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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت مندی شغلی کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بوده است. این مطالعه ازنظر هدف 
کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی همبســتگی اســت. نمونه ای 288 نفری به صورت تصادفی از بین کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی موسســه انتخاب شــد. ابزار 
گردآوری داده ها، پرسشــنامه های اســتانداردی است که روایی صوری آن تأیید شد و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی آن برای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی 
به ترتیب 0/91 و 0/96 به دســت آمد. با اســتفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی )تی تک نمونه ای، ضریب همبســتگی پیرســون، رگرســیون( داده های گرد آوری شده 
تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند که وضعیت متغیر کیفیت زندگی کاری در موسسه پایین تر از میانگین و از بین مؤلفه های آن سه مؤلفه قانون گرایی در سازمان، فضای 
کلی زندگی و توســعه قابلیت های انســانی در وضعیت مطلوبی نیست. همچنین بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. با توجه 
به اهمیت کیفیت زندگی کاری در رضایت شغلی کارکنان، به مدیران پیشنهاد می شود نسبت به بهبود وضعیت کیفیت زندگی کاری در موسسه توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه ها: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، کارکنان، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.
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مقدمه

ســازمان ها رکــن اصلــی جوامع کنونــی  هســتند و مدیریت 
مهم تریــن عامل تاثیرگذار در حیات، رشــد و بالندگی و یا مرگ 
ســازمان ها اســت. مدیر، روند حرکت از وضع موجود به ســوی 
وضعیــت مطلــوب را هدایــت می کنــد و هرلحظه، بــرای ایجاد 
آینده ای بهتر در تکاپوســت. در میــان دگرگونی هایی که صحنه 
مدیریت در سازمان ها را دســتخوش تحول کرده است، موقعیت 
منابع انســانی از جایــگاه ویژه ای برخوردار اســت. اندیشــه های 
تازه و دگرگونی های ریشــه ای حاصل در قلمــرو مدیریت منابع 
انسانی، موجب شــد تا راه برای بهره گیری بهتر از توان تخصصی 
کارکنان هموار شــود. توجه مدیران ارشد و رهبران به کارکنان، 
به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین ســرمایه و دارایی سازمان، باعث 
شد تا بر منابع انســانی و تالش برای افزایش میزان بهره وری آنان 
تأکید بیشــتری شــود. این امر موجب شــد تا طراحــی و تدارک 
برنامه های گسترده و متنوع برای رشد و شکوفایی توان تخصصی 
و حرفه ای کارکنان، به بالندگی، خشــنودی، دل بســتگی و بهبود 
کیفیــت زندگــی کاری آنان بیانجامد. کیفیــت زندگی کاری به 
دنبال بهبود شــرایط کلی محیط کار است. کیفیت زندگی کاری 
ادراک کارکنان از بهداشــت فیزیکی )جسمی( و روانی )ذهنی( 
خود در محیط کار اســت. یافته های مطالعاتی نشــان می دهند که 
اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری، میزان شکایت کارکنان، 
نرخ غیبت از کار و میزان اعمــال مقررات انضباطی را کاهش، و 
نگرش مثبت کارکنان و میزان مشــارکت آنان در برنامه های نظام 

پیشنهادها را افزایش داده است )کاسیکو1 ، 1998(.
امروزه بیشتر پژوهش های تجربی که درزمینه کیفیت زندگی 
کاری انجام شــده اســت، به طــور ضمنی چشــم انداز جدیدی از 
رضایت شــغلی و مفاهیم وابســته به حرفه و شــغل را پذیرفته اند. 
اگرچه در بعضی از متون، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی 
به عنوان مفاهیمی مترادف در نظر گرفته شــده اند، اما بســیاری از 
صاحب نظران علم مدیریت و روان شناســان صنعتی اعتقاد دارند 
که کیفیت زندگی کاری و رضایت شــغلی ازنظر مفهوم متفاوت 

هستند. تفاوت کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در این نکته 
است که رضایت شغلی یکی از نتایج کیفیت زندگی کاری است. 
دانــا و گریفین  معتقدنــد که کیفیت زندگــی کاری مانند هرمی 
اســت که مفاهیم آن شــامل رضایت از زندگــی )در رأس هرم(، 
رضایت شــغلی )در اواســط آن( و نیز رضایت از سایر جنبه های 
مختــص کار نظیر رضایــت از میزان حقوق، همــکاران و ناظران 
اســت. درنتیجه، محدوده کیفیت زندگی کاری فراتر از رضایت 
شــغلی اســت. بنابراین، این دو متغیر علی رغم ارتباط مســتقیم با 
یکدیگر ازنظر مفهومی با هم متفاوت هســتند )پرداختی، قهرمانی 

و گلدوست جباری، 1388(.
کیفیــت زندگــی کاری نمایان گر نوعی فرهنگ ســازمانی یا 
شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس حاکمیت، 
خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند. بسیاری از پژوهش ها 
نشــان داده اند که کیفیت زندگی کاری بر رفتار کارکنانـ  ازقبیل 
شناخت ســازمانی، رضایت شــغلی، التزام شــغلی، تالش شغلی، 
عملکرد شــغلی، تمایل به ترک ســازمان و ازخودبیگانگیـ  تأثیر 

مهمی دارد )دوالن و شولر، 1378(.
در گذشــته اشــتغال نیــروی انســانی در ســازمان های دولتی 
برای کســب درآمد مســتمر و تأمین معاش صــورت می گرفت. 
درحالی که امــروزه با افزایش اطالعات و آگاهی  نیروی انســانی 
و تغییــر در عالقه مندی ها و ترجیحات کارکنــان، روند جدیدی 
در ســازمان ها آغاز و کار در سازمان ها معنای جدیدی یافته است 
)همان، 1378(. به نظر می رســد کــه کارکنان در پی فرصت هایی 
برای نشان دادن توانایی های خود در هنگام انجام وظایف و تأمین 
رضایت خاطر از کار خود هستند. وقتی با کارکنان با احترام رفتار 
شــود و آنان فرصت بیان اندیشــه های خود را داشــته باشند و در 
تصمیم گیری های بیشــتری دخالت کنند، واکنش های مطلوب و 
مناسبی از خود نشان خواهند داد. کیفیت زندگی کاری فرآیندی 
است که در آن، ازطریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این 

1 . Casico
2 .Danna & Griffin



                                                                                                            57          56                                                                                          علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره چهارم / شماره هشتم / پاییز و زمستان  1400

منظور ایجادشده است،  همه اعضاء سازمان در تصمیم گیری هایی 
کــه به ویژه بر شــغل و محیط کار آن ها اثر می گــذارد، به نحوی 
دخالــت می کنند. درنتیجه، مشــارکت و خشــنودی آن ها از کار 
بیشــتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار کاهش می یابد. کیفیت 
زندگی کاری به معنی سرپرســتی خوب، شــرایط کاری خوب، 
حقوق و مزایای خوب و شــغل جالب و دارای پاداش است. یکی 
از نگرش های شغلی و حرفه ای که به نظر می رسد باکیفیت زندگی 
کاری ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، رضایت شغلی است. حقیقت 
این اســت که بســیاری از افراد در محل کار خود خوشحال تر از 
خانه هستند، زیرا با داشتن شغلی مناسب و سرپرستی شایسته، برای 
ارزش بخشــی به زندگی گام برمی دارند. از ســوی دیگر می توان 
گفت رضایت شــغلی بخشــی از رضایت از دستاوردهای مادی و 
غیرمادی است که از کار در سازمان نصیب افراد می شود. ماهیت 
محیط پیرامون کار، بر احساســات انسان در کار اثر می گذارد. از 
آنجا که شــغل بخش عمده ای از زندگی اســت، بنابراین رضایت 
شــغلی بر رضایت کلی انســان از کار اثرگذار اســت )دیویس و 
نیواســتروم، 1377(. بنابرایــن، با توجه به مبانی نظــری مربوط به 
مفاهیــم کیفیت زندگــی کاری و رضایت شــغلی می توان انتظار 
داشــت که بین این دو مولفه رابطه ای وجود داشته باشد، زیرا اگر 
کیفیت زندگی کاری را به معنی فرآیند مؤثر بر تصمیم گیری های 
مربوط به شغل و محیط کار بدانیم، درنتیجه مشارکت و خشنودی 
کارکنان از آن متأثر می شــود و فشــار ناشی از کار را بر کارکنان 
کاهش می دهد. درنتیجه، هم رضایت شغلی افزایش می یابد و هم 

نارضایتی کاهش خواهد یافت.
همچنین، بر اساس نظر مورهد و گریفین )1374( اگر کیفیت 
زندگــی کاری را میزان توانایی کارکنــان در ارضای نیازهای 
مهم شــخصی با اســتفاده از تجربیاتی که در ســازمان کســب 
کرده انــد، بدانیم؛ بازهم تأثیری کــه ارضای نیازها در رضایت 
از کار دارد و خشــنودی روانی حاصــل از آن باعث رضایت 
شغلی کارکنان خواهد شد. بنابراین، هریک از تعاریف کیفیت 
زندگی کاری که بررسی شود، نتایج حاصل از آن به نحوی به 

رضایت شــغلی مربوط می شود. به همین دالیل، می توان گفت 
مبانــی نظری این دو مفهوم حاکی از ارتباط بین آن دو اســت 
)میرکمالی و نارنجی، 1387؛ گودرزوند و میردوزنده، 1391(.

موسســه تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی با بیش از 
90 ســال ســابقه فعالیت، یکی از قدیمی ترین، اثربخش ترین و 
معتبرترین مراکز علمی ـ پژوهشــی در کشــور و در خاورمیانه 
شــناخته می شــود. اثر و نقش موسســه رازی در بهداشــت و 
ســالمتی دام، طیور، آبزیــان و نیز افراد جامعــه غیرقابل انکار 
اســت و در نظام جمهوری اســالمی ایران از جایگاه راهبردی 
و منزلت ویــژه ای برخوردار اســت. ازســویی دارای اعضای 
هیئت علمی، پژوهشــگران و کارکنان دانشی برجسته درزمینه 
تولید واکســن و علوم بیولوژی اســت و از سوی دیگر دارای 
فناوری های منحصربه فرد در تولید واکســن )انســانی، دامی و 
طیور( و سرم های درمانی است. کشورهایی که دارای مراودات 
اقتصادی، علم و فناوری با ایران هستند، خواستار انتقال فنّاوری 

و صادرات فرآورده های این موسسه هستند.
همان طور که اشــاره شــد، یکی از متغیرهــای اثرگذار بر 
کیفیت زندگی کاری، میزان رضایت فرد از شــغل خود است. 
چنین به نظر می رسد که میزان کیفیت زندگی کاری و رضایت 
شغلی کارکنان دانشی این موسسه در سطح مطلوبی قرار ندارد. 
لذا محققین بر آن شدند تا با توجه به متغیر متأثر از رضایت شغلی 
که همان کیفیت زندگی کاری اســت، این دو مؤلفه اصلی را 
در موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بررسی کنند. 
بررســی رابطه بین دو متغیر کیفیت زندگــی کاری و رضایت 
شغلی، مستلزم بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با 
رضایت شــغلی کارکنان موسسه رازی و شعب تابعه آن است.

همچنین انتظار می رود بهبــود کیفیت زندگی کاری کارکنان 
موسســه بر نگرش و طرز رفتار آنان در محیط های خانوادگی 
و شــغلی تاثیرگذار باشد. اگرچه مطالعات گوناگونی از وجود 
رابطه معنــی دار میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شــغلی 
حکایــت می کند، امــا کاربردی بودن ایــن پژوهش انجام آن 

کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در بین کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی / احمد علیپور، وحید زارع و ...
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را ضرورت بخشــیده اســت. همچنین نخســتین بار اســت که 
مقوله کیفیت زندگی کاری در موسســه تحقیقات واکســن و 
سرم سازی رازی، با رویکردی تازه بررسی می شود. بنا بر آنچه 
گفته شد، مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که »آیا بین 
کیفیت زندگی کاری و رضایت مندی شغلی کارکنان موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی رابطه وجود دارد یا خیر؟

روش پژوهــش حاضر توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایشــی 
اســت که ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش اجرا میدانی 
اســت. 1150 نفــر از کارکنان هیئت علمــی و غیر هیئت علمی 
شاغل در موسســه سرم سازی رازی جامعه آماری این پژوهش 
را شــکل داده اند. براســاس جدول مورگان تعداد افراد نمونه 
پژوهش  باید 288 نفر باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش 
پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون1 )1973( 
و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی است که از پایایی مناسبی 
برخوردار اســت. ده نفر از اســاتید مدیریت، روایی صوری و 
محتوایی این پرسشــنامه را تایید کردند. پرسشــنامه ها براساس 
مقیــاس 5 گزینه ای لیکرت )خیلی کم، نمره یک تا خیلی زیاد 
نمره پنج( تنظیم شــد. این پرسشــنامه شامل دو بخش است که 
بخش اول شــامل اطالعات جمعیت شــناختی )سن، جنسیت، 
ســابقه کار، رشته تحصیلی( و بخش دوم شامل سؤاالت اصلی 
پرسشنامه اســت. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری شامل هشت 
مؤلفه )پرداخت منصفانه و کافی شــامل 5 ســؤال؛ محیط کار 
ایمن و بهداشــتی شامل 3 ســؤال؛ تأمین فرصت رشد و امنیت 
مداوم شامل 3 سؤال؛ قانون گرایی در سازمان شامل شش سؤال؛ 
وابستگی اجتماعی زندگی کاری شامل سه سؤال؛ فضای کلی 
زندگی شامل 5 سؤال؛ یکپارچگی و انسجام اجتماعی شامل 4 
سؤال و توسعه قابلیت های انســانی شامل 3 سؤال( و پرسشنامه 
رضایت شغلی شامل شش مؤلفه )مؤلفه رضایت از شغل شامل 
14 ســؤال؛ مؤلفه رضایت از همکار شــامل 10 ســؤال؛ مؤلفه 
رضایت از حقوق و مزایا شــامل 8 ســؤال؛ مؤلفــه رضایت از 
شیوه های ارتقای شغلی شامل 7 سؤال؛ مؤلفه رضایت از مسئول 

مستقیم شامل 14 سؤال؛ مؤلفه رضایت از شرایط کار در محیط 
فعلی شامل 5 سؤال( اســت. پس از تأیید روایی، برای بررسی 
پایایی پرسشــنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای 
هــر یک از مولفه های کیفیت زندگــی کاری به ترتیب 0/78، 
کل  بــرای   ،0/65  ،0/72  ،0/66  ،0/81  ،0/85  ،0/70  ،0/74
پرسشــنامه کیفیت زندگــی کاری 0/91 و برای متغیر رضایت 
شــغلی 0/96 حاصل آمد که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه 
است. در این پژوهش، برای مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال 
بودن داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس2  اســتفاده شد. پس از 
انجام آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف مشخص شد که داده ها 
از توزیــع نرمالی برخوردار هســتند. برای بررســی فرضیه های 
پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، برای بررسی وضعیت هر 
یک از متغیرها، از آزمون ضریب همبســتگی پیرســون و برای 
بررســی ارتباط بیــن متغیرهای پژوهش از آزمون رگرســیون 
گام به گام برای پیش بینی رضایت شــغلی در مؤلفه های کیفیت 

زندگی کاری در سطح معنی داری 0/05، استفاده شد.

دستاورد

یافته های پژوهش  در دو بخش توصیفی و اســتنباطی بررســی 
و تجزیه وتحلیل شــد. در بخش توصیفی، برخــی از ویژگی های 
جمعیت شــناختی کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی نشان داده شده است )جدول 1(.

1 . Watkins and marsick
2 .SPSS
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جدول 1. توصیف آماری نمونه

ابعاد توصیفی 
نمونه

سنوات خدمت در سازمانسنجنسیت

21 سال و باالتر20-11کمتر از 10 سال46 و باالتر45-3536-2526-20زنمردتعداد )نفر(

206382381001053499104درصد

٪84/4٪15/1٪0/8٪15/1٪39/8٪41/8٪13/5٪39/4٪41/4

بــا توجه به جــدول 1، 84/4 درصد از پاســخ دهندگان مرد 
هستند. توزیع سنی پاسخ دهندگان نشان می دهد که 41/8 درصد 
از کارکنان در دامنه ســنی 46 ســال و باالتــر از آن قرار دارند. 
همچنین، ســابقه خدمتی 41/4 درصــد از کارکنان بیش از 21 

سال است.
با اســتفاده از آزمون تی تــک نمونه ای، وضعیت هر یک از 

متغیرهای کیفیت زندگی کاری و رضایت شــغلی در موسســه 
تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی بررسی شد. ازآنجایی که 
ســطح معنی داری همه متغیرهای موردبررســی کمتــر از 0/05 
است، درنتیجه بین دو میانگین واقعی و مفروض )نمره 3( تفاوت 

معنی داری وجود دارد.

جدول 2.بررسی وضعیت متغیرهای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در جامعه پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای

سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار تیانحراف میانگینمیانگینمتغیر

3/030/6580/7862460/432پرداخت منصفانه و کافی

1/132470/258-2/940/813محیط کار ایمن و بهداشتی

3/020/8220/4632470/643تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

4/362460/001-2/780/777قانون گرایی در سازمان

3/050/8480/9152450/361وابستگی اجتماعی زندگی کاری

10/672490/001-2/490/75فضای کلی زندگی

1/152470/251-2/940/772یکپارچگی و انسجام اجتماعی

3/140/7842/752460/006توسعه قابلیت های انسانی

3/222490/001-2/890/514کیفیت زندگی کاری

3/290/5787/832490/001رضایت شغلی

نتایــج جدول 2 نشــان می دهد که وضعیــت متغیر رضایت 
شــغلی در موسســه باالتر از میانگین اســت امــا وضعیت متغیر 
کیفیت زندگی کاری در موسســه پایین تر از میانگین اســت. از 
بین مولفه های کیفیت زندگی کاری، ســه مؤلفــه قانون گرایی 
در ســازمان، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت های انسانی در 
وضعیت مطلوبی نیســت. نتایج پژوهش نشــان می دهد که متغیر 

کیفیت زندگی کاری در موسســه پایین تر از میانگین اســت. از 
بیــن مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، ســه مؤلفــه قانون گرایی 
در ســازمان، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت های انسانی در 
وضعیت مطلوبی نیست. نتایج حاصل از پژوهش  فوق با پژوهش 
میرکمالی و نارنجی ثانی )1387( مبنی بر عدم مطلوبیت کیفیت 
زندگی کاری همســو اســت. عدم مطلوبیت کلــی در برخی از 
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شــاخص های مربــوط به کیفیــت زندگی کارکنان موسســه و 
عدم وجود رضایت شــغلی نتایج اصلی این آزمون اســت. عدم 
مطلوبیت شــاخص های مؤلفه کیفیت زندگی مربوط به ایرادات 

قانون گرایی در سازمان و فضای کلی زندگی است.

با اســتفاده از آزمون آماری همبســتگی پیرســون و ســطح 
معنی داری 0/05، ارتباط بیــن مولفه های کیفیت زندگی کاری 

و رضایت شغلی بررسی شدند )جدول 3(.

جدول 3. ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در جامعه پژوهش

مقدار تیسطح معنی داریضریب همبستگیمتغیرهای موردبررسی

0/4580/0010/786پرداخت منصفانه و کافی

1/13-0/5660/001محیط کار ایمن و بهداشتی

0/5950/0010/463تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

4/36-0/6350/001قانون گرایی در سازمان

0/57/0010/915وابستگی اجتماعی زندگی کاری

10/67-0/1360/031-فضای کلی زندگی

1/15-0/651/001یکپارچگی و انسجام اجتماعی

0/5420/0012/75توسعه قابلیت های انسانی

3/22-2/890/514کیفیت زندگی کاری

3/290/5787/83رضایت شغلی

** معنی داری در سطح 0/01

براســاس جدول 3، نتایج ضریب همبســتگی پیرسون نشان 
داد کــه بین همــه مولفه های کیفیت زندگــی کاری و رضایت 
شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش 
هادی زاده طالســاز و همکاران )1394( همسو است. نتایج نشان 
داد بیــن کیفیــت کلی زندگــی کاری با رضایت شــغلی رابطه 
مثبــت معنــادار وجود دارد. آزمون همبســتگی انجام شــده در 
این پژوهش  و نتایج به دســت آمده حاکی از اعتبار شاخص های 
مولفه های متغیر مســتقل است و با توجه به معناداری شاخص ها، 
با اطمینان بیشــتری می توان به نتایج به دســت آمده اعتماد کرد. 
نتایج حاصل از این پژوهش  با پژوهش اکبر و همکاران )1389( 

در یک راســتا قرار دارد. در پژوهش یادشده، رابطه بین کیفیت 
زندگی کاری و رضایت شــغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد خوراسگان بررسی شده بود.
بــرای تبییــن و پیش بینی رضایت شــغلی ابتــدا مفروضات 
استفاده از رگرســیون یعنی فرض استقالل خطاها و نرمال بودن 
خطاها بررســی شــد و با توجه به برقرار بــودن این مفروضات، 
از رگرســیون چندگانــه به روش هم زمان برای بررســی این که 
کدام یک از مؤلفه هــای کیفیت زندگی کاری قابلیت پیش بینی 

رضایت شغلی را دارد، استفاده شد )جدول 4(.
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جدول 4. رگرسیون چندمتغیری برای پیش بینی رضایت شغلی بر اساس مؤلفه های کیفیت زندگی کاری در جامعه پژوهش

مولفه های کیفیت 
زندگی کاری

سطج معنی داریمیزان Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

51/03186/37949/2080/001رگرسیون

30/4632350/13باقیمانده

248/294131مجموع

براساس نتایج جدول 4 و با توجه به مقدار F و سطح معناداری 
P≥ 0/05، می تــوان نتیجه گیری کرد که فرض خطی بودن رابطه 
بیــن متغیرهــای پژوهش  تأیید و امکان بررســی اثــر متغیرهای 
مســتقل )مؤلفه های کیفیت زندگی کاری( بر روی متغیر وابسته 

)رضایت شغلی( وجود دارد.
در جــدول 5، نتایج ضرایــب تأثیر رگرســیونی مولفه های 
کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی در جامعه پژوهش نشان 

داده شده است.

جدول 5. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیش بینی رضایت شغلی از طریق مولفه های کیفیت زندگی کاری در  جامعه پژوهش

معناداریTضرایب استانداردشدهضرایب غیراستانداردمدل

بتاخطای معیاربتا

1/3130/1498/810/001مقدار ثابت

0/090/0420/1022/1250/035پرداخت منصفانه و کافی

0/0820/0390/1152/080/038محیط کار ایمن و بهداشتی

0/110/0390/1562/7950/006تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

0/0820/0500/1111/650/10قانون گرایی در سازمان

0/100/0390/1492/580/01وابستگی اجتماعی زندگی کاری

3/750/001-0/153-0/1180/031-فضای کلی زندگی

0/2190/0410/2915/330/001یکپارچگی و انسجام اجتماعی

0/0770/0400/1051/930/055توسعه قابلیت های انسانی

نتایج حاصل از رگرســیون گام به گام نشان داد که همه  مولفه های 
کیفیت زندگی کاریـ  به جز دو مؤلفه قانون گرایی در سازمان و مؤلفه 
توســعه قابلیت های انســانی ـ توان پیش بینی رضایت شغلی را دارند. 
مؤلفه های یکپارچگی و انســجام اجتماعی، به ترتیب، بیشترین تأثیر و 
مولفه های تأمین فرصت رشــد و امنیت مــداوم، فضای کلی زندگی، 
وابســتگی اجتماعی، زندگی کاری، محیط کار ایمن و بهداشــتی و 
پرداخــت منصفانه و کافی، کمترین اثر را در پیش بینی متغیر رضایت 
شغلی داشــته اند. اهمیت این فرضیه از آن رو است که همبستگی بین 
متغیرهای مؤلفه کیفیت زندگی کاری و رضایت شــغلی را بررســی 

می کنــد. با به دســت آمــدن R و R2 و نیز نتایج رگرســیون هم زمان، 
می توان ارتباط بین متغیرهای مســتقل با متغیر وابســته را بررسی کرد. 
بر اساس آزمون تی، ضریب همبستگی بین مولفه های کیفیت زندگی 
کاری و رضایت شغلی 0/791 اســت. همچنین، مقدار ضریب تعیین 
0/626 اســت. این ضریب نشان می دهد که با اســتفاده از مولفه های 
کیفیت زندگی کاری می توان 0/626 تغییرات متغیر وابســته رضایت 
 )49/208( F شــغلی را تبیین کرد. با توجه به معنی داری مقدار آزمون
در ســطح خطــای 0/05 می توان نتیجــه گرفت که این میــزان برای 
پیش بینی رضایت شــغلی معنادار اســت. بنابراین، هشت مؤلفه، تأثیر 

متغیر وابسته: رضایت شغلی
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معناداری در پیش بینی مدل دارند و فرض صفر پژوهش  رد می شــود. 
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که همه  مؤلفه های 
کیفیت زندگی کاری به جز دو مؤلفه قانون گرایی در سازمان و مؤلفه 
توســعه قابلیت های انســانی توان پیش بینی رضایت شــغلی را دارند. 
مؤلفه های یکپارچگی و انســجام اجتماعی به ترتیب بیشــترین تأثیر و 
مولفه های تأمین فرصت رشــد و امنیت مــداوم، فضای کلی زندگی، 
وابســتگی اجتماعی زندگی کاری، محیط کار ایمن و بهداشتی و نیز 
پرداخت منصفانه و کافی کمتریــن اثر را در پیش بینی متغیر رضایت 

شغلی دارند.

توصیه ها

با توجــه به یافته هــای پژوهش و برای ارتقای رضایت شــغلی 
و کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان موسســه سرم ســازی رازی 

پیشنهاد های زیر ارائه می شود:
 در بررســی متغیرهــای مســتقل، گروه هــای مختلــف از 
شــاخص هایی چون پرداخت منصفانه و کافی در ســازمان، محیط 
کار ایمــن و بهداشــتی، تأمین فرصت های رشــد و امنیت مداوم و 
وابســتگی اجتماعی زندگــی کاری رضایت دارنــد. درخصوص 
متغیرهایی که وضعیت آنان نامطلوب اســت، پیشــنهاد می شود در 
برنامه های راهبردی منابع انســانی این موارد به عنوان شــاخص های 

مدنظر جامعه پژوهش  بیشتر موردتوجه قرار گیرد:
 قانون گرایی در سازمان؛

 فضای کلی زندگی؛
 توسعه قابلیت های انسانی؛

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی.
 منابع مختلف علمــی، صنعت بیولوژیک را به عنوان صنعت 
متکی بر دانش منابع انســانی دســته بندی می نماینــد. لذا، باتوجه به 
توســعه قابلیت های انســانی به عنوان موتور محرکــه این صنعت و 
نارضایتی از توســعه قابلیت های انسانی و ارتباط آن با قانون گرایی، 
لزوم بازنگری قانون و ســاختار توســعه ای قابلیت های منابع انسانی 
بااهمیت است. به نظر محققین، بین شاخص های ذکرشده )وضعیت 

نامطلوب( نیز ارتباط معناداری حاکم است.
 نظــر به وجــود ارتباط معنــادار بین مؤلفه مســتقل پژوهش  
)کیفیت زندگی کاری( و رابطه آن با مؤلفه وابسته رضایت شغلی، 
پیشنهاد می شود موسسه در برنامه های راهبردی منابع انسانی خود به 
متغیرهای پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشــتی، 
تأمیــن فرصت رشــد و امنیــت مــداوم، قانون گرایی در ســازمان، 
وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی 
و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی توجه بیشتری داشته 
و راهبردهــای آموزش منابع انســانی را ـ با اولویت آموزش ـ برای 

مدیران خود در نظر بگیرد.
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Abstract
The present study was designed to investigate the relationship between quality of work life and job satisfaction of the 
employees in Razi Vaccine and Serum Research Institute This study was applied in terms of practical purpose and in terms 
of implementation method, except for descriptive correlation research. A sample of 288 people was randomly selected from 
the staff of the faculty and non-faculty of the institute. Data collection tools were standard questionnaires whose formal 
validity has been confirmed. Questioner’s reliability was determined through Cronbach's alpha. Qualities of work life and job 
satisfaction were 0.91 and 0.96, respectively. Collected data were analyzed using descriptive and analytical tests (T-sample, 
Pearson correlation coefficient, and regression). The results show that the variable status of quality of working life in the 
institute is lower than average and among its three components of legalism in the organization; the general living space and 
development of human capabilities are not in good condition. There is also a significant relationship between the components 
of quality of working life and job satisfaction. Due to the importance of quality of work life in job satisfaction of employees, 
managers are advised to pay special attention to improving the quality of working life in the institute.
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