت زندگی كاري را بهعنوان مجموعهاي از
روشها و فناوريها تلقی میكردند كه براي ارتقاي محيط كار و رضایتبخشكردن آن بهكار
گرفته میشد (كامينگز و ورلی.)2931 ،
ج) کیفیت زندگي کاري به عنوان يك نهضت

در سالهاي  2311تا  2330كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك نهضت (جنبش) 1مطرح شد
(پرداختچی و همكاران .)293 ،این تعریﻒ ،كيفيت زندگی كاري را چيزي بيش از یك بيانية
ایدﺋولوژیك دربارة ماهيت كار و رابطة كارگر با سازمان میدانست و در آن به واژههاي مدیریت
مشاركتی و دموكراسی صنعتی بهعنوان آرمانهاي جنبش كيفيت زندگی كاري بهطور مكرر استناد
میشد .بهویژه اینكه تالشهایی نيز براي تفكيك كيفيت زندگی كاري از سایر رویكردهاي بهبود
سازمان انجام گرفت .با توجه به توسعة كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك جنبش ،میتوان دریافت
پيدایش این مفهوم باعث ایجاد نوعی تفكيك بين مفهوم كيفيت زندگی كاري و سالمت و
اثربخشی سازمانی شد .در این دوره منظور از كيفيت زندگی كاري فرایندي است كه به وسيلة آن
همة اعضاي سازمان در تصميمهایی كه بر شغل و محيط كارشان اثر میگذارد ،به نحوي دخالت
میكنند و در نتيجه ،مشاركت و خشنودي آنها از كار بيشتر میشود و فشار عصبی ناشی از كار
برایشان كاهش مییابد (دوالن و شولر .)2930 ،
د) کیفیت زندگي کاري بهعنوان فلسفه مديريت

از سال  2330تاكنون كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك فلسفة مدیریتی مطرح شده است كه بر
مشاركت كاركنان و ارزشنهادن به آنها تأكيد میكند .در سالهاي اخير ،موضوع طراحی شغل در
قالب كيفيت زندگی كاري ،فراتر از تعيين روشی كارآمد براي انجامدادن وظایﻒ مطرح شده است.
در كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك فلسفه ،نگاه به افراد بهعنوان داراییهایی هستند كه باید خود را
1. Moorhead & Griffin
2. Movement
3. Dolan & Schuler
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به منصة ظهور برسانند و بالنده شوند و قادرند دانش ،مهارتها ،تجربه و تعهد خود را در اختيار
سازمان قرار دهند .بدین ترتيب ،كاركنان مانند قطعات خط توليد تلقی نمیشوند و تحت كنترل
درنمیآیند (پرداختچی و همكاران293 ،؛

et al., 1998

 .)Schermerhornدر این دوره مفهوم

كيفيت زندگی كاري فلسفهاي از مدیریت تلقی میشود كه شأن و منزلت همة كاركنان را محترم
میدارد و ارتقا میبخشد .در فرهنگ سازمانی تغيير و تحول ایجاد میكند و موجبات رفاه و
سالمتی جسمانی و روانی كاركنان ،و رشد و بالندگی آنها را فراهم میكند .طبق این فلسفه ،هر
یك از كاركنان حق دارند در ارتباط با تصميمهایی كه در سطوح مختلﻒ سازمان اتخاذ میشود،
نظرهاي هوشمندانه و ارزشمند اراﺋه دهند .فلسفة مدیریتی كه مبناي كيفيت زندگی كاري است،
مشروعيت تشكلهاي كارگري را میپذیرد و گسترش روابط همكاري را ارزشمند میداند .در
جدول  2سير تحول كيفيت زندگی كاري در دورههاي متعدد نشان داده شده است.
جدول  .1سير تحول مفهوم كيفيت زندگي كاري در دورههاي مختلف

مفهوم كيفيت زندگي كاري

دوره زماني

كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك متغير

2313-2311

كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك رویكرد یا روش

2311-2311

كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك نهضت یا جنبش

2311-2330

كيفيت زندگی كاري بهعنوان یك فلسفه

 2330تاكنون

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردي است ،زیرا كه هدف آن كمك و كاربرد نتایج در عمل
است .از طرف دیگر ،این پژوهش از لحاظ گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفی -همبستگی
است ،زیرا پژوهشگر قصد دارد با جمعآوري اطالعات در زمينة كيفيت زندگی كاري و هویت
سازمانی اعضاي هيئت علمی رابطة آنها را از طریق تحليلهاي همبستگی بهدست آورد .جامعة
آماري پژوهش ،شامل همة اعضاي هيئت علمی تماموقت در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان است كه
براساس آمار منتشرشده توسط واحد آمار و انفورماتيك ،و همچنين سایت اینترنتی دانشگاه مورد
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مطالعه ،تعداد آنها در سال تحصيلی  2939-3قریب به  130نفر بوده است .تعداد اعضاي نمونه
با مالك قراردادن فرمول نمونهگيري كوكران به تعداد  33نفر به شرح زیر بهدست آمد.
0/11

33
0/11

1

1

2/31

130 2/31
1

130 0/03

1 1
1 1

1

براي توزیع اعضاي نمونة آماري ،روش نمونهگيري تصادفی طبقهاي بهكار گرفته شد .بدین
منظور سعی شد براساس متغير دانشكده ،تعداد اعضاي نمونة آماري مشخص شوند .بنابراین ،از هر
دانشكده به تعدادي كه در جامعه حضور داشتند در نمونة آماري نيز نسبت آنها مد نظر قرار
گرفته است.
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه است .براي سنجش ميزان كيفيت زندگی كاري اعضاي هيئت
علمی با توجه به جامعيت مدل والتون در مقایسه با مدلهاي دیگر ،پرسشنامة والتون (  )231بهكار
گرفته شد .پرسشنامة یادشده هشت مؤلفه (جدول  )1و  13پرسش دارد .همچنين ،براي سنجش
ميزان هویت سازمانی اعضا ،پرسشنامة مایل و آشفورث ( )2331با شش گویه مد نظر قرار گرفت.
براي بررسی روایی 2صوري و محتوایی پرسشنامهها ،نظرهاي اصالحی چند نفر از متخصصان و
برخی اعضاي جامعة آماري دخيل شد .براي بررسی پایایی 1نيز هر یك از پرسشنامههاي
تدوینشده بهطور مقدماتی روي  90نفر از اعضاي جامعة آماري اجرا ،سپس ،دادههاي
جمعآوريشده از طریق نرمافزار  SPSSتحليل و ميزان همسانی درونی پرسشها به وسيلة ضریب
آلفاي كرونباخ محاسبه شد .در این زمينه ضرایب آلفاي هر یك از مؤلفهها بهطور مستقل و در
نهایت ،ضریب آلفاي كل پرسشنامهها محاسبه شد .ضریب آلفاي كل پرسشنامة كيفيت زندگی
كاري  0/32و هویت سازمانی  0/31بود كه حاكی از پایایی مورد قبول آنهاست.
1. Validity
2. Reliability
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براي تجزیهوتحليل دادههاي جمعآوريشده ،فراوانی ،ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگی
پيرسون محاسبه شد و براي آزمون فرضيهها ،آزمون تی تكگروهی ،آزمون ضریب همبستگی
پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه بهكار گرفته شد.
يافتهها
بررسي میزان کیفیت زندگي کاري و هويت سازماني اعضاي هیئت علمي
جدول  .2ميزان كيفيت زندگي كاري و هویت سازماني بين اعضاي هيئت علمي

مؤلفهها

تعداد

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف معيار

پرداخت منصفانه و كافی

33

2

9/11

1/93

0/19

محيط كار ایمن و بهداشتی

33

2

/11

9/01

0/32

تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم

33

2

1

9/22

0/31

قانونگرایی در سازمان

33

2/11

/10

1/11

0/13

وابستگی اجتماعی زندگی كاري

33

2

1

1/31

0/31

فضاي كلی زندگی

33

2/10

/10

9/10

0/11

یكپارچگی و انسجام اجتماعی

33

2

1

1/11

0/31

توسعة توانمنديهاي فردي

33

2

/10

9/99

0/12

ميزان كيفيت زندگی كاري

33

2/11

/13

1/31

0/11

هویت سازمانی

33

2/10

1

9/11

0/1

براساس جدول  ،1ميانگين مؤلفة پرداخت منصفانه و كافی با توجه به سطوح پنجگانة ليكرت
در سطﺢ دو (كم) و ميانگين سایر مؤلفهها و ميانگين كل كيفيت زندگی كاري در سطﺢ سه
(متوسط) قرار گرفته است .همچنين ،ميانگين هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی با توجه به
سطوح پنجگانة ليكرت در سطﺢ چهار (زیاد) قرار گرفته است .از آنجا كه ميانگينها در جدول 1
مربوط به نمونة آماري است ،براي تعميم آن به جامعه و تعيين تفاوت ميانگينهاي یادشده با
ميانگين فرضی در جدول  9معناداري آنها محاسبه شده است.
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جدول  .3نتایج آزمون تي تکگروهي براي تعيين تفاوت ميانگين مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري و هویت سازماني اعضاي
هيئت علمي با ميانگين فرضي

ميانگين

ميانگين

تفاوت

اصلي

فرضي

ميانگينها

پرداخت منصفانه و كافی

1/93

9

-0/12

-3/19

محيط كار ایمن و بهداشتی

9/01

9

0/01

0/13

31

تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم

9/22

9

0/22

2/11

31

0/12

قانونگرایی در سازمان

1/11

9

-0/13

-9/ 3

31

0/002

وابستگی اجتماعی زندگی كاري

1/31

9

-0/21

-2/11

31

0/03

فضاي كلی زندگی

9/10

9

0/10

9/ 0

31

0/002

یكپارچگی و انسجام اجتماعی

1/11

9

-0/11

-1/31

31

0/001

توسعة توانمنديهاي فردي

9/99

9

0/99

31

0/002

ميزان كيفيت زندگی كاري

1/31

9

-0/09

-0/ 1

31

0/19

هویت سازمانی

9/11

9

0/11

20/22

31

0/002

مؤلفهها

آمارة تي

/11

درجة

سطح

آزادي

معناداري

31

0/002
0/11

براساس جدول  ، 9كيفيت زندگی كاري اعضاي هيئت علمی در سه مؤلفة پرداخت منصفانه و
كافی ،قانونگرایی در سازمان و یكپارچگی و انسجام اجتماعی پایينتر از ميانگين فرضی ،ولی در
دو مؤلفه فضاي كلی زندگی و توسعة توانمنديهاي فردي باالتر از ميانگين فرضی قرار دارد .از
سوي دیگر در سه مؤلفة محيط كار ایمن و بهداشتی ،تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم و
وابستگی اجتماعی زندگی كاري ،تفاوت ميانگينهاي بهدستآمده با ميانگين فرضی معنادار نيست.
این بدین معنا است كه كيفيت زندگی كاري اعضاي هيئت علمی در این سه مؤلفه برابر با ميانگين
فرضی است .با این حال ،ميانگين كل كيفيت زندگی كاري اعضاي هيئت علمی با ميانگين فرضی
تفاوت معناداري ندارد .بهعبارتی ،ميزان آن با ميانگين جامعه برابر است .همچنين ،آزمون تی
تكگروهی براي هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی نشان داد تفاوت ميانگين بهدستآمده با
ميانگين فرضی معنادار است .این بدین معنا است كه هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی باالتر از
ميانگين فرضی قرار دارد.
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بررسي رابطة کیفیت زندگي کاري با هويت سازماني اعضاي هیئت علمي
جدول  .4ضرایب همبستگي پيرسون بين كيفيت زندگي كاري و مؤلفههاي آن با هویت سازماني

هویت سازماني

مؤلفهها

ضریب همبستگي

سطح معناداري

پرداخت منصفانه و كافی

0/21

0/21

محيط كار ایمن و بهداشتی

*0/ 1

0/002

تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم

*

0/91

0/002

قانونگرایی در سازمان

*

0 /1

0/01

وابستگی اجتماعی زندگی كاري

*

0/

0/002

0/23

0/03

فضاي كلی زندگی
یكپارچگی و انسجام اجتماعی

*

0/13

توسعة توانمنديهاي فردي

*

0/ 2

ميزان كيفيت زندگی كاري

*

0/ 9

0/009
0/002
0/002

* :همبستگی معنادار است.

بنا بر جدول  ،به جز دو مؤلفة پرداخت منصفانه و كافی ،و فضاي كلی زندگی همة مؤلفههاي
كيفيت زندگی كاري ،و مقدار كل آن نيز با هویت سازمانی رابطة مثبت و معناداري دارند .بدین
معنا كه با افزایش ميانگين نمرة مربوط به كيفيت زندگی كاري ،ميزان هویت سازمانی اعضاي
هيئت علمی نيز باال میرود.
پیشبیني هويت سازماني اعضاي هیئت علمي براساس مؤلفههاي کیفیت زندگي کاري
جدول  .5خالصة مدل رگرسيون

ضریب تعيين

 Rتعدیلشده

مؤلفهها

0/

0/23

0/23

وابستگی اجتماعی و محيط كار ایمن و بهداشتی

0/12

0/11

0/11

وابستگی اجتماعی ،محيط كار ایمن و بهداشتی و قانونگرایی در سازمان

0/11

0/91

0/90

وابستگی اجتماعی

R
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جدول  .6خروجي تحليل واریانس یکراهه براي پيشبيني گامبهگام هویت سازماني از طریق مؤلفههاي
كيفيت زندگي كاري

منبع تغييرات

مجموع مجذورات درجة آزادي ميانگين مجذورات

رگرسيون

21/030

9

1/139

باقيمانده

91/1 1

3

0/930

F

سطح معناداري

2 /10

0/000

جدول  .7خروجي رگرسيون گامبهگام براي پيشبيني هویت سازماني از طریق مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري

متغير مالك

هویت سازمانی

متغيرهاي
پيشبينيكننده

ضرایب

ضرایب

استانداردنشده استانداردشده

آمارة تي

سطح
معناداري

مقدار ثابت

1/1 9

-----

3/092

0/000

وابستگی اجتماعی

0/ 12

0/113

/931

0/000

محيط كار ایمن و بهداشتی

0/91

0/ 01

9/319

0/000

قانونگرایی در سازمان

-0/9

-0/911

-1/1 9

0/001

براساس جدول  1مؤلفة وابستگی اجتماعی  23درصد ،و این متغير همراه با مؤلفة محيط كار
ایمن و بهداشتی  11درصد ،و هر دوي آنها همراه با مؤلفة قانونگرایی در سازمان با همدیگر 91
درصد واریانس متغير مالك یعنی هویت سازمانی را تبيين میكنند .طبق تحليلهاي انجامگرفته و
ميزان  Fدر جدول  ،1به نظر میرسد ضرایب رگرسيون سه مؤلفة یادشده معنادار است .بهعبارت،
می توان هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی را براساس سه مؤلفة كيفيت زندگی كاري پيشبينی
كرد.
با توجه به ضرایب استاندارد ،بين مؤلفههاي كيفيت زندگی كاري (بهعنوان متغيرهاي پيشبين)،
سه مؤلفة یادشده نسبت به مؤلفههاي دیگر قدرت پيشبينی معناداري دارند ،بهطوري كه ميزان
پيشبينی آنها از سطﺢ معناداري  0/01پایينتر است و سایر مؤلفهها در این زمينه نقش معناداري
ندارند .بدین ترتيب ،تغيير به اندازة یك انحراف معيار در مؤلفههاي وابستگی اجتماعی ،محيط كار
ایمن و بهداشتی ،و قانونگرایی در سازمان به ترتيب ،به ترتيب موجب تغيير  0/ 01 ،0/113و
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 -0/911انحراف معيار در متغير مالك یعنی هویت سازمانی خواهد شد .بهعبارتی ،افزایش یك
انحراف معيار در سه مؤلفة یادشده موجب افزایش مقادیر انحراف معيار یادشده در هویت سازمانی
خواهد شد.
بحث ،نتیجه و پیشنهادها
بهطور كلی یافتههاي پژوهش نشان داد كيفيت زندگی كاري اعضاي هيئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی زنجان در سطﺢ متوسط و برابر با ميانگين فرضی است .هر چند مقدار مؤلفههاي آن مقادیر
متفاوتی دارد ،ولی باید اذعان كرد هنوز براي رسيدن به سطﺢ كيفيت زندگی كاري مطلوب فاصله
وجود دارد .بدیهی است كه در دنياي امروز سطﺢ كيفيت زندگی شهروندان در جامعه بهمراتب
نسبت به دوره هاي پيشين افزایش یافته است ،بنابراین ،به موازات آن كيفيت زندگی كاري افراد در
سازمانها نيز باید بهبود یابد .از آنجا كه اعضاي هيئت علمی بهعنوان قشر فرهيخته در جوامع
مختلﻒ هستند و از شأن و منزلت اجتماعی خاصی برخوردارند ،به نظر میرسد كيفيت زندگی
كاري آنها میتواند مبين كارایی ،اثربخشی و بهرهوري فعاليتهاي آنها در سازمان باشد ،عالوه بر
این كيفيت زندگی كاري آنها میتواند متغيرهاي زیادي را در سازمانها تحت تأثير قرار دهد.
بنابراین ،پيشنهاد میشود ارتقا و بهبود شاخصهاي آن مورد توجه مسئوالن قرار گيرد.
همچنين ،یافته ها نشان داد ميزان هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
زنجان باالتر از ميانگين فرضی است .بهعبارتی با استناد به نظر آشفورث و ميل ( )2331آنها
دوست دارند خود را با دانشگاه محل خدمتشان معرفی كنند و یكیبودن یا تعلقداشتن به آن را
ادراك میكنند .با این حال ،این بدین معنا نيست كه هویت سازمانی آنها در سطﺢ كامالً مطلوب
قرار دارد ،بلكه بهبود مستمر آن باید هميشه در برنامههاي سازمانها از جمله نظامهاي دانشگاهی
قرار گيرد.
تحليل دادهها در زمينة همبستگی كلی بين دو متغير كيفيت زندگی كاري و هویت سازمانی در
بين اعضاي هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان نشان داد رابطة مثبت و معناداري به ميزان
 0/ 9بين دو متغير یادشده وجود دارد .به نظر میرسد هرچه ميزان كيفيت زندگی كاري باالتر
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باشد ،هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی نيز بيشتر میشود و برعكس ،هرچه ميزان آن پایينتر
باشد ،ميزان هویت سازمانی اعضا نيز كمتر خواهد شد .نتایج پژوهش حاضر در این زمينه با
یافتههاي نصر اصفهانی و آقاباباپور دهكردي ( )2931همخوانی دارد .در پژوهش یادشده نيز متغير
كيفيت زندگی كاري با هویت سازمانی كاركنان دانشگاه اصفهان رابطة مثبت و معناداري دارد.
یافتههاي حاصل از همبستگی بين مؤلفههاي كيفيت زندگی كاري با هویت سازمانی اعضاي
هيئت علمی نشان داد بين مؤلفههاي كيفيت زندگی كاري دو مؤلفة پرداخت منصفانه و كافی و
فضاي كلی زندگی با هویت سازمانی رابطة معناداري ندارند .بدین معنا كه ميزان حقوق دریافتی
اعضا تأثيري بر شكلگيري هویت سازمانی آنها ندارد .همچنين ،با توجه به ماهيت شغل هيئت
علمی با اینكه امكان اوقات فراغت و ایفاي مسئوليتهاي خانوادگی و سایر نقشهاي اجتماعی
براي آنها مقدور است ،ولی این عوامل نمیتوانند بهطور معناداري بر هویت سازمانی اعضا
اثرگذار باشند ،بلكه عوامل اثرگذار بر هویت سازمانی اعضاي هيئت علمی از شش مؤلفة دیگر از
قبيل وابستگی اجتماعی ،محيط كار ایمن و بهداشتی ،قانونگرایی در سازمان ،توسعة توانمنديهاي
فردي ،تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم و یكپارچگی و انسجام اجتماعی نشأت میگيرد كه در
بين شش مؤلفة اخير ،سه مؤلفة اول عالوه بر همبستگی معنادار با هویت سازمانی اعضاي هيئت
علمی از توان پيشبينی الزم نيز برخوردارند .طوري كه  91درصد واریانس متغير هویت سازمانی
براساس این سه مؤلفة پيشبينیپذیر است .بدین معنا كه به نظر میرسد هر چه دانشگاه در قبال
جامعه احساس مسئوليت كند ،از محيطی سالم ،ایمن و بیخطر برخوردار باشد و امكان آرامش،
انتقاد و آزادي بيان در دانشگاه وجود داشته باشد و نحوة رفتار مدیران با اعضاي هيئت علمی
منصفانه باشد ،بهمراتب هویت سازمانی آنها تقویت میشود.
با توجه به این یافتهها پيشنهاد می شود اگر مسئوالن درصدد ارتقاي هویت سازمانی اعضاي
هيئت علمی باشند ،ارتقاي كيفيت زندگی كاري میتواند یكی از رهيافتهاي آنها باشد .با توجه
به اینكه بين مؤلفههاي كي فيت زندگی كاري سه مؤلفة وابستگی اجتماعی ،محيط كار ایمن و
بهداشتی و قانونگرایی در سازمان از قدرت پيشبينی الزم براي هویت سازمانی برخوردارند،
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بنابراین ،بهتر است تأكيد بر بهبود مؤلفههاي یادشده در اولویت قرار گيرد .همچنين ،با توجه به
رابطة معنادار سه مؤلفة توسعة توانمنديهاي فردي ،تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم ،و
یكپارچگی و انسجام اجتماعی پيشنهاد میشود توجه به آنها نيز در راستاي تقویت هویت
سازمانی مد نظر باشد .همچنين ،توصيه میشود در سایر دانشگاهها نيز همين موضوع دربارة
اعضاي هيئت علمی انجام گيرد و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود.
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