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چکیده

پژوهش حاضر با هدف برسی رابطه کیفیت زندگی کاری با یادگ امزاس یری ن یی ییی در میان نکراک ا گشناد ن اه ار هیمو     

انجام شده است .با استفا هد از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 321 ،نفر از کارکنان با توج هدکشناد هب ه

خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دان کش دهها ب اصت روط ه د  یف ا باختن دش ن یارب .د یروآدرگ    

لحم    

دا هد های پژوهش از دو پرس نش امه استاندارد کیفیت زن  هیاپ رب یراک یگد ممممممممممم دل ریچا لاو در تو ننننن ( )3791و یادگ یری
سازمانی بر اساس مدل نیف ( )1002استفا هد شده اس داد .ت هههها ای تحقی  سپ ق ا آ عمج ز و رب یر یضرف ساسا
پژوهش و با استفا هد از ا گل ويابي معا الد ت  يراتخاس 

   

هههههه هههههههها ای

(( ((( ) plsتحلیل ندش د    .ک ب یراک یگدنز تیفیک ه ر یریگدای        

سازمانی معنی دار است .در نتیجه با توجه به ابعاد کیفیت زن نانکراک یراک یگد    میییت ناو هک دوب دهاش یا گد ی یر      
سازمانی در میان آنان افزایش یابد.

کلید واژهها :کیفیت زندگی کاری ،یادگیری سازمانی ،کارکنان ،دانشگاه ارومیه.
دریافت مقاله1392 /8/ 19 :

1
2

 :.کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول) Amrahi19@gmail.com

 .استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3

پذیرش مقاله3 39 1/1/ 29 :

 .استاد و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
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مقدمه

تهاي علمي در همه ز نيم ههاي
دان گش اه نها يد است كه انتظار يم رود كانون عا يل ترين پ شي رف 

علوم باشد و در راه اعتالي علم و دانش در جامعه گامهاي اساسي بردارد؛ به گونهاي كه بتوان در

عمل ز نيم ههاي موفقيت نآ را از لحاظ تو يل د دانش با استانداردهاي علمي و حفظ يك فيت مالحظه

نمود .اين امر ،قبل از هر چيز در سايه بهره نم دي از نظام مديريت نم ابع انساني توانمند و شايسته
ا كم ان پذير است .با وجود اين ،در عمل ،دان گش اههاي شك ور به عنوان نماد نظام مآ وزش عا يل
شك ور ،هنوز نتوانستهاند نقش برجستهاي در توسعه علمي و فره يگن

شك ور در قياس با دان گش اههاي

ممتاز در شك ورهاي پ شي رفته داشته باشند .زيرا در ز نيم ه اهميت نم ابع انساني ،به شدت سهل انگاري

يم شود ،در حا يل كه براي بقا و با نل دگي بايد به گونهي نظا نم د ،شرايط جذب و تا يم ن ،بهسازي و

پرورش ،حفظ ،نگهداري ،ان يگ زش و رهبري نم ابع انساني را در لك فراهم ساخت (عباسپور،

 .) 1381تا ا كني ه کارکنان بتوانند قابليتها و شايست يگ هاي خود را نشان دهند .عدم توجه به

نيازهاي کارکنان در نهايت باعث خواهد شد تا آنها براي تا يم ن نيازهاي خود در عرصهها يي بجز

عرصه ت يصصخ خودشان شم غول فعا يل ت شوند و اين نم جر به وابست يگ هرچه ب شي تر شك ور به

شك ورهاي گيد ر خواهد شد .بنابراین پرداختن به یادگیری سازمانی کارکنان مسئله حیاتی برای

سازمانهای امروزی بویژه دان گش اه میتواند باشد .در نتیجه این پژوهش به دنبال بررسی رابطه
یباشد.
کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی کارکنان دان گش اه ارومیه م 

برنامه ی کیفیت زندگی کاری شا لم هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و

یشود .لذا نظام ارزشی ،کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری ب یور ر
تعالی کارکنان در سازمان م 

افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معا ریدم ی هلد ی رق هجوت دروم یدربهار ت ار       میییده رد .د

بسیاری از برنامههای کیفیت زندگی کاری ،تالش بر نآ بو هد است که عملکرد کارکنان از طریق

ارتقای سطح انگیزش درونی و ارتقای توانمندیها افزاش یابد(میرکمالی و نا ث یجنر ا ین  .) 1387 ،،، ،،از

طریق این برنامهها میتوان ارضای نیازهای اساسی در حوزههای خم تلف زندگی نظیر کار ،سالمتی
و ایمنی ،اقتصادی و خانوادگی ،اجتماعی ،خود پنداره واقعی ،دانش ،آگا بثم شرگن و یه ت هب 

کایامن داجیا ر دددددد د(کول و همکارا ننن 5002 ،1؛ دان و گ

راکمه اننننن 2؛ 7002؛ س و یگری

   

1

راکمه ا ننننن ،

- Cole et al
- Dong et al

1
2
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 .)8002سازمانی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود ،توج ورین نتشاد یایازم زا دراد ه ی     
یتوان به تمایل رد ،تیریدم اب یراکمه
کار توانمند برخوردار خواهد بود که از نشانههای نآ م 

بهبود عملکرد بیشتر نیروی کار نام برد (بهرام زا هد و سراج .) 386 1 ،در واقع ،سازمانها ا با تیمها    

  

یش نو ددد .از کیفی فیراعت یراک یگدنز ت     
دا ند به کیفیت زندگی کاری باعث اثرب شخ ی خود م 

متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است از جمله نآ ،

• کیفیت زندگی کاری مجموعه ای است از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و

مزایا ،ا کم انات رفاهی ،مالحظات بهداشت و ایمنی ،شم ارکت در ت ،تیریدم شور ،یریگ میمص    
تنوع غنی بو ند شم اغل(بودوان و هاسلس.)3002 ،2

• کیفیت زندگی کاری مجموعه ای از نتایج ثم بت زندگی کاری برای فرد ،سا نامز هعماج و   

است (گانین و دسی.)5002 ،3

امروزه « يك فيت زندگي كاري» به لحاظ تأ يث ر چشم يگ ري كه در افزايش كارا يي سازمان دارد،

از اهميت زيا يد

برخوردار است « .يك فيت زندگي كاري» يكي

از خاستگاههاي مهم توسعه

سازماني است .توسعه سازماني خود تر يك ب تكا لم يافته اي است از علم و هنر.تأ يك د بر عوا لم
ملموس و ع يني زندگي در محيط كار ،اين نظريه را تقويت يم

نك د كه افزايش مؤلفههاي شم مول

« يك فيت زندگي كاري» بهره وري نم ابع انساني را افزايش يم دهد ( يم رسپاسي .) 1371 ،اهداف
اساسی یک برنامه ی کیفیت زندگی کاری اثربخش ،بهبود شرایط کاری (به طور عمده از دیدگاه

یباشد .نتایج ثم بت برنامه ی مذکور به
کارکنان) و اثرب شخ ی سازمان (از دیدگاه کارفرمایان) م 
وسیله شماری از مطالعات پیشین حمایت شده است که شا لم کاهش غیبت در سازمان ،افزایش

رضایت شغلی ،ایجاد تعادل بین زندگی ش صخ ی و زندگی کاری ،ایجاد رقابت مفید و سازنده بین

کارکنان ،ا نم یت شغلی و اعتماد به مقامات باالتر بیان شده (سلطانزا هد و همکاران 1391 ،؛ الو، 4

 0002؛ سراجی و درگاهی6002،5؛ سیمون و همکاران8002 ،6؛ چیونگ و کوم تانگ9002 ،7؛

1

- Sirgy et al
. Beaudoin & Hassles
3
. Gangne& Desi
4
. Lau
5
. Saraji& Dargahi
6
. Simon et al
7
. Cheunge& Kum Tang
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رویوال و همکاران .)9002،1بنابراین هدف برنامههای مرتبط با کیفیت زندگی کاری ،بهبود کیفیت
خدمات از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و در گیر ساختن و شم ارکت آنان در

یباشد .والتون ( )3791در تجزیه تحلیل کیفیت
ازتباط با کار ،شرایط کار و محیط کارشان م 

زندگی کاری به هشت عا لم توجه کرد .عوا لم هشت گانه مدل والتون2به شرح زیر است:

پرداخت منصفانه و کافی :3اشا سم راک یارب یواسم تخادرپ هب هر ا یو بسانت زین و          

پرداختها با معیار اجتماعی و معیار کارکنان و نیز تناسب نآ با دیگر انواع کار دارد

محیط کار ایمن و بهداشتی :4اشاره به ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین

ساعات کار نم طقی دارد ،از شرایط کلیدی که کارکنان میخواهند در پیوند با کار برقرار باشد
محیط لد پذیر ،آسو هد و امن ،آزاد از عوا لم خطرناک سمها و مواد سرطانزا باشد

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم :5اشاره به فراهم کر ند زمینه بهبود توانایئهای ،یدرف

فرصتهای پیشرفت ،فرصت به کارگیری مهارتهای کسب شده و تا ما نیم ن یمز رد تی ن رد ه دمآ و   

اشتغال؛ واگذاری دانش و مهارت جدید برای انجام کارهایی ک راک هب هدنیآ رد ه ک و نان ا راذگ      

یشود ،دارد
م 
ع سک

قانون گرایی در سازمان کار :6اشاره به فراهم بو ند زمینه آزادی سخن بدون واهمه از

العمل مقام باالتر؛ نافذ بو ند سلطه قانونی نسبت به سلطه انسانی دارد ؛ این متغیر در قالب

امیدواری به رعایت انصاف و ضابطه نم دی در ارتقای شغلی مطرح میشود

وابستگی اجتماعی زندگی کاری :7اشا ب هوحن هب هر ر ( تشاد ا نکراک )کارد ا هرابرد ن       

مسئولیت اجتماعی در سازمان؛ احسا وئسم س للللل یت سا نامز ناریدم نداهن جرا ،طیحم ربارب رد     
سازمان به قوانین حاکم بر جامعه را دارد.

1

. Royuela et al
. Walton
3
. Adequate and fair compensation.
4
. Safe and healthy work conditions
5
.Opportunity for continued Growth and security
6
.Constitutionalism in the work organization
7
.The social Relevance of work life
2
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فضای کلی زندگی : 1اشاره به برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دی هشخب رگ ای   

زندگی کارکنان که شا لم اوقا  یگداوناخ یگدنز و تالیصحت ،تغارف ت ا ؛تس وجو مدع دد ددددددددددددددد
شف ارهای محسوس و نامحسوس شغلی در محیط کار دارد.

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار :2اشاره به ایجاد جو فضای کاری نم اسب

که احساس تعلق کارکنان به سا نامز راا و ای مزاس زاین نانآ هکن ا  ،دنتسه ن ت دوجو ؛دنک تیوق         

صراحت بین اشخاص و حمایت در میان کارکنان و ای کن ه کارکنان پیشرفت و حرکت به سوی باال

را احساس ک نن د دارد.

توسعه قابلیتهای انسانی :3اشاره به فراهم بو ند فرصتهای نظیر استفا هد و خود کنترلی در کار،

بهره نم د شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به اطالعات متناسب با کا راد ار ر ددد ( میرکما و یل

نارنجی ثانی 1387 ،؛ شهبازی و همکاران.) 1388 ،

تها تبدیل شده است ،باید
امروزه در سازمانها ،یادگیری به قلب مدیریت و جوهر فعالی 

یتواند شبیه به پذیرش مرگ
اعتراف کرد که اگر سازمانها یادگیری را نادیده بگیرند این امر م 

برای آنها باشد .یادگیری سازمانی در سالهای اخیر جزء تواناییهای سازمانی برای پاس گخ ویی

یدارد که تغییرات خم تلف در
مناسب برای تغییر در محیط خارجی شده است .آراگون بیان م 
محیط نیاز به ع سک

العمل واقع بینانه دارد که تعا لم سازمان را با محیط متعادل کند (مونتس 4و

همکاران4002 ،؛ هانگ 5و همکاران .) 2010 ،فرایند اساسی یادگیری سازمانی شا لم کشف دانش

جدید و انتشار این دانش به کل افراد سازمان است .و استفا هد از این دانش در جهت بهبود

فرایندهای داخلی و خارجی سازمان است .موفق شدن در این فرایند شا لم نهادینه کر ند یادگیری

سازمانی در سازمان است که باقی ماندن و حیات سازمان را تضمین خواهد کرد .یادگیری سازمانی
تعیین ک نن ده کارایی و اثرب شخ ی سازمان در دراز مدت است(پانادایس5002 ،6؛ یوکل8002، 7؛

1

.Total life settings
.Social integration in the work organization
3
.Development of human capabilities
4
- Montes
5
- Hung
6
- Panayides
7
- Gary
2
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یدانند که به کمک نآ عملکرد خود را
فانگ 1و همکاران.)8002 ،سازمانها یادگیری را ابزاری م 

باال ببرند و خود را با تغییرات محیطی بهتر وفق دهند .اما برای آنکه سازمانها به بقای خود ادامه

دهند  ،سرعت یادگیرشان باید بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری

سازمانی را بیشتر نمایان میسازد (فرهنگ و همکاران  .) 1389 ،يادگيري به معناي انباشتن،
اند يشي دن و استفا هد از دانش مهارتها و نگرشهاي پيچيده است ،به گونه اي كه فرد يا گروه

بتواند سازگاري فعا يل با محيطهاي در حال تغبير خود داشته باشد(ابراهیمی« .) 1390 ،يادگيري

سازماني ه گن ا يم رخ يم دهد كه اعضاي سازمان به عنوان عوا لم يادگيري عمل كر هد و در مقابل

تغ يي رات محيط داخلي و خارجي سازمان ،از طريق ت يخش ص و اصالح خطاها و ثبت نتايج حاصل از

اين فرا ني د ،تحت تصورات شخص و ا گل وهاي سازماني وا نك ش نشان يم دهند»(اعرابي و خف اريان،

یسازدکه به سرعت با تغییر
.) 1387یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر م 

یشود یادگیری سازمانی
ییابد این فرایند شا لم تولیددانش جدید  ،مهارتها و رفتارها م 
سازگار م 
راه اصلی ایجاد کار دانشی  2و بهبود کارایی سازمان است .پس یک سازمان موفق باید در

یادگیری پویا باشد ( ژانگ  3و همکاران 9002،؛ ساکا هلمت .)9002 ،4آرگریس وشن (  ) 1995در

مورد یادگیری سازمانی متوجه شدند که زمانی که همه اعضا از پیامدهای شناختی آگاه شدند

یآید در نتیجه فرهنگ یادگیری که در نآ مردم با هم کار
یادگیری سازمانی به توسعه در م 

یک نن د توسعه مییابد این فرهنگ حمایت ک نن ده سازمان برای حفظ و رقابت در محیط است.
م 

اصطالح يادگيري سازماني ظاهرًاًا اشاره به يادگيري فر يد در سازمان دارد ،اما يادگيري سازماني

ب شي تر اشاره به گروه يا يادگيري سطح سازماني دارد .يادگيري فر يد از طريق مطالعه ،صم احبه،

شناخت ،تجربه ،تمرين و توسعه مدلهاي ذه ين موثر در ذهن صورت يم گيرد ،اما يادگيري

سازماني زماني اتفاق يم افتد كه گروه ياد يم گيرد تعا لم داشته ،دانشش را سهيم شده و بصورت

جمعي عمل نك د به گونه اي كه ظر يف ت تر يك ب شده گروه افزايش يافته و توانا يي فهم و انجام

عمل موثر را به دست آورد(خانعليزا هد و همكاران .) 1389 ،يادگيري سازماني فرا ني د يافتن خطاها و

اشتباهات و ر عف و اصالح آنهاست .يادگيري سازماني از طريق ب ني ش شم ترك و هم ذه ين ،
1

- Phang
- knowledge work
3
- zhang
4
- Saka-Helmhout
2
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ا گل وهاي ذه ين و دانش ،حاصل شده و بر تجربه و آگاهيهاي گذشته و رويدادهاي پ يشي ن استوار
است و يادگيري سازماني فرا ني دي است كه با كسب دانش و بهبود عملكرد در طول زمان رخ يم

دهد ،كه به استنباط پژوه گش ر فرا ني د مذكور آنطور كه شايسته است در سازمانها به ويژه در

دان گش اهها صورت نمي گيرد

نیف )1002( 1برای یادگیری سازمانی پنج بعد را در مدلی ارائه کر هد است در ادامه به توضیح

آنها خواهیم پرداخت.

چشم انداز مشترک :2بیانگر آینده مطلوب و بطور کا لم برای جذب و حفظ بهترین و

خالقترین کارکنان دانشی ،برانگیزنده و چا شل ی است .اهمیت چشم انداز شم ترک برای تبدیل

شدن به سازمان یادگیرنده :اول ای کن ه ،چشم انداز شم ترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم

یدهد.
میسازد .دوم ای کن ه ،چشم انداز افراد را به عمل سوق م 

شها ،نیروی پیش برندهی سازمان هستند که به سازمان
فرهنگ یادگیری سازمانی :3ارز 

یک نن د .ه گن امیکه اعضای سازمان یا گروه برای انطباق با
برای دستیابی به نآ چشم انداز کمک م 

محیط خارجی و حل کشم الت یکپارچگی تالش میک نن د؛ ناخو آد گاه به یادگیری اقدام کر هد اند.

کار و یادگیری گروهی:4گروه متعهد میتواند در صدد حرکت سریع برای دستیابی به مقصد

یادگیری باشد ،یکیاز استراتژهای مهم برای یادگیری سازمانی این است که برای یادگیری در

سازمان باید تیم ایجاد کرد.

به اشتراک گذاشتن دانش :5انتقال و توزیع دانش ،انتقال سازمانی و فن آورانه دا هد ها،

یگیرد .ظرفیت سازمان برای جابجایی دانش ،بیانگر قابلیت انتقال و به
اطالعات و دانش را در بر م 

اشتراک گذاشتن قدرت است که الزمه موفقیت شرکت نیز هست .دانش باید به وقت و به سرعت

در سراسر سازمان یا حوزههای شرکت توزیع شود.

1

-Nife
- Shred Vision
3
. organizational learning culture
4
. Team Learning
5
. Knowledge Distribution
2
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تفکر سیستمی :1تفکر سیستمی یعنی استفا هد از روش سیستمی در تحلیل و اداره امور سازمان

تهای تجاری و به طور
و توجه به تاثیر عوا لم سازمانی بر یکدیگر .با تفکری کلی نگرانه ،فعالی 

تهای مرتبط با یگدیگر محدود
کلی سایر تالشهای انسان همگی سیستم هستند .آنها توسط فعالی 

شدهاند ،فعالیتهای که معموال نیاز به سالها زمان دارند تا به طور کا لم بر یکدیگر اثر گذارند
(نیف1002 ،؛ ابراهیمی 1391 ،؛ خانعلیزا هد و همکاران.) 1389 ،

رو ش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي همبست يگ با استفا هد از روشهاي "ا گل ويابي معا الد ت

ساختاري" يم باشد .براي آزمون ا گل وي اندازهگيري و فرضيههاي پژوهش از نسل دوم روشهاي

ا گل ويابي معا الد ت ساختاري يع ين روش "کمترين مجذورات جزئي "2استفا هد شده است .روش

 PLSبه خاطر وابست يگ کمتر به حجم نمونه ،نرمال بو ند توز عي باقيمانده و فاصلهاي بو ند مقياس-
هاي اندازهگيري به عنوان روش نيرو نم د ا گل ويابي معا الد ت ساختاري شناخته يم شود (چین و
همکاران .) 996 1 ،3در پژوهش حاضر به علت پایین بو ند نمونه پژوهش ( 321نفر) از این روش

برای آزمون مدل نظری استفا هد شد .جامعه مآ اری مورد نظر شا لم

 1040نفر از کارکنان دان گش اه

ارومیه است که با استفا هد از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم 321نفر به عنوان نمونه

انتخاب شده است .برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه مآ اری از فرمول

کوکران استفا هد شده است .ابزار اندازه گیری دا هد های مورد نیاز در این پژوهش از طریق
پرس نش امه استاندارد به شرح زیر جمع آوری شده است .الف :پرسشنامه کیفیت زندگی

کاری :این پرس نش امه بر اساس مولفههای کیفیت زندگی کاری والتون ( )3791طراحی شده است

که شا لم مولفههای پرداخت صنم فانه و کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و

ا نم یت مداوم ،قانونگرایی در سازمان کار  ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری  ،فضای کلی زندگی،

یباشد .این پرس نش امه
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کارئ و توسعه قابلیتهای انسانی م 

توسط سلطانزا هد و همکاران(  )31 92اعتباریابی شده است .پرس نش امه کیفیت زندگی  34گویه بسته

یباشد و به گونه تفکیکی و با استفا هد از مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است.
پاسخ م 
1

. system thinking
2 - Partial Least Squares
3- Marcolin & Newsted
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ب :پرسشنامه یادگیری سازماني :پرس نش امه مذکور بر پايه مدل نیف( )1002طراحی شده

است .این پرس نش امه شا لم مولفههای چشم انداز شم ترک ،فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیری
یباشد .این پرس نش امه توسط ابراهیمی(  ) 1390اعتبار
گروهی  ،اشتراک دانش و تفکر سیستمی م 

یابی شده است .پرس نش امه یادگیری سازمانی در قالب  15گویه به گونه تفکیکی و با استفا هد از

مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است.

يافتهها

بررسي و آزمون الگوي اندازه گيري :روش  PLSنيز همانند روش يل زرل از دو بخش

ت ليکش شده است .در بخش اول به بررسي ا گل وي اندازهگيري يع ين اعتبار (همساني دروني) و

روا يي (اعتبار واگرا) سازهها و ابزارهاي پژوهش پرداخته يم شود .جهت بررسي اعتبار سازهها فرنل
و الکر ) 1981 ( 1سه مالک را پ نشي هاد يم ک نن د که شا لم  -1 :اعتبار هريک از گويهها" -2 ،اعتبار

ترکيبي" هريک از سازهها و  -3متوسط "واريانس استخراج شده ."2در مورد اعتبار هريک از
گويهها ،بار عاملي  0/7و ب شي تر هر گويه در تحل لي عاملي تأ يي دي نشانگر سازه خوب تعريف شده

است (فرنل والرکر .) 1981 ،براي بررسي اعتبار ترکيبي هر يک از سازهها از ضريب يد لون –
گلداشتاين ( ) ρcاستفا هد شد (نونالی .)8791 ،3از آنجا يي که  PLSبر خالف رگرسيون معمو يل از

يها براي تحل لي استفا هد يم کند ،در نظر گرفتن بار عاملي هر يک از گويهها
نمرات عاملي آزمودن 

در محاسبه شاخص اعتبار ضروري است .اين در حا يل است که ضريب لآ فاي کرانباخ وزن برابري

به گويهها يم دهد و اعتبار را کمتر نشان يم دهد ،بنابر اين از ضريب  ρcاستفا هد شد (مانوئلپ و

همکاران .)9002 ،4مقا يد ر قابل پذيرش  ρcبايد  0/7يا ب شي تر باشند(نونالی [ .)8791 ،نشانگر سوم

بررسي اعتبار ،يم ان يگ ن واريانس استخراج شده يم باشد (فرنل و الرکر .) 1981 ،فرنل و

الرکر(  ) 1981مقا يد ر  0/5 AVEو ب شي تر را توصيه يم ک نن د و اين امر به معناي نآ است که سازه

مورد نظر حدود  50درصد و يا ب شي تر واريانس نشانگرهاي خود را تب يي ن يم کند .در جدول 1
بارهاي عاملي ρc ،و  AVEهر يک از سازهها ارائه شدهاند.

1 - Fornell & Larcker
2 - Average Variance Extracted
3 - Nunnally
4 - Manuel, Francisco & Félix
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جدول  .1بررسي پايا يي

سازههاي پژوهش
یادگیری سازمانی

کیفیت زندگی کاری
مولفه

بارعاملی

مولفه

بارعاملی

پرداخت صنم فانه و کافی

0/ 71

چشم انداز شم ترک

0/ 74

محیط کار ایمن و بهداشتی

0/ 57

فرهنگ سازمانی

0/ 87

تامین فرصت رشد و ا نم یت مداوم

0/97

کار و یادگیری گروهی

0/ 81

قانون گرایی در سازمان کار

0/ 74

اشتراک دانش

0/ 81

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

0/ 71

تفکر سیستمی

0/ 73

فضای کلی زندگی

0/ 63

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار

0/ 75

توسعه قابلیتهای انسانی

0/ 75

متوسط واریانس استخراج شده
اعتبار ترکیبی () ρc

0/05

0/98

0/ 63

0/98

با توجه به جدول شماره  ،1بارهای عاملی مولفههای تمامی متغیرها به جز مولفههای محیط کار

یباشد ،باالتر از 0/ 70
ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی که مربوط به کیفیت زندگی کاری م 

یباشند .متوسط واریانس استخراج شده و اعتبار ترکیبی تمامی متغیرها نیز در وضعیت نم اسبی
م 

هستند .با توجه به ای کن ه متوسط واریانس استخراج شده و اعتبار ترکیبی متغیر کیفیت کاری در حد

قابل قبولی قرار دارند ،مولفههای محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی حذف نشدند.
براي بررسي روا يي واگراي سازهها( ،فرنل و الرکر ) 1981 ،توصيه يم کنند که جذر  AVEيک

سازه بايد ب شي تر از همبست يگ
همبست يگ

نآ سازه با سازههاي گيد ر باشد .اين امر نشانگر نآ است که

نآ سازه با نشانگرهاي خود ب شي تر از همبست يگ اش با سازههاي گيد ر است .در این

یباشد که در سطح 0/ 01
پژوهش همبستگی کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی (  )0/ 54م 

معنی دار است .جذر متوسط واریانس استخراج شده کیفیت زندگی کاری (  )0/ 71و یادگیری

یباشد .بنابراین سازههای
سازمانی ( )0/97میباشد که بیشتر از همبستگی بین این دو متغیر م 
پژوهش از روایی واگرای نم اسبی برخوردار هستند.

آزمون الگوي ساختاري :قبل از ارائه نتایج آزمون مدل ساختاری ،در جدول شماره 3

شاخصهای توصیفی متغیرها اعم از میانگین ،انحراف استاندارد ،چو گل ی و کشیدگی گزارش

یکند که در مدلیابی علی ،قدر مطلق چو گل ی و کشیدگی
شدهاند .کالین ) 2011 ( 1پی نش هاد م 
1 - Kline

91

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری  /...امراهی و همکاران

متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  1قدر مطلق چو گل ی و

یباشد .بنابراین این پیش فرض مدلیابی برقرار است.
کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از  1م 
صهای توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  .2شاخ 
میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

متغیر
کیفیت زندگی کاری

3/ 01

0/ 70

0/31

-0/ 19

یادگیری سازمانی

2/ 90

0/ 85

0/ 18

-0/ 15

ا گل وي ساختاري  PLSو فرضيههاي پژوهش از طريق بررسي ضرايت مسير و مقا يد ر واریانس

تبیین شده  R2ا کم انپذير است (وینزی و همکاران .) 2010 ،1همچ ين ن از روش خودگردان سازی

2

( با  002زير نمونه) براي محاسبه مقا يد ر مآ اره  Tجهت تع يي ن مع ين داري ضرايب مسير استفا هد شد.

ضرايب مسير براي تع يي ن سهم هر يک از متغيرهاي پيشبين در تب يي ن واريانس متغير مالک مورد

استفا هد قرار يم گيرند و مقا يد ر  R2نشانگر واريانس تب يي ن شده متغير مالک توسط متغيرهاي پيش-

بين است .عالوه بر نآ ضریب  Q2استون-گیسر 3برای بررسی توانایی پیش بینی متغیرهای وابسته از

یشود .مقادیر ثم بت این ضریب نشانگر توانایی پیش بینی است
روی متغیرهای مستقل استفا هد م 
(سیدعباس زا هد و همکاران.) 1391 ،

شکل  .1مدل آزمون شده پژوهش

ش لک  ،2ا گل وي پيشب يني یادگیری سازمانی را نشان يم دهد .اعداد روي مسيرها ،پارامترها معيار

یباشد.
شدهاند .مطابق با ش لک  ،2اثر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر یادگیری سازمانی  0/ 58م 
1 - Vinzi, Henseler & Wang
2 - Boot Strap
3 - Stone – Giesser
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یباشد که در سطح  0/100معنی دار است .کیفیت
مآ اره تی متناظر با این ضریب مسیر  10 / 83م 

یک نن د .عالوه بر نآ شاخص Q2
زندگی کاری  33درصد از تغییرات یادگیری سازمانی را تبیین م 

یتوان گفت که کیفیت زندگی
یباشد که ثم بت است .بنابراین م 
نیز برای یادگیری سازمانی  0/ 20م 

کاری به صورت معنی داری قادر به پیش بینی یادگیری سازمانی است.

شاخص برازش کلي ا گل و در  PLSشاخص  1GOFيم باشد و از نآ

يم توان براي بررسي

اعتبار يا کيفيت ا گل و  PLSبه صورت کلي استفا هد کرد .شاخص  GOFداراي دو نوع مطلق که

براي بررسي و مقايسه گروههاي خم تلف استفا هد يم شود و نسبي که مقدار اين شاخص برابر است
با تقسيم  GOFمطلق بر ب شي ترين حد  GOFکه از ا گل وي آزمون شده يم توان بهدست آورد .از

شاخص  GOFنسبي براي برازش کلي ا گل و استفا هد يم شود .اين شاخص نيز همانند شاخصهاي
برازش ا گل وي يل زرل بو هد و بين صفر تا يک قرار دارد و مقا يد ر نز يد ک به يک نشانگر کيفيت

نم اسب ا گل و هستند (وینزی ،و همکاران .) 2010 ،در پژوهش حاضر براي ا گل وي آزمون شده

شاخص برازش مطلق  0/ 43و شاخص برازش نسبي  0/ 89بهدست مآ د که مقدار بهدست مآ ده براي
شاخص برازش نسبي نشانگر برازش نم اسب ا گل وي آزمون شده است.
بحث و نتیجهگیری

یکاری بر یادگیری سازمانی اثر ثم بت و معنیدار
نتحقیق نشان میدهد که کیفیت زندگ 
نتایج ای 

دارد .این بخش از نتایج با یافتههای عالمه (  ،) 1378رمضانی فرزانه(  ،) 1380حسینی و همکاران

(  ، 1388شهبازی و همکارن(  ،) 1388سلطانزا هد و همکاران(  ،) 1391الولر و همکاران،)7002(2

ریوال و همکاران( )9002همسو يم باشد .عالمه گزارش کرد که کیفیت زندگی کاری بر تنیدگی

شغلی اثر معنی دارد .رمضانی فرزانه گزارش کرد که بین پرداخت صنم فانه کا يف  ،محيط کار ايمن
و بهداشتي ،تأ يم ن فرصت رشد و ا ينم ت مداوم ،قانونگرا يي در سازمان كار ،فضاي کلي زندگي،

کي پارچ يگ و انسجام اجتماعي و توسعه قابليتهاي انساني با عملکرد سازمانی رابطه ثم بت و معنیدار

وجود دارد .نتایج پژوهش شهبازی و همکارانش نشان داد که بين پرداخت صنم فانه و كا يف  ،محيط

ايمن ،تأ يم ن فرصت رشد ،قانونگراي در سازمان كار ،وابست يگ اجتماعي ،فضاي كلي زندگي،

تهاي انساني با عملكرد رابطهي ثم بت و مع ين داري
كي پارچ يگ و انسجام اجتماعي و توسعهي قابلي 
1 - Goodness Of Fit
2
. Lawler et al
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وجود دارد .در مطالعه و بررسی حسینی خشم ص که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

رابطه ثم بت و معنیدار وجود دارد .سلطانزا هد و همکارانش گزارش کردند بین کیفیت زندگی

کاری اعضای هیات علمیو رضایت شغلی آنان رابطه ثم بت و معنی دار وجود دارد .الولر و

همکارانش بیان کردند که محيط كار ايمن و بهداشتي ،پرداخت صنم فانه و كا يف و ا ينم ت مداوم

تا يث ر ثم بتي بر تعهد سازماني دارند .ریوال و همکرانش گزارش کردند که بین کیفیت زندگی کاری

و ابعاد نآ با شاخصهای اجتماعی رفتار افراد رابطه معنی دار وجود دارد .با توجه به نتایج به دست

مآ ده میتوان بیان کرد که کیفیت زندگی کاری برنامه جامعی است که نیازها و نم ا عف کارکنان،

یدهد و محدود به تغییر محتوای کار ،ی نک واخت کر ند
سازمان و جامعه را همزمان مد نظر قرار م 

قوانین و استانداردهای کار و محیط کار به نم ظور ایجاد عالقه و انگیزه در کارکنان از طریق
پاس گخ ویی به نیازهای آنان ،زمینه پیشرفت و بهبود شایستگی آنان ،احترام به ش صخ یت آنان ،جلب

یپردازد .کیفیت زندگی کاری
شم ارکت و همکاری ،توجه به عوا لم فیزیکی و روانی محیط کار م 

نوعی احساس مسئولیت اجتماعی در مدیران ایجاد میکند که ضمن توجه به نم ا عف سازمانی ،نم ا عف

کارکنان را نیز تضمین مینماید .همچنین میتوان اشاره کرد که ه گن امی که در سازمان یک
ارامش نسبی برای انجام امور و وظایف وجود داشته باشد و شغل مانع انجام مسئولیت خانوادگی

شهای اجتماعی خود را در زندگی غیر کاری بتواند به راحتی ایفا کند .در
فرد نشود و سایر نق 
یتوان شاهد حمایت و
نتیجه میتوان شاهد افزایش یادگیری سازمانی در میان کارکنان بود ،م 

پشتیابی گستر هد ای از چشم انداز دان گش اه بود ،فرصت و شرایط برای خود ارزیابی در راستای

دستیابی به اهداف سازمانی برقرار شود ،ایدههای خالق توسط رهبران دان گش اه پاداش دا هد شود،
مآ وزش در گروههای کاری مورد حمایت قرار گیرد و در میان آنها درباره برنامهها یا فعالیتهای

کاری به نم ظور شناخت چرایی بحث و گفتگو جاری شود ،کارکنان تشویق به شناسایی
دیدگاههای افراد سایر شم اغل را ب نش اسند .مديران و كار نك ان دان گش اه ،چشم انداز شم تر يك از

یکند و در مقابل نیز
اهداف سازماني پیدا میک نن د ،کارکنان ایدههای جدید را وارد دان گش اه م 

کارکنان از ایدهایی که توسط مدیران ارائه میشود استقبال ک نن د ،اقدامات فعلی دان گش اه ،كار نك ان
را به حل مسائل به طور جمعي تشويق يم

نك د؛ گروههای حل مساله در دان گش اه مرکب از

شهای خم تلف ت کش یل میشوند ،کارکنان فرصتهای زیادی براي به اشتراك
کارکنان بخ 
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یآورند؛ در بحث و تبادل نظر میان
گذاشتن دانش و مهارتهایشان با ساير همکاران بدست م 

تهای کاری ،کارکنان به شناخت چرایی امور میرسند و در سطح
کارکنان درباره برنامهها یا فعالی 

دان گش اه بستری فراهم میشود که از طریق اقدامات سایر دان گش اهها ،کارکنان یاد بگیرند ،کارکنان

لها ،بلكه از طريق ت يخش ص علل و نحوه جلوگيري از بروز
مسائل را نه تنها به وسيله شناسا يي راه ح 

مجدد نآ حل ک نن د؛ افراد و گروهها به ارزيابي اقداماتي كه نم جر به موفقيت يا شكست شده اند،

یشوند كه يد دگاههاي افراد ساير شم اغل را ب نش اسند.
تشويق يم شوند همچنین کارکنان تشویق م 

شایسته است توجه بیشتری به مقولههای کیفیت زندگی کاری کارکنان شود ،کیفیت زندگی

کاری یکی از موارد مهمی است که هر سازمان باید نآ را مورد سنجش قرار دهد ،به خصوص،
ه گن امی که سازمان به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی خود برای تغییر نیاز دارد ،اهمیت

یشود .تالشهایی که به نم ظور کیفیت زندگی کاری صورت گرفته است،
این موضوع نمایانتر م 
نتایج ثم بتی را نه تنها در زمینه بهداشت روانی سازمان بلکه در زمینه شم ارکت سازمانی و بهره وری

یشود،
شهایی که جهت شم ارکت کارکنان مطرح م 
اقتصادی به ارمغان آور هد است .بسیاری از رو 

میتواند در حل کشم الت و بهبود روابط داخل سازمان کاربرد داشته باشد .و بر اساس نتایج
پژوهش میتواند در ش لک گیری چشم انداز شم ترک ،فرهنگ سازمانی حمایت ک نن ده ،کار و

یادگیری گروهی ،اشتراک دانش و تفکر سیستمی در میان کارکنان موثر واقع شود .با توجه به
یگر دد :
نتایج پژوهش پی نش هادات زیر ارائه م 

• جهت تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعی عا لم کارایی در پرداختها به نحوی در نظر

گرفته شود که تابعی از میزان عملکرد کیفی و کمی کارکنان دان گش اه باشد.

• در راستای رشد و توسعه توانایی فردی الزم است که زمینههای مساعد و نم اس هب طوبرم ب    

ارائ ی ه

صرف تتتت تتهااای مطالعا اگراک ،یت هههههههااای مآ وزش و ی

نکراک تکرش ا هرانیمس رد ن ا و        

تهای الزم در این راستا مدنظر باشد.
کنفرانسهای ملی و بین اللملی و انجام حمای 

• محیط کار ایمن و بهداشتی و شرایط فیزیکی کار از ضروریات و عوا لم مهم کیفیت زندگی

کاری کارکنان بویژه کارکنان اس رش هب هجوت ،روظنم نیدب .ت ا زیف طی ی حم یک ی ریظن راک ط           
روشنایی ،وسایل سرمایشی و گرمایشی به تناسب صف ول سال و نی ک تارظن هب هجوت ز ا نکر ا رد ن
برنامه ریزی ساعت برگزاری میتواند به این مهم کمک کند.
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• فراهم نمو ند زمینه ای که کارکنان بتوانند آزادانه بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای نظ تار

خود را در رابطه با امورات مرب گشناد هب طو اه ار یامن هئا ن ت د ا هاگشناد تروص نیدب 

وتب ا زا دن           

توانمندیهای کارکنان در ارائه راهکارهای نم اسب جهت برخورد و حل کشم الت استفا هد نماید.

• فراهم نمو ند زمینه ای که کارکنان در کار خود احساس استقالل و عدم وابستگی نمایند و از

هر گونه کاری که احساس اسقالل و عدم وابستگی اعضای هیات علمی را محدود میسا دیاب ،دز   

دوری جست.

• مسئو نال دان گش اه ا کم ان دسترسی به اطالعات  ،زمینه طراحی و برنامه ریزی و اختیار ت میمص

گیری از حوزه عملیاتی مربوط را برای کارکنان رف ا ات دنزاس مه اهنآ وتب ا هتیلباق دنن ا ار دوخ ی
توسعه دهند.

       

• انسجام اجتماعی یکی از عوا لم تاثیر گذار برکیفیت زن  نانکراک یراک یگد ا زا هک تس      

طریق فراهم کر ند ا کم انات الزم برای تدریس و حمایت از آنان راکمه طسوت ا و ناشن نالوئسم    

یتوان در جهت بهبود این عا لم گام مهمی برداشت.
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