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چکیده
زمینه و هدف :كاركنان مهم ترین سرمایهی سازمان ها هستند ،امروزه توجه به كیفیت زندگی كاری آنان
كه بیش از یک سوم زندگی خود را صرف سازمان می كنند دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است.
هدف اصلی این پژوهش «بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن
دانشگاه های آزاد اسالمی» بوده است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بوده ،جامعۀ آماری آن كلیه كاركنان زن دانشگاه
های آزاد اسالمی استان مازندران به تعداد  377نفر می باشد كه بر اساس جدول كرجسی و مورگان ،از
طریق روش نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد  191نفر انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
ساختار سازمانی و كیفیت زندگی كاری استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها ،با استفاده از آمار توصیفی
(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام شد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج حاصل از یافته ها نشان داد كه بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با كیفیت
زندگی كاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هم چنین مؤلفه های ساختار سازمانی (به ترتیب رسمیت،
سلسله مراتب اختیار ،و تمركز) پیش بینی كنندههای معناداری برای كیفیت زندگی كاری بودند .این
پژوهش یک بررسی مقدماتی در این زمینه به شمار می رود و بی گمان یافته های تکمیلی و پژوهش های
آینده می توانند نکات تازه ای را در این باره آشکار سازند.
واژههای کلیدی :ساختار سازمانی ،كیفیت زندگی كاری ،دانشگاههای آزاد اسالمی.

 * - 1نویسنده مسئول :كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،مربی علوم تربیتی ،سااری ،ایاران .تلفان:
Salimbahrami.iausari@gmail.com - 09113548545
 - 2كارشناساای ارشااد ماادیریت آموزشاای ،باشااگاه پژوهشااگران جااوان ،واحااد ساااری ،دانشااگاه آزاد اسااالمی ،ساااری ،ایااران.
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مقدمه
از آغاز زندگی بشر ،پدیده ی كار و اشتغال مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز ،هم
پای مردان ،بار مسئولیت های زندگی را به دوش كشیده و مشغول كار بوده اند[ .]1نادیده
گرفتن مسائل زنان به معنی اتالف انرزی و تواناییهای بخش عظیمی از جامعه است و
حضور نداشتن یا حضور كمرنگ زنان در عرصههای مختلف اجتماعی امکان به نتیجه
رسیدن بسیاری از طرح های اجتماعی و اقتصادی را ناقص و بی نتیجه میكند[ .]11ساختار
سازمانی را چارچوب روابط حاكم بر مشاغل ،سیستمها و فرایندهای عملیاتی و افراد و
گروه هایی است كه برای نیل به هدف تالش میكنند تعریف می نمایند[ .]5باید توجه
داشت كه یک ساختار خوب ،سرمایه مهمی برای سازمان به شمار می رود[ .]8اما این
ساختار دارای ابعادی است كه عبارتند از -1 :رسمیّت :رسمیّت ،به میزان یا حد استاندارد
مشاغل سازمانی ،اشاره میكند .در سازمان رسمی ،روابط سازمانی بهطور مکتوب و دقیق
و طبق نمودار سازمانی برای كاركنان ،تشریح میشود و در صورت لزوم ،تغییرات بعدی
نیز بهطور رسمی توسط مدیر ،ابالغ میگردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی ،روابط سازمانی
بهطور شفاهی برای كاركنان بیان میشود و در صورت لزوم ،بهطور طبیعی تغییر
مییابند[ -2 .]17تمركز :تمركز عبارت است از تراكم قدرت در یک نقطه و عدم تمركز
نیز یعنی عدم تراكم یا تراكم كم .البته باید توجه داشت كه تمركز به میزان پراكندگی
اختیارات تصمیم گیری بر می گردد ،نه تفکیک جغرافیایی[ -3 .]18سلسله مراتب اختیار:
اصل سلسلهمراتب ،گویای این امر است كه قدرت و مسئولیت بایستی در یک خط مستقیم
و به صورت عمودی ،از مدیریت رده باال به رده پایین منتقل شود[ .]13مطالعات در چند
سال اخیر بیانگر توجه بیشتر جوامع به زنان و مشاركت بیشتر آنان در عرصههای مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی است .به طوری كه شاهد افزایشمشاركتزناندر
نیروی كار و كاهش حضور زناندر منزلمیباشد[ .]16در مورد زندگی و شغل زنان
میتوان بیان داشت زنانیكه از وضعیت شغلی مناسبتری برخوردار هستند ،كیفیت
زندگی مناسبتری هم دارند[ .]9كیفیت زندگی كاری فرآیندی است كه به وسیله آن
همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی كه برای این مقصود ایجاد شده
است در تصمیمهایی كه به ویژه بر شغلشان و بر محیط كارشان به طور كلی اثر می
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گذارد؛ به نحوی دخالت میكنند و در نتیجه مشاركت و خشنودی آنها از كار بیشتر می
شود و فشار عصبی ناشی از كار برایشان كاهش می یابد[.]6كیفیت زندگی كاری این
هدف را تعقیب مى كند كه محیط كار ،محتوی كار و نوع كار مطابق شأن انسانی
باشد[ .]14با توجه به پژوهش های اندكی كه در ارتباط با ساختار سازمانی و كیفیت
زندگی كاری انجام شده است .لذا به برخی از پژوهش هایی كه در این زمینه صورت
گرفته است اشاره خواهد شد.
شعیب احمد ) 2013(1نتایج پژوهش وی نشان داد كه عناصر اساسی كیفیت زندگی كاری
در هر سازمان عبارتند از :بهداشت و ایمنی ،امنیت شغلی ،رضایت شغلی ،استرس شغلی،
محیط كار ،تعادل كار و زندگی و روابط انسانی می باشد .برخی از استراتژی ها كه برای
بهبود كیفیت زندگیكاری در سازمان ها با ساختار سازمانی متمركز؛ مشاركت كاركنان،
طراحی كار و سازمان ،آگاهی نیروی كار و راهنمایی شغلی ،روابط درون گروه ،نقش
مدیران منابع انسانی ،خود مدیریتی ،كار تیمی ،پاداش ،جدول ساعات كار جایگزین و
فرهنگ سازمانی مورد حمایت و توجه قرار گیرد .بلین و همکاران )2007( 2براساس نتایج
پژوهش آن ها ،افرادی كه دارای مرتبه ی شغلی باالتری بودند از كیفیت زندگی مناسب
تری برخوردار بودند و این تأثیر حتی تا دوره ی بازنشستگی تداوم پیدا كرده است .روس
و همکاران )2006(3در پژوهشی نشان دادند رضایت شغلی و تعادل شغلی از پیشبینی
كنندههای عمده كیفیت زندگی كاری است .بروكز و اندرسون )2005(4در پژوهش خود
به این نتایج دست یافتند كه ساختار سلسله مراتبی سازمان با مركزیت پزشکان ،امکانات
ناكافی ،ملزومات اندک و حقوق و مزایای ناچیز از مواردی است كه در كیفیت زندگی
كاری كاركنان تأثیرگذار بوده است .موکجلی )2005(5به این نتایج دست یافت كه
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بهبود كیفیت زندگی كاری در عملکرد سازمانی مؤثر است و این باعث می شود كه
سازمان ها بهتر بتوانند در محیط بیرونی رقابت كنند .پژوهش گالسر )2004(1نشان داد كه
طراحی مجدد شغل و مدیریت مشاركتی از مهمترین عوامل بهبود كیفیت زندگی كاری و
به دنبال آن بهبود عملکرد و فرایند تولید است .جناآبادی( )1392به این نتایج رسید كه
دسترسی آسان و رضایت بخش به اماكن تفریحی ،ورزشی ،آموزشی و خدمات بهداشتی-
درمانی ،تجدید نظر در نظام پرداخت حقوق و مزایا ،آموزش و توسعه منابع انسانی و
سبک مدیریت ضروری است .باقرپور( )1391در پژوهشی به این نتایج دست یافت كه بین
كیفیت زندگی كاری و كارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین محیط سالم،
ایمنی كار و كارایی رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .بین قانونگرایی در كار و كارایی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین توسعه قابلیتهای انسانی و كارایی رابطهی مثبت
معناداری وجود دارد .جواهری و همکاران( )1389در مطالعه خود به این نتایج دست یافت
كه از بین معرف های مختلف وضعیت شغلی؛ تنوع پذیری و تناسب شغل با مهارت و
تخصص ،با كیفیت زندگی رابطه ای مثبت دارد .در واقع افرادی كه از وضعیت شغلی
مناسب تری برخوردار هستند ،كیفیت زندگی مناسب تری هم دارند .نتایج پژوهش خلیلی
و اعتباریان( )1387نشان داد كه تمامی هشت بعد كیفیت زندگی كاری كه شامل
پرداخت كافی و منصفانه ،محیط ایمن و بهداشتی ،ایجاد فرصت رشد و امنیت مستمر،
نقش قانون و قانون گرایی و وابستگی اجتماعی زندگی كاری ،فضای كلی زندگی
كاری ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی با جامعه پذیری
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سلمانی( )1386در پژوهش خود به این نتایج
رسید كه كیفیت زندگی كاری نمایان كنندة نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت
است كه كاركنان بر اساس آن ،احساس مالکیت ،خودگردانی و عزت نفس میكنند.
همچنین كیفیت زندگی كاری باعث افزایش عملکرد و بهرهوری در كاركنان می شود.

Glaser
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خستگی ،نومیدی و عصبانیت در كاركنانی كه از كیفیت زندگی كاری خود ناراضی
هستند معمول است و این مسأله می تواند برای فرد یا سازمان هزینه داشته باشد .همچنین
كیفیت زندگی كاری مستقیماً روی خدماتی كه یک سازمان به مشتریان خود عرضه
می كند تأثیر می گذارد و چنانچه این پدیده بررسی نشود ،پیشرفت اثربخش سازمان نه
می تواند ارتقا داده شود و نه حفظ گردد .هدف اصلی این مطالعه ،بررسی رابطه بین
ساختار سازمانی با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه های آزاد اسالمی استان
مازندران است .در حقیقت ،نگرانیها و دغدغههایی كه در قالب یک مسأله مطرح
می شود در پاسخ به این سؤال است كه آیا بین ساختار سازمانی با كیفیت زندگی كاری
كاركنان زن دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران رابطه وجود دارد؟ بر این اساس
فرضیه های پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی :بین ساختار سازمانی با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه های آزاد
اسالمی استان مازندران رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 -1بین رسمیت با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه های آزاد اسالمی استان
مازندران رابطه وجود دارد.
 -2بین تمركز با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه های آزاد اسالمی استان
مازندران رابطه وجود دارد.
 -3بین سلسله مراتب اختیار با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه های آزاد
اسالمی استان مازندران رابطه وجود دارد.
 -4سهم هر یک از ابعاد ساختار سازمانی بر كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه-
های آزاد اسالمی استان مازندران متفاوت است.
روش شناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است ،جامعه آماری آن كلیه كاركنان
زن دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران در سال  1392با درجه واحد بسیار بزرگ و
جامع شامل دانشگاههای آزاد اسالمی ساری ،قائم شهر ،بابل ،تنکابن و چالوس به تعداد -
5
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( )N=377نفر تشکیل دادهاند .بر اساس جدول كرجسی و مورگان ،از طریق روش نمونه
گیری تصادفی طبقهای بر حسب واحد دانشگاهی تعداد ( )n=191نفر انتخاب گردیدند.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد شده ساختار سازمانی فرانک اس )2006(1یک
مقیاس  14ماده ای است كه دارای سه مقیاس فرعی رسمیت( 5ماده) ،تمركز( 4ماده) و
سلسله مراتب اختیار( 5ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای،
درجه بندی می شود[ .]11و برای گردآوری دادههای كیفیت زندگی كاری پرسشنامه
محقق ساخته 20مادهای ،بسته پاسخ و براساس مقیاس لیکرت استفاده شد .با استفاده از
آزمون ضریب آلفای كرونباخ پایایی برای پرسشنامه ساختار سازمانی ( ) =0.86و

پرسشنامه كیفیت زندگی كاری ( ) =0.92حاصل شد .برای تحلیل دادهها از آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،جدول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار  SPSS19استفاده شد.
یافته ها
برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا از
طریق ضریب همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی بین ساختار سازمانی و خرده مقیاس های
آن با كیفیت زندگی كاری تعیین شد.

Frank. S
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جدول شماره یک :توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک ویژگی های جمعیت
شناختی

طبقات

فراوانی

درصد

متغیرها

مجرد

19

9.95

متأهل

172

90.05

1 – 10

86

45.02

11 – 20

96

50.26

21 – 30

9

4.72

فوق دیپلم و پایین تر

45

23.57

لیسانس

134

70.15

فوق لیسانس

12

6.28

وضعیت تأهل

سابقه خدمت

سطح تحصیالت

با توجه به داده های جدول شماره یک مشاهده می شود كه از لحاظ تأهل افراد متأهل با
 90.05درصد ،از لحاظ سابقه خدمت افراد  11تا  20سال سابقه با  50.26درصد ،و از
لحاظ سطح تحصیالت دارندگان مدرک لیسانس با  70.15درصد بیشترین فراوانی مربوط
به گروه نمونه را تشکیل می دهند.
جدول شماره دو :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی

متغیر پیش بین

متغیر
مالک

ساختار سازمانی

كاری

سلسلهمراتباختیار

كیفیت زندگی

رسمیت
تمركز

شاخص آماری
تعداد

191

 rمحاسبه شده
0.548

**

0.426

**

0.389

**

0.617

**

 rبحرانی

0.181

درجه

سطح

آزادی

معناداری

189

0.000

** p<0.01

با توجه به جدولشماره دو بین رسمیت و كیفیتزندگیكاری( )r=0.548 , p<0.01و
نیز بین تمركز و كیفیت زندگی كاری( ،)r=0.426 , p<0.01و همچنین بین سلسله
مراتب اختیار و كیفیت زندگی كاری( )r=0.389 , p<0.01و به طور كل بین ساختار
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سازمانی و كیفیت زندگی كاری( )r=0.617 , p<0.01رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
در این قسمت با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره 1به روش اینتر ،2توان پیش بینی
كنندگی مؤلفه های ساختار سازمانی بر كیفیت زندگی كاری مورد مطالعه قرار گرفت .كه
در جداول شماره های سوم ،چهارم و پنجم نتایج خروجی آن می باشد.
جدول شماره سه :آمارهای تحلیل رگرسیون چند متغیره ساختار سازمانی

ضریب همبستگی

Model
مدل

چندگانه

1

0.623

ضریب تبیین

ضریب تبیین تصحیح

انحراف معیار

شده

برآورد

0.379

7.12901

0.388

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد كه مجموع متغیرهای پیش بین حدود 38
درصد از واریانس كیفیت زندگی كاری را تبیین می كنند.
جدول شماره چهار :نتایج تحلیل واریانس برای متغیرهای پیش بینی کننده

منبع

مجموع توان

درجه

میانگین توان

تغییرات

های دوم

آزادی

های دوم

رگرسیون

6099.648

3

2033.216

باقیمانده

9605.513

187

50.823

كل

15705.161

190

F

40.006

سطح
معناداری
0.000

آزمون آماری  Fبرای معنی داری ضریب همبستگی برابر با  40.006است كه در سطح
 0.01معنادار است ،بنابراین فرض رابطه خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.

Multiple regression
Enter
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جدول شماره پنج :نتایج ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای پیش بینی کننده

ضریب

انحراف معیار

رگرسیونی

خطا

مقدار ثابت

2.643

2.826

متغیرها

Beta
استاندارد شده

t

سطح
معناداری

0.935

0.351

رسمیت

0.820

0.158

0.372

5.178

0.000

تمركز

0.409

0.157

0.182

2.612

0.010

0.657

0.141

0.275

4.670

0.000

سلسله
اختیار

مراتب

براساس نتایج مندرج در جدول شماره پنج مالحظه می شود مقدار بتا استاندارد شده،
حاكی از آن است كه با تغییر یک انحراف استاندارد در هر یک از متغیرهای رسمیت،
سلسله مراتب اختیار ،و تمركز به ترتیب  0.657 ،0.820و 0.409تغییر در انحراف
استاندارد كیفیت زندگی كاری رخ خواهد داد .از بررسی ضریب بتا مشخص می شود كه
در بین متغیرهای پیش بین ،رسمیت از قدرت بیشتری در پیش بینی كیفیت زندگی كاری
نسبت به سایر زیر گروه ها برخوردار است.
 -5بحث و نتیجه گیری
از آنجا كه شرط بقا و تداوم حیات هر سازمانی در محیط متالطم و آشفتهی امروزی
نیروی انسانی است ،و آنچه كه در افزایش كیفیت زندگی كاری و رضایتمندی نقش
بسزایی دارد ،ساختار سازمانی است ،بدیهی است كه ساختار ،با توجه به ویژگیهای
محتوایی ،ابعادی و محیطی خود اثر قابل مالحظه ای بر توسعه و كیفیت زندگی كاری
كاركنان سازمان دارد ،و در واقع آنچه سازمانهای خالق و بهره ور را از سایر سازمانها
متمایز میسازد ،همین خصوصیات ساختاری است كه مناسب موقعیت و جایگاه آن
است .پژوهش های زیادی به بررسی ساختار سازمانی و همچنین كیفیت زندگی كاری با
متغیرهای مختلفی پرداختند؛ اما مطالعات اندكی رابطه این دو را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه ساختار سازمانی و مؤلفه های آن با كیفیت زندگی
كاری زنان رابطه مثبت و معناداری دارد .كه با نتایج پژوهشهای روس و
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همکاران( ،)2006موک جلی( ،)2005گالسر ( ،)2004جواهری و همکاران( )1389و
خلیلی و اعتباریان( )1387همخوانی دارد .كیفیت زندگی كاری زنان شاغل از مواردی
است كه به طور خاص به حیات آنان مربوط می شود .به طوركلی اشتغال بخش مهمی از
زندگی فرد شاغل را تشکیل می دهد ،از این رو انتظار می رود كه وضعیت اشتغال و
نگرشی كه فرد نسبت به شغل خود دارد ،نقش معنادار در كیفیت زندگی او داشته باشد.
در بررسی فرضیه اول پژوهش بین رسمیت با كیفیت زندگی كاری كاركنان زن دانشگاه
های آزاد اسالمی استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد كه با نتایج
جناآبادی( )1392و باقرپور( )1391همخوانی دارد .قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و
ثبات رویه در رفتار ،برای رسیدن به اهداف سازمان وضع شده اند .این قوانین و مقررات
افراد را تابع سازمان ساخته و از آنان انتظار دارد كه نقشی ظاهری و قرار دادی در سازمان
بر عهده بگیرند .افراد دارای شخصیت ،قدرت تفکر ،استقالل و خواهان آزادی عمل در
انجام امور محوله هستند و انتظارشان از مسئوالن برآورده كردن این نیازها هم هست .در
غیر ای ن صورت افراد انرزی ،وقت و تحصیالت خود را فقط برای اجرای قوانین یا
دستورالعملهایی كه به آن ها اعتقادی ندارند صرف می كنند و كاری را انجام می دهند كه
به كارایی و اثر بخشی آن باور ندارند .به نظر می رسد در بین كاركنان زن رسمیت ساختار
سازمانی در اهمیت باالتری در ارتباط با كیفیت زندگی كاریشان قرار دارد .در نتیجه
ساختار سازمانی با رسمیت باال در كیفیت زندگی كاری كاركنان زن ارتباط مثبت و
معناداری دارد .در بررسی فرضیه دوم پژوهش بین تمركز با كیفیت زندگی كاری
كاركنان زن دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
كه با نتایج شعیب احمد( )2013و سلمانی( )1386كه نشان دادند ساختار سازمانی متمركز
و فرهنگ سازمانی در بهبود كیفیت زندگیكاری همخوانی دارد .هر چه مدیران به
زیردستان اعتماد بیشتری داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند تفویض اختیارات به
زیردستان بیشتر خواهد شد .تمركز بیانگر جایگاه و كانون اقتدار تصمیم گیری در سازمان
است در برخی از سازمان ها تصمیم گیری بسیار متمركز است و به همین دلیل نیز مسایل و
مشکالت به سطوح باالیی ارجاع داده می شود تا مقامات عالی پیرامون آن ها تصمیم
گیری نموده و راه كارهای مناسب را انتخاب نمایند .به نظر می رسد كاركنان زن دانشگاه
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ها ترجیح می دهند برای بهبود كیفیت زندگی كاری در سازمان از ساختار متمركز بهره
گیرند .در بررسی فرضیه سوم پژوهش بین سلسله مراتب اختیار با كیفیت زندگی كاری
كاركنان زن دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
كه با نتایج بلین و همکاران( )2007و بروكز و اندرسون( )2005همخوانی دارد .ویژگی
سرشتی و پایه ای سلسله مراتب اختیار وجود قدرتها و صالحیتهای اداری است كه در
دست مقامهای گوناگون اداری قرار دارد این مقامها در سطحها و مرتبه های گوناگون
قرار گرفته اند .قدرت سلسله مراتب در بردارنده اختیارهایی است كه دارنده آن قدرت
برای اداره سازمان مربوط در اختیار دارد این قدرت فعالیت كاركنانی را هم كه در آن
سازمان كار می كنند ،در بر می گیرد .با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد
كاركنان زن دانشگاه ها به رعایت اصول سلسله مراتب اختیار در ارتباط مثبت و معنادار با
كیفیت زندگی كاریشان اعتقاد دارند .همچنین در بررسی فرضیه چهارم پژوهش نتایج
رگرسیون چند متغیره قدرت پیش بینی كنندگی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی بر
كیفیت زندگی كاری نشان داد كه متغیر رسمیت ،سلسله مراتب اختیار ،و تمركز به ترتیب
بیشترین و كمترین تغییر در انحراف استاندارد كیفیتزندگیكاری را پیش بینی می كنند.
مطالعات نشان می دهد كه سازمان های عالی و موفق دارای ساختار قوی و مؤثر هستند.
از آن جا كه منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می روند ،بررسی و
شناسایی عوامل مرتبط با این منابع كه می توانند بر اثربخشی ،بهرهوری و رسیدن به اهداف
سازمان مؤثر باشند ،از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است .این پژوهش یک بررسی
مقدماتی در این زمینه به شمار می رود و بی گمان یافته های تکمیلی و پژوهش های آینده
می توانند نکات تازه ای را در این باره آشکار سازند.
پیشنهادها :با توجه به بررسی های انجام گرفته و نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر به
مسئوالن دانشگاه ها مطرح می گردد:
 -1ساختار سازمانی را به گونه ای طراحی نمایند كه در واكنش در برابر نیازهای در حال
تغییر محیط انعطاف پذیر عمل كند.
 -2از مقررات رسمی زیادی كه بر كاركنان اعمال می شود ،كاسته شود و تا حدودی به
كاركنان اجازه اختیار عمل در كارها و فعالیت هایشان را بدهند.
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 فاصله های بین مدیریت عالی سازمان و كاركنان عملیاتی را كمتر كنند تا كاركنان-3
سطح عملیات بتوانند بیش تر با مدیران ارتباط برقرار كنند و در برابر تغییرات محیطی
.واكنش مناسب نشان دهند
 به مسئوالن پیشنهاد می شود كه كاركنان را در تصمیم گیری های دانشگاهی-4
مشاركت دهند و با ایجاد رابطه ی عاطفی با كاركنان و نهادینه كردن آن در ساختار
.سازمانی زمینه ی بروز خالقیت و نوآوری را در كاركنان بارور كنند
 مسئوالن دانشگاه باید نسبت به كیفیت زندگی كاری حساس باشند و آنرا به عنوان-5
.یکی از عامل های مهم برای رشد سازمان در دنیای رقابتی امروز در نظر بگیرند
 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه بین ساختار:تشکر و قدردانی
 كه با حمایت های مادی و معنوی،سازمانی با كیفیت زندگی كاری كاركنان» می باشد
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری انجام شده است
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