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 چکيده
امروزه کیفیت زندگی کاری به عنوان یک مفهوم جهانی در مرحله مدیریت منابع انسانی و توسعه 

ود. رسازمانی مورد تامل قرار گرفته و تامین و ارتقاء آن کلید اصلی موفقیت هر سازمان به شمار می

ت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی

پزشکی تبریز می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.روش نمونه گیری تصادفی 

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  333طبقه بندی شده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 

( و جزایری ، 5991النا یارونا )ارد ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه استاندتبریز انتخاب شده و 

 میباشد.( 5311پرداختچی )

جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها  از روش تحلیل عاملی تاییدی و از روش معادالت ساختاری خطی 

ی آن است که  عوامل ساختاری، دهندهبهره گرفته شده. نتایج آزمون نشان LISRELو نرم افزاز 

تی ،عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی بر کیفیت عوامل روانشناختی ،عوامل مدیری

زندگی کاری تاثیر معنی داری دارند و در  زیر مولفه های هر یک از عوامل  به غیر از  متغیر پرورش 

استعداد و مهارت در زیر مولفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد سازمانی در زیر مولفه عامل ساختاری 

  .هر یک از عوامل بر کیفیت زندگی تاثیر معنی داری دارندهمه زیر مولفه های 

 .کیفیت زندگی کاری،تحلیل عاملی تاییدی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز :يديکل واژگان
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 2مينا نوربخش حق وردي، 1اباسط ميرزایی

استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سالمت،  5

 .دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
  .سی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدانشجوی کارشنا 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 اباسط ميرزایی

 ارتقاي کيفيت زندگی کاري کارکنان  بررسی عوامل موثر بر

 )مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشکی تبریز(
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 مقدمه
اداره آوردند و دمند، آن را به حرکت در میها روح میها در کالبد سازمانفلسفه وجودی سازمان، متکی به حیات انسان است. انسان

نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود حتی با وجود فناور شدن  ها بدون وجود انسان نه تنها مفهومیسازمان. کنندمی

ی قای از سخت افزار، در آینده باز نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان کماکان باها و تبدیل آنها به تودهسازمان

آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده، راه حل ارائه . ها هستندترین منبع برای سازمانخواهد ماند، بنابراین منابع انسانی با ارزش

 .]6[دهند میوری را کیفیت بخشیده، کارآیی و اثربخشی را معنا کنند و نهایتاٌ مسائل و مشکالت سازمان را حل کرده و بهرهمی

باالی کیفیت زندگی کاری برای سازمان ضروری است. از آن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب می کند و منجر به سطوح 

حفظ و نگهداری آنان در سازمان می شود. بنابراین توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان 

ن موجب می شود تا بسیاری از کارکنان از کارخود ناراضی بوده ودر پی کاری معنادار باشندامروزه برای آن قائل هستند که عدم وجود آ

 .]4[شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلندتوجهی که به ارتقای کیفیت زندگی کاری می

سازد که براساس آن را که اطالعاتی را فراهم میهای آن برای سازمانها الزم است، چبنابراین تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه

های مناسب و پرداختن به راهکارهای مطلوب، در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری منابع سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشی

رورت قاء کیفیت زندگی کاری کارکنان ضانسانی و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی کاری گام بردارد. بدین سبب وجود الگو یا مدلی برای ارت

یابد. هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  میباشد و در راستای می

 هدف اصلی محقق بدنبال اهداف زیر نیز میباشد.

 لوم پزشکی تبریز ارائه مدلی برای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه ع -

 تعیین عوامل اثر گذار بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -

 های موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعیین زیر مولفه -

قای کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که راهبردهای ارت

 پزشکی تبریز کدامند؟

 

 .مبانی نظري و پيشينه پژوهش 1
منیت ای شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمند زندگی کاریکیفیت 

کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از کارها  به تعبیر دیگر.]52[، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. کارفرما، روابط انسانی شغلی

 های کیفیتیا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه

زندگی  های کیفیتهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامهزندگی کاری ممکن است به عنوان را

 .]7[سازمانی در نظر گرفته شود  وریبهرهو  کارآییکاری و بهبود 

ها در محیط کار درصد عمر مفید انسان 61 ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد و آن هم این است که

هایی که سازمان را دگرگون معمول یعنی تأکید بر روش وری بطور.توجه به کیفیت زندگی کاری و ارتقاء آن و بهره]57[شود سپری می

 .]4[دهد سازد تا دخالت در کار و عملکرد آنان را بهبود بخشد و فشار عصبی، ترك خدمت و غیبت را کاهش میمی

ین به گزیده ای از ا 5در زمینه کیفیت زندگی کاری کارکنان پژوهش هایی در داخل و خارج کشور صورت گرفته که در جدول 

 پژوهش ها اشاره میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.joas.ir/
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C


 14 -75، ص  4931، تابستان 41پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 . خالصه تحقيقات انجام شده1جدول
 

 ردیف
 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 موضوع و نتایج تحقیق تاریخ نویسنده

5 
عابدینی و اسمعیل 

 زاده
5311 

بین تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان نشان شی با عنوان بررسی رابطه در پژوه

داری وجود دارد. در ن تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان رابطه معنیدادند که بی

های اخیر نگرش کلی به تعهد سازمانی عامل مهمی برای درك و فهم رفتار پژوهش

سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و 

فتارهای مهمی مانند جابه جایی و رضایت دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر ر

 .]1[گذارندغیبت اثر می

 5311 حسینی 2

 شانن کارکنان تعهدسازمانی کاری زندگی کیفیتدر پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین 

 انکارکن تعهدسازمانی کاری زندگی کیفیت بین داریومعنی مثبت همبستگیکه  داد

 .]3[دارد وجود اصفهان استان بدنی تربیت

 5395 امینی و مرتضوی 3

اران پرست سرمایه روانشناختی بر عملکرد و فرهنگ مدیریتیبا عنوان تاثیر  در پژوهشی

که سرمایه روانشناختی اثر مثبتی بر عملکرد و فرهنگ چهار بیمارستان نشان دادند

 .]5[مدیریتی دارد

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 

5 
الیر، کارووسکی و 

 فار
2339 

کیفیت زندگی کاری با تعهد کارکنان به این پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین در 

کیفیت زندگی کاری با تعهد باالی کارکنان و افزایش رضایت شغلی که نتیجه رسیدند 

 .]51[همبستگی دارد

 2353 گرانت 2
 و خودکار آمدی، حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی نشان داد که خوشبینیی در پژوهش

 .]55[کاری در ارتباط است

3 
دویسال آسکام و اال 

 آنلر
2355 

سال داشتند، نشان  1/1از نفر از کارکنان در ترکیه که سابقه کار  351در تحقیقی بر روی 

دادند که بین کیفیت زندگی کاری و غیبت از کار رابطه منفی معنی داری وجود 

 .]1[داشت

 2355 نگ یواین 4

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در ویتنام رسی در پژوهشی با عنوان بر

اظهار داشت که شواهد تجربی مبنی بر ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی 

در ویتنام وجود دارد و همچنین نشان دادند که سرمایه روانشناختی نقش مثبتی در 

 .]9[بهبودی کیفیت زندگی کاری و عملکرد بازاریابان دارد

 2355 ستین 1

در تجزیه و تحلیل تأثیر سرمایه روانشناختی نشان داد که این سازه با رضایت شغلی و 

تعهد سازمانی در ارتباط است و ارتقای رضایت شغلی به عنوان نتیجه کیفیت زندگی کاری 

را از طریق عوامل سرمایه روانشناختی یعنی امید، خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری 

 .]51[آوردبدست 

 2352 جایاکوماروکاالسلوی 6

یان میبای با عنوان تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهبود زندگی کاری کارکنان درمقاله 

کنند که کیفیت زندگی کاری باعث بهبود زندگی کارکنان، خانواده، جامعه و بهبود 

وجود  شود و با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت معناداریعملکرد و سازمان می

 .]56[دارد

 2354 کانتن 7

نفر از کارکنان بیمارستان خصوصی در استانبول نشان داد که  251در پژوهشی بر روی 

کیفیت زندگی کاری بر عمکلرد و فعالیت کارکنان بیمارستان و رفتار سازمانی مثبت تأثیر 

 .]53[دارد
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 . مدل مفهومی پژوهش2

و مرور برسی ادبیات پژوهش همچنین مطالعه و بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری 

(مجموعه ای از شاخصهایی که کیفیت زندگی کاری کارکنان را 5311( و جزایری ، پرداختچی )5991کارکنان با استناد به مدل النا یارونا )

 مفهومی پژوهش به شکل زیر تبیین شد.تحت تاثیر قرار میدهند استخراج و شناسایی گردیدند.و در نهایت مدل 

 
 .]11[و]2[. مدل عوامل موثر بر کيفيت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 1شکل

 

 . روش شناسی تحقيق3

ا هشود. و از لحاظ نحوه گردآوری دادهبر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی و پیمایشی محسوب میاین پژوهش از نوع کاربردی و 

اقدام به ( 5311( و جزایری ، پرداختچی )5991النا یارونا ) باشد؛ چرا که پژوهشگر با استفاده از ابزار پرسشنامه استانداردنی میاز نوع میدا

 آوری داده ها نموده است.جمع

ان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد که با استفاده از جدول مورگ 517کارمند در  2343تعداد جامعه آماری تحقیق تعداد  -

 نفر از کارکنان بعنوان نمونه انتخاب شده اند. 333با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعداد 

در این پژوهش از طریق تحلیل محتوا، آثار و مطالعات گروهی از صاحب نظران حوزه کیفیت زندگی کاری مورد تحلیل و بررسی  -

برآورد شده ، برای هر یک از متغیرها به ترتیب جدول زیر  Spssده از آزمون آلفای کرونباخ و نرم افزارقرار گرفته و پایایی پرسشنامه با استفا

 است.

 . پایایی تحقيق و مقادیر آلفاي کرونباخ2جدول
 

 عامل فرهنگی عامل روانشناختی عامل اجتماعی عامل اقتصادی عامل ساختاری عامل مدیریتی متغیرها

ضریب آلفای 

 کرونباخ
141/3 769/3 779/3 717/3 734/3 721/3 

 

 

 شفافیت-

 نقش-

 قانون گرایی-

 ایمنی کاری -

 معناداری-

 درگیری-

 

فضای کلی   -

 زندگی

 یکپارچگی -

 وابستگی -

 توانمندسازی -

 مشارکت -

 حمایت -
 اخالق حرفه ای -

 ه کارایمان ب-

 معنویات-

 حقوق و مزایا -

 رشد و پیشرفت-

 عوامل مدیریتی

 عوامل فرهنگی

 عوامل اقتصادي

 عوامل اجتماعی

 عوامل روانشاختی

 عوامل ساختاري

کيفيت 

کاري زندگی 

 کارکنان
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 .تحليل یافته ها4
 صورت جداگانه برای هر متغیر آورده افزار لیزرل بهها توسط نرمدر این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی هر یک از فرضیه

تحلیل عاملی تائیدی مدل مفهومی برای داند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در شده است. در تحلیل عاملی تائیدی محقق می

های اندازه گیری ها سوال اساسی این است که آیا این مدلهر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد. در بررسی هر کدام از مدل

 مناسب هستند یا خیر؟ 

یرها گیرد. روابط بین متغدر بر می نخستین گام در تحلیل مسیر، تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیرها را

شود. برای تهیه نمودار مسیر، ابتدا عناوین متغیرها را نوشته یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته میدر یک جهت جریان می

دل اثرات متغیرهای موجود در مشود و به منظور مقایسه و از هر متغیر پیکانی به سوی متغیر دیگری که معتقدیم در آن تاثیر دارد رسم می

شود. در این خروجی تمامی ضرایب و پارامترهای مدل استاندارد شده است. منظور از متغیر کیفیت زندگی، از این خروجی استفاده می

 باشد. عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل ساختاری، عوامل روانشناسی و عوامل فرهنگی می

 

 يه هاآزمون فرض

 :اری دارد.دعامل مدیریتی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاثیر معنی فرضیه اصلی اول 

 

 هاي فرعی:فرضيه
 اری دارد.دهای کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنیپرورش استعداد و مهارت -

 یران از کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی داری دارد.حمایت مد -

 داری دارد.توانمندسازی کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -

 انشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنی داری دارد.تعهد سازمانی کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان د -

 مشارکت سازمانی کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی داری دارد. -
 

 . آزمون فرضيه اول3جدول 

 

(، 434/3بر اساس جدول باال، در بین متغیرهای مطرح شده در تحقیق، از بین عوامل مدیریتی به ترتیب توانمندسازی کارکنان )

( دارای بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم 573/3و حمایت مدیران از کارکنان) (244/3مشارکت سازمانی کارکنان )

 پزشکی تبریز  هستند. 

 ( دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر متغیر کیفیت زندگی دارد.661/3همچنین در آزمون فرضیه اول متغیر عامل مدیریتی )

های تناسب را رم افزار لیزرل عالوه بر تخمین ضرایب و خطاهای مدل، یک سری  شاخصدر مورد نتایج نیکوئی برازش مدل نیز ن

های تناسب مدل حاکی تواند کلیت مدل و برازش آن را  مورد آزمون قرار دهد. شاخصها محقق میکند که با استفاده از این شاخصارائه می

آن برابر  (χ2/df)خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی  های تناسب و برازش در وضعیتاز آن است که مدل از نظر شاخص

متغیر 

 مستقل
 ابعاد

 متغیر

 وابسته

میزان 

 تأثیر

اعداد 

 معناداری

 نتیجه

)تائید یا رد فرضیه 

 فرعی(

 میزان

 تأثیر

عداد ا

 معناداری

 نتیجه

)تائید یا رد فرضیه 

 اصلی(

عوامل 

 مدیریتی

پرورش استعداد 

 و مهارت

کیفیت 

 زندگی

337/3 544/3 
فرضیه فرعی 

 اول
 رد

661/3 54/55 
 فرضیه

 اصلی اول
 تأیید

حمایت مدیران 

 از کارکنان
573/3 64/3 

فرضیه فرعی 

 دوم
 تأیید

توانمندسازی 

 کارکنان
434/3 76/4 

ضیه فرعی فر

 سوم
 تایید

مشارکت 

 سازمانی کارکنان
244/3 72/3 

فرضیه فرعی 

 چهارم
 تأیید
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. است. 31. است که کمتر از مقدار مجاز 374. و 343نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2737و  2779

باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای . می31از باشد که کمتر . می333نیز  P-valueلذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 

 تر است و معنادار شده است. بزرگ 5796مدل از 

  :عامل ساختاری در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنی داری دارد.فرضیه اصلی دوم 

 

 :هاي فرعیفرضيه
 رتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی داری دارد.قانون گرایی در سازمان در ا -

 داری دارد.شفافیت نقش در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -

 اری دارد.دتضاد سازمانی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -
 

 . آزمون فرضيه دوم4جدول 
 

 

( دارای تأثیر 332/3( و قانون گرایی )235/3بر اساس جدول باال، در بین متغیرهای مطرح شده در تحقیق، به ترتیب شفافیت نقش )

 421/3و ضریب تاثیر  52/7بت و معنی داری بر متغیر کیفیت زندگی هستند. در آزمون فرضیه دوم نیز  عامل ساختاری با مقدار آماره مث

 شود.تاثیر معناداری دارد بنابرین فرضیه دوم تایید می

است؛ چون که نسبت های تناسب و برازش در وضعیت خوبی های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشاخص

. و 325نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2757و  2714آن برابر  (χ2/df)کای دو بر درجه آزادی 

باشد می .31باشد که کمتر از . می323نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 361

 تر است و معنادار شده است.بزرگ 5796و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از 

  :اری دارد.دعامل اقتصادی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنیفرضیه اصلی سوم 

 

 هاي فرعی:فرضيه
 داری دارد.ت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنیپرداخت حقوق و مزایا در ارتقا کیفی -

 اری دارد.دتأمین رشد و پیشرفت کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغیر 

 مستقل
 ابعاد

متغیر 

 وابسته

میزان 

 تأثیر

اعداد 

معنادار

 ی

 نتیجه

)تائید یا رد فرضیه 

 فرعی(

 میزان

 تأثیر

اعداد 

 معناداری

 نتیجه

)تائید یا رد فرضیه 

 اصلی(

 عامل

 ساختاری

 قانون گرایی

کیفیت 

 زندگی

332/3 544/2 
فرضیه 

 فرعی اول
 تایید

421/3 52/7 
 فرضیه

 اصلی اول
 64/4 235/3 شفافیت نقش تأیید

فرضیه 

 فرعی دوم
 تأیید

 262/3 534/3 تضاد سازمانی
فرضیه 

 فرعی سوم
 رد
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 آزمون فرضيه سوم. 5جدول 

( و تامین رشد و 421/3بر اساس جدول باال، در بین متغیرهای مطرح شده در تحقیق، از عوامل اقتصادی پرداخت حقوق و مزایا )

و معنی داری  41/3( دارای تأثیر بر متغیر کیفیت زندگی هستند و در آزمون فرضیه سوم، عامل اقتصادی با ضریب تاثیر 173/3پیشرفت )

 باشد.ی باشد که نشان دهنده معنی داری مدل و تایید فرضیه سوم میم 25/52

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشاخص

. و 313نیز برابر با  RMSEAر باشد و مقدامی 3است که کمتر از مقدار مجاز  2735و  5799آن برابر  (χ2/df)کای دو بر درجه آزادی 

باشد. . می31باشد که کمتر از . می333نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 366

 تر است و معنادار شده است. بزرگ 5796و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از 

 اری دارد.دعامل اجتماعی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنیارم: فرضیه اصلی چه 

 

 هاي فرعی:فرضيه
 اری دارد.دوابستگی اجتماعی در زندگی کاری  در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنی -

 اری دارد.دن در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنیفضای کلی زندگی کاری کارکنا -

 ارد.داری دیکپارچگی و انسجام اجتماعی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -
 

 . آزمون فرضيه چهارم6جدول 

 

( 423/3(، یکپارچگی و انسجام )173/3بر اساس جدول باال، در بین متغیرهای مطرح شده در تحقیق  متغیرهای فضای کلی زندگی )

( با سطح 421/3تأثیر هستند.  همچنین در آزمون فرضیه چهارم عوامل اجتماعی )( به ترتیب دارای بیشترین 237/3و وابستگی اجتماعی)

های تناسب مدل حاکی از آن است که گیرد.شاخصبر متغیر کیفت زندگی تاثیر دارد و  فرضیه چهارم مورد تایید قرار می 57/7معنی داری 

 2757و  5779آن برابر  (χ2/df)های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی مدل از نظر شاخص

. است. لذا نیاز به 31. است که کمتر از مقدار مجاز 64. و 333نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز 

باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از . می31باشد که کمتر از . می332نیز  P-valueاصالحات چندانی ندارد. مقدار 

 تر است و معنادار شده است. بزرگ 5796
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  :عامل روانشناختی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  تاثیر معنی داری دارد.فرضیه اصلی پنجم 

 

 ی:هاي فرعفرضيه

 داری دارد.های شغلی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنیاسترس -

 اهمیت و معناداری شغلی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی داری دارد. -

 داری دارد.انشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنیشرایط کاری ایمنی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان د -

 داری دارد.درگیری شغلی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -

 

 . آزمون فرضيه پنجم7جدول 

 

(، اهمیت و معناداری 452/3بر اساس جدول باال، در بین متغیرهای مطرح شده در تحقیق، از عوامل روانشاختی شرایط کاری ایمنی )

 ( به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر متغیر کیفیت زندگی هستند. -331/3استرس های شغلی) ( و -/.241( ، درگیری شغلی)573/3شغلی )

ه باشد، بنابرین فرضی( دارای تاثیر مثبتی بر روی کیفیت زندگی می412/3همچنین در آزمون فرضیه پنجم متغیر عوامل روانشاختی )

 شود.پنجم تایید می

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت دل از نظر شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مشاخص

. و 343نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2737و  2779آن برابر  (χ2/df)کای دو بر درجه آزادی 

باشد. . می31باشد که کمتر از . می333نیز  P-value. مقدار . است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد31. است که کمتر از مقدار مجاز 374

 تر است و معنادار شده است. بزرگ 5796و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از 

 :اری دارد.دعامل فرهنگی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی فرضیه اصلی ششم 

 

 هاي فرعی:يهفرض

 داری دارد.توجه به معنویات در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -

 داری دارد.ایمان به کار در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی -

 رکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  تاثیر معنی داری دارد.ای کارکنان در ارتقا کیفیت زندگی کاری کااخالق حرفه -
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 . آزمون فرضيه ششم8جدول 

 

( 442/3( و توجه به معنویات )573/3(، ایمان به کار)412/3ی )ابر اساس جدول باال، متغیرهای عامل فرهنگی به ترتیب اخالق حرفه

 دارای بیشترین تأثیر بر متغیر کیفیت زندگی هستند.

باشد و فرضیه ششم می 64/9دارای سطح معنی داری  3/ 712همچنین در آزمون فرضیه ششم متغیر عوامل فرهنگی با ضریب تاثیر

 شود. تایید می

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت آن است که مدل از نظر شاخص های تناسب مدل حاکی ازشاخص

. و 362نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  5717و  5741آن برابر  (χ2/df)کای دو بر درجه آزادی 

باشد. . می31باشد که کمتر از . می333نیز  P-valueچندانی ندارد. مقدار . است. لذا نیاز به اصالحات 31. است که کمتر از مقدار مجاز 314

 تر است و معنادار شده است. بزرگ 5796و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از 

 

 بحث و نتيجه گيري
بین  علوم پزشکی تبریز پرداخته شد. از در فرضیه اول که به بررسی عوامل مدیریتی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه

( دارای 573/3( و حمایت مدیران از کارکنان )244/3(، مشارکت سازمانی کارکنان )434/3عوامل مدیریتی به ترتیب توانمندسازی کارکنان )

( دارای تأثیر مثبت و 661/3بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی کارکنان هستند.  همچنین در آزمون فرضیه اصلی متغیر عوامل مدیریتی )

های تناسب و برازش در وضعیت های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصمعنی داری بر متغیر کیفیت زندگی دارد. شاخص

باشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2737و  2779آن برابر  (χ2/df)خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی 

RMSEA  است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 374. و 343نیز برابر با .P-value  333نیز .

تر است و معنادار شده است. بنابرین به بزرگ 5796باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از . می31باشد که کمتر از می

الیر،  و(2352جایاکوماروکاالسلوی)ز فرضیه فرعی اول بقیه فرضیه ها به همراه فرضیه اصلی تایید می شود.نتایج تحقیق با یافته های غیر ا

 مطابفت دارد. (2339) 5کارووسکی و فار

شد و نشان  رداختهدر فرضیه دوم که به بررسی عامل ساختاری در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز پ

( 332/3( و قانون گرایی )235/3داد که در بین متغیرهای مطرح شده عوامل ساختاری موثر بر کیفیت زندگی، به ترتیب شفافیت نقش )

 و ضریب 52/7داری بر متغیر کیفیت زندگی هستند. در آزمون فرضیه اصلی نیز  عوامل ساختاری با مقدار آماره دارای تأثیر مثبت و معنی

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصتاثیر معناداری دارد. شاخص 421/3تاثیر 

 RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2757و  2714آن برابر  (χ2/df)است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی 

باشد که . می323نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 361. و 325نیز برابر با 

تر است و معنادار شده است. بنابرین فرضیه اصلی و بزرگ 5796باشد  و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از . می31کمتر از 

های پژوهش حسینی یافتهو(2355دویسال آسکام و اال آنلر )شوند.نتایج تحقیق با یافته های از فرضیه سوم تایید می های فرعی به غیرفرضیه

 همخوانی دارد.(5311عابدینی و اسمعیل زاده )(5311و همکاران )

                                                           
1.Layer, Karwowski & Furr 
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ر تحقیق، یرهای مطرح شده ددر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در بین متغ

( دارای تأثیر بر متغیر کیفیت زندگی هستند و در 573/3( و تامین رشد و پیشرفت )421/3از عوامل اقتصادی، پرداخت حقوق و مزایا )

فرضیه داری مدل و تایید باشد که نشان دهنده معنیمی 25/52و معنی داری  41/3آزمون فرضیه اصلی عوامل اقتصادی با ضریب تاثیر 

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصباشد. شاخصاصلی می

. 313نیز برابر با  RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2735و  5799آن برابر  (χ2/df)نسبت کای دو بر درجه آزادی 

. 31باشد که کمتر از . می333نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31تر از مقدار مجاز . است که کم366و 

تر است و معنادار شده است. بنابرین فرضیه اصلی و فرضیه های بزرگ 5796باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از می

 شوند.فرعی تایید می

ضیه چهارم که به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  شده شد. در فر

( به 237/3(، وابستگی اجتماعی )423/3( و یکپارچگی و انسجام )173/3در بین متغیرهای مطرح شده، متغیرهای فضای کلی زندگی )

بر متغیر کیفت  57/7( با سطح معنی داری 421/3. همچنین در آزمون فرضیه اصلی عوامل اجتماعی )ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند

 های تناسب و برازشهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصگیرد. شاخصزندگی تاثیر دارد و  فرضیه مورد تایید قرار می

باشد و می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2757و  5779آن برابر  (χ2/df)زادی در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آ

نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 64. و 333نیز برابر با RMSEAمقدار 

تر است و معنادار شده است. بنابرین بزرگ 5796ط به پارامترهای مدل از باشد و کلیه اعداد معناداری مربو. می31باشد که کمتر از . می332

 همخوانی دارد. (2353) 2گرانتشوند.نتایج تحقیق با یافته های فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تایید می

کاری  تغیرهای شرایطدر بررسی تاثیر عوامل روانشناختی در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  م

( به ترتیب دارای بیشترین -331/3های شغلی ) (  و استرس3-/241(، درگیری شغلی )573/3(، اهمیت و معناداری شغلی )452/3ایمنی )

 تأثیر بر متغیر کیفیت زندگی هستند. 

باشد، بنابرین یفیت زندگی می( دارای تاثیر مثبتی بر روی ک412/3همچنین در آزمون فرضیه اصلی  متغیر عوامل روانشاختی )

های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشود. شاخصفرضیه اصلی تایید می

یز ن RMSEAباشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  2737و  2779آن برابر  (χ2/df)چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی 

باشد که . می333نیز  P-value. است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 374. و 343برابر با 

تر است و معنادار شده است. بنابرین فرضیه اصلی و بزرگ 5796باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از . می31کمتر از 

یواین و ( نگ2352( امینی و مرتضوی )2355) 3آوی، ریچارد، لوتانس و ماتریشوند.نتایج پژوهش با یافته های های فرعی تایید میضیهفر

 مطابقت دارد.(2355ستین )و (2355) 1( آوی، ریچارد، لوتانس و ماتری2355) 4یوایننگ

. قا کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی پرداخته شددر بررسی فرضیه ششم که به بررسی تاثیر عو امل فرهنگی در ارت

( دارای بیشترین تأثیر بر 573/3( و توجه به معنویات )573/3(، ایمان به کار )412/3ای )متغیرهای عامل فرهنگی به ترتیب اخالق حرفه

 64/9داری دارای سطح معنی 712/3ضریب تاثیر متغیر کیفیت زندگی هستند. همچنین در آزمون فرضیه اصلی متغیر عوامل فرهنگی با 

های تناسب و برازش در وضعیت های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشود. شاخصباشد و فرضیه اصلی تایید میمی

باشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  5717و  5741آن برابر  (χ2/df)خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی 

RMSEA  است. لذا نیاز به اصالحات چندانی ندارد. مقدار 31. است که کمتر از مقدار مجاز 314. و 362نیز برابر با .P-value  333نیز .

بنابرین  تر است و معنادار شده است.بزرگ 5796باشد. و کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل از . می31باشد که کمتر از می

 همخوانی دارد. (2339هینونن و ساریما )شوند.نتایج تحقیق با یافته های های فرعی تایید میفرضیه اصلی و فرضیه

 

 پيشنهادات کاربردي
ودباوری گیری باعث افزایش خدر تصمیم دادن کارکنان مشارکتمدیریت دانشگاه علوم پزشکی میتواند با رهبری موثر و رفتار بهینه و

 ی دانشگاه علوم پزشکهای مهم و کالن در سطح گیری بویژه تصمیم گیریاستفاده از خردجمعی در تصمیم و همچنین با رکنان شدهدر کا
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 صمیمدر تدانشگاه تواندنقطه اتکای مدیران به دلیل ارتباط مستقیم کارکنان با کارو مشکالت ناشی از کمبودها در ضمن انجام کار می

مدیریت میتواند بانوسازی سبک سازمانی،انسانی تر کردن کار،شفاف تر کردن .نگر دانشگاه علوم پزشکی باشدیندههای خردمندانه وآگیری

شگاه شود. مدیریت دانتر شدن کارها و کیفیت زندگی کاری بهتر کارکنان کار و محل هر کارمند در دانشگاه علوم پزشکی  موجب تخصصی

ری منعطف و پرداخت حقوق و مزایای مناسب به کارکنان  و تامین رشد و پیشرفت  آنان در کیفیت علوم پزشکی میتواند باتنظیم جداول کا

ر بین کارکنان د زندگی کارکنان تاثیرگذار باشد. مدیریت دانشگاه علوم پزشکی میتواند با حفظ روابط کارکنان ،ایجاد یکپارچگی و انسجام

دان بخشد. مدیریت دانشگاه علوم پزشکی با فراهم کردن ایمنی کاری و  اهمیت و معنادادن های دانشگاه علوم پزشکی تبریز را دو چنپیشرفت

های شغلی کارکنان در محیط کار میتواند برکیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیرگذار باشد. مدیریت دانشگاه به شغل کارکنان و کاهش استرس

ای، ایمان به کار و توجه به معنویات  موجبتوسعه مسیر ترقی کارکنان اخالق حرفههایی در چهارچوب علوم پزشکی  میتواند با ارایه برنامه

و افزایش کیفیت در زندگی کاری آنان گردد. همچنین پیشنهاد میگردد سایر پژوهشگران با ارائه مدلی به مقایسه کیفیت زندگی کاری 

اثیر سایر متغیرهای انگیزشی  بر ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان را کارکنان سازمانهای دولتی ایران با یکدیگر اهتمام ورزند و همچنین ت

در سایر مشاغل دولتی نیز مورد بررسی قرار دهند. همچنین در این پژوهش محقق با محدودیتهای عدم هماهنگی سرپرستی دانشگاه علوم 

با محقق در جهت پاسخگویی به سواالت پرسشنامه،عدم  پزشکی با محقق در زمینه توزیع پرسشنامه، عدم همکاری برخی از کارکنان دانشگاه

 برگشت برخی از پرسشنامه ها از سوی کارکنان مواجه بوده است.
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