
  
  چكيده

و كيفيـت زنـدگي كـاري    آموزش حين خـدمت بـر    تاثيرپژوهش حاضر با هدف بررسي 
. در ه اسـت به مرحله اجـرا درآمـد  و صنعت ايران علمدر ميان كاركنان دانشگاه عملكرد 

 1180كـه  ) علـم و صـنعت ايـران   راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه
ايـم  ان خدماتي، كاركنان اداري و اساتيد تقسيم بندي نمودهگروه كاركن 3را به نفر بودند

نفر از كاركنان كه به صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي  500، و از اين ميان
هـاي تحقيـق پاسـخ دادنـد. روش     دانشگاه انتخـاب شـده بودنـد، بـه پرسشـنامه     كاركنان

هش شـامل پرسشـنامه   هاي مورد استفاده در پژوو پرسشنامه هپژوهش همبستگي بود
كاسـيو،  كـاري هـاي كيفيـت زنـدگي   كه بر اساس مولفـه سوال) 27كاري (با كيفيت زندگي

و پرسشـنامه ارزيـابي عملكـرد    )سوال 19با ( آموزشنحوهپرسشنامه ون طراحي، مرت
بمنظور سنجش پايايي ابزار از روش آلفاي كرونباخ و بـراي   بود.سوال)  12كاركنان(با 

استفاده شده است كه درآن ضريب پايايي پرسشنامه  SPSSز نرم افزار تحليل داده ها ا
/. و ضـريب  88/.، ضريب پايـايي پرسشـنامه كيفيـت زنـدگي كـاري      84ارزيابي عملكرد 

/. حاصل شد. در اين پژوهش بمنظور تجزيه و تحليل 79پايايي پرسشنامه نحوه آموزش
ــين رابطــهداده ــين هــا و تعي از آزمــون همبســتگي و  دســته متغيرمــورد بررســي3ي ب

بمنظوربررسي داشتن يا نداشتن تفاوت معنادار از تحليل واريانس استفاده شـده اسـت.   
دسـته متغيـر كيفيـت زنـدگي كـاري و       2"باشـد كـه  پژوهش حاضر نشان دهنده آن مي

 "باشند/. با آموزش كاركنان مي014ي معناداري در سطح عملكرد كاركنان داراي رابطه
 "باشـد يفيت زندگي كاري داراي باالترين تاثير رگرسيوني و همبستگي ميمتغير ك "ثانيا

ي معكـوس ميـان سـطح    همچنين از مهمترين نتـايج ايـن پـژوهش بدسـت آمـدن رابطـه      
  باشد.تحصيالت كاركنان سازمان و ميزان تمايل آنان به آموزش درون سازماني مي

  
  :كليد واژه

صنعت ايران، ارزيابي عملكرد، آمـوزش حـين    كيفيت زندگي كاري، كاركنان دانشگاه علم و
  خدمت

  
  

 مقدمه

بزرگ  هاو موسسات كوچك و، سازمان كشورهاتوسعه  امروزه پيشرفت و
تغييرات پرشتاب  بشري است. افزايش علم و دانش و دانش درگرو علم و

هاي را در راس برنامه يادگيريها، آموزش وسبب شده است كه سازمان
ا آموزش و پرورش يكي از مهمترين عوامل توسعه قرار دهند. زير خود

در اين ميان دانشگاه به عنوان بزرگترين منبع نشر دانش .[1]كشورهاست
ها برخوردار است. اي در ميان ديگر سازماندر جوامع از اهميت ويژه

ي يك ملت خميني نيز به عنوان مبدا تحول و ارادهدانشگاه از ديدگاه امام
ود نشان از اهميت آموزش منابع انساني در رسيدن به بيان شده كه اين خ

مبداء همه تحوالت و مقدرات يك كشور، دانشگاه است؛ و  "اين اهداف دارد.

  
  

 حين خدمت منابع آموزش
 در آن تاثير و دانشگاه انساني
 عملكرد و كاري زندگي كيفيت

  كاركنان
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  )ايران صنعت و

  
  

  دكتر علي بنيادي(نويسنده مسئول)
استاديار دانشكده مهندسي پيشرفت دانشگاه 
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   سيد محسن اقبالي

  مدرس موسسه آموزش عالي ايوانكي
  

  علي احمدي حسيندكتر 
پيشرفت دانشگاه دانشكده مهندسي  استاديار
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لذا با توجه آنچه گفته شد در اين تحقيق به بررسي تاثير آموزش دركيفيت  [2]"كند دانشگاه است كه يك كشور را اصالح يا تباه مي
كرد كاركنان دانشگاه پرداختيم. يكي از بزرگترين اهداف هر سازماني در رابطه با منابع انساني خود، به زندگي كاري و ميزان عمل

كنند تا به اين هدف نزديك شوند، حداكثر رسانيدن ميزان عملكرد كاركنان خود است. سازمان ها هر ساله ميلياردها دالر هزينه مي
نساني خود ندارد. انسان همواره بدنبال رسيدن به بهترن سطح از رفاه و زيستن است منايع اكه سازمان درك درستي ازقافل از اين

ي آن سازمان توجه به كاركنان در سطحي مناسب است نمايد. اگر كاركنان در سازماني بدانند، از اهداف عاليهو براي آن تالش مي
  [3]پردازند.ي باالتري به كار در سازمان ميبا جديت و انگيزه

سازمان و شركت موفق در آمريكا به عمل آمد مشخص شد كه كاركنان  1000در ميان  1978بر اساس تحقيقاتي كه در سال       
دهد به افزايش ميزان هاي رقيب بها ميها بيش از ديگر سازماناي به اين دليل كه سازمان به آنها به نحو خارق العادهاين سازمان

ها اين پرسش نفر از كاركنان اين سازمان 3000اند. در اين تحقيق از ها پرداختهآن سازمان عملكرد خود و خوب كار كردن در
آياافزايش كارايي و ميزان عملكرد شما تاثيري در زندگي شما و در واقع كيفيت زندگي كاري شما داشته است يا "پرسيده شدكه، 
اده و افزايش كيفيت زندگي كاري خود را ناشي از افزايش ميزان % از پاسخ دهندگان، به اين سوال جواب مثبت د93خير؟ بيش از 

هاي اخير يكي از مباحثي است كه در سالهاكاركنان در سازمانآموزش [4]اند.عملكردشان در سازمان و موفقيت سازمان دانسته
در جامعه سروكار دارند و  هاي حساسهايي با نقشكه در سازمانكاركنانيآموزشبسيار به آن پرداخته شده است. بخصوص

ي وظيفه خود برآيند، اگر كيفيت زندگي خوبي از عهدهبهها است. اگر منابع انساني موجود در دانشگاهسازماندانشگاه يكي از اين
باالتر كاري منابع انساني موجود در دانشگاه از مطلوبيت خوبي برخوردار باشد، اگر ميزان عملكرد كاركنان سازماني چون دانشگاه 

چراكه  .[5]توان ادعا كرد كه جامعه داراي پويايي علمي، نشاط كاري و سرزندگي اجتماعي خواهد بوداز حد معمول باشد، آنگاه مي
. "كنددانشگاه است كه يك كشور را تباه يا اصالح مي"،"دانشگاه مبداء تحول جامعه است "ي رهبر كبير انقالب اسالمي ايرانبه گفته

ايم. در ش به بررسي نقش آموزش روي كيفيت زندگي كاري و ميزان بهبود عملكرد منابع انساني در دانشگاه پرداختهدر اين پژوه
  روي منابع انساني در دانشگاه علم و صنعت ايران نمايش داده شده است.تقسيم بندي سطوح بررسي پژوهش 1شكل

  

  
  

  انساني در دانشگاه علم و صنعت ايران : تقسيم بندي منابع1شكل 
  
  
  
  
  
  

 شگاهمنابع انساني دان

 كاركنان خدماتي اساتيد كاركنان اداري
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  .مرور ادبيات1
  كيفيت زندگي كاري -1-1

توافق كمي وجود دارد، در  اصطالحاست. اما در مورد معناي اين  هاي اخير رواج زيادي داشتهسالدركاريزندگيكيفيتاصطالح      
اي از نتايج براي اشاره به مجموعه زندگي كاريكه كيفيت اينشايع از آن وجود دارد: اولدواستفادهحداقلگفتتوانميعين حال

، كاركنان و ميزان پايين كارفرما، روابط انساني امنيت شغليوانشناختي، رشد، مسائل رهايكاركنان نظير رضايتمندي شغلي، فرصت
سازماني نظير مديريت مشاركتي، غني  كارها يا عملكردهاياي ازهمچنين به مجموعهكاريزندگيبودن حوادث دارد. دوم، كيفيت

هاي كيفيت زندگي كاري ممكن است به عنوان راهبرد  در اين رابطه برنامه [6]كاري مطمئن اشاره دارد.سازي شغلي و شرايط
 وري بهرهو  كارآييكيفيت زندگي كاري و بهبود  هاي عملكردهاي كيفيت زندگي كاري و بهبود برنامهمديريت منابع انساني شامل
   [7]سازماني در نظر گرفته شود.

اي در سراسر دنيا مبدل شده است. در حالي كه  ي كاري به موضوع اجتماعي عمدهامروزه در مديريت معاصر مفهوم كيفيت زندگ     
ها بتوانند بين زندگي كاري و زندگي هاي جديدي براي كمك به كاركنان بودند تا آنهاي گذشته فقط در جستجوي نظام در دهه

-فرهنگ سازماني است كه باعث رشد و تعاليشخصي خود تعادل برقرار كنند. برنامه كيفيت زندگي كاري شامل هرگونه بهبود در 

ترين متغير  ر روي افراد را به عنوان مهمب گذاري سرمايهرو، نظام ارزشي كيفيت زندگي كاري  شود. از اين كاركنان در سازمان مي
ها موجب كاهش  دهد كه اجزاي اين برنامه هاي مطالعاتي نشان مي يافته [8]دهد. مورد توجه قرار مي يراهبرد مديريتدر معامله 

ميزان شكايت كاركنان، كاهش نرخ غيبت از كار، كاهش ميزان اعمال مقررات انظباطي، افزايش نگرش مثبت كاركنان و افزايش 
طرف ديگر، برآورده ساختن نيازهاي كاركنان به بهسازي و كارايي  است. از هاي نظام پيشنهادها بوده مشاركت آنان در برنامه

  [9]بلندمدت سازمان نيز منجر خواهدشد.

مه اعضاي سازمان از راه مجاري ارتباطي باز و مناسبي است كه بوسيله آن ه فرآيندييك برنامه كيفيت زندگي كاري به معني      
گذارد به هايشان بخصوص، و بر محيط كارشان به طور كلي اثر ميهايي كه بر شغلاست در تصميم كه براي اين مقصود ايجاد شده

-كار برايشان كاهش ميشود و فشار عصبي ناشي از  و درنتيجه مشاركت و خشنودي آنان از كار بيشتر مييابند دخالت مينوعي

يا شيوه مديريت است كه كاركنان بر اساس آن احساس مالكيت، سازمانيفرهنگنوعينمايانگركاريزندگيكيفيتواقعيابد. در
 [11]نمايش داده شده است. 2كيفيت زندگي كاري از ديدگاه دانا و گريفن در شكل  [10]كنند.خودگرداني، مسئوليت و عزت نفس مي
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  : كيفيت زندگي كاري از ديدگاه دانا و گريفن2شكل 

  
  كاريهاي كيفيت زندگيشاخص -. 2

ها در محيط درصـد عمر مفيد انسان 65است كه هم اينتوجـه به كيفيـت زنـدگي كاري و بهبود آن، يك منطق دارد وآنضرورت     
  [12]عبارتنداز:كهشده استنمايش داده 3در شكلكاري ت زندگيكيفيهاي بهبودشاخص شود.كار سپري مي

رضايت از 
 زندگي

 رضايت شغلي

  رضايت از ساير جنبه هاي مختص كارنظير:
  رضايت از ميزان حقوق، همكاران و ناظران
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  ]12از ديدگاه سيرگي و ديگران[ كاريزندگيكيفيتهاي: شاخص3شكل

  
  ارزيابي عملكرد . 1. 2

ديگري هم  همه افراد حق دارند و عالقمند هستند كه از نتايج عملكرد روزانه خود آگاه باشند. اين مسأله در مورد كاركنان وجه      
كند و آن اينست كه كاركنان عالقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوي ديگر سازمان نيز محق  پيدا مي

روند ابراز داشته و به اطالع  هاي سازمان بشمار مي ترين سرمايه است نظرات خود را در مورد منابع انساني سازمان كه از اصلي
توان انتظار داشت كه  اطالع هستند چگونه مي طرف ديگر از كاركناني كه از انتظارات سازمان در مورد خويش بي ايشان برساند. از

هاي گذشته اقدام نمايند؟ در همين راستا بايد متذكر شد كه در اغلب موارد كاركنان، سازمان يا  در جهت رفع و جبران كاستي
ها به انجام ارزيابي  دانند. داليل اصلي نياز سازمان يا ضعف عملكرد خود مي كم مدير مستقيم خود را مسئول و مسبب افت دست

  عملكرد كاركنان عبارتند از:

 تشويق عملكردهاي مطلوب و نهي از عملكردهاي نامطلوب كاركنان

  حق دارند از نظرات كارفرما در مورد عملكرد خود مطلع باشند«پاسخ به اين نياز كاركنان كه.«  

 ي كه قابليت ارتقاء دارند و يا مستحق افزايش دستمزد و مزاياي جانبي هستند.شناسايي افراد  

 ها نياز به آموزش دارند. نياز سنجي آموزشي كاركناني كه جهت ارتقاء يا جبران كاستي  

 هاي سازماني. امكان بازنگري مشاغل و پست 
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العات بين ارزياب و كاركنان در جهت جلوگيري از عملكرد بايد توجه داشت كه هدف نهايي ارزيابي عملكرد كاركنان، مبادله اط     
نامطلوب و اصالح آن و تشويق عملكرد مطلوب كاركنان است. به اين منظور بايد در طي جلسه ارزيابي دقت نمود تا در جهت 

ته با ايشان همراه و كاركنان بايد بدانند كه سازمان در جهت اصالح رويه نامطلوب گذشهمچنين گيري از مباحث حركت شود نتيجه
   [13]همگام است.

  

  روش تحقيق  -2
ها روش تحقيق توصيفي و از اطالعات و دادهآوريجمعپژوهش انجام شده از نوع تحقيقات توصيفي بوده و با توجه به چگونگي      

رهاي تاثير گذار در كيفيت زندگي اي به گردآوري فاكتوباشد. در اين پژوهش ابتدا با مراجعه به منابع كتابخانهنوع همبستگي مي
هايي در رابطه به طراحي پرسشنامهاز نظرات چند تن از نخبگانپرداخته و سپس با استفادهسازمانيككاركنانكاري و بهبود عملكرد

  متغير پرداخته شده است. 3با اين 

  

  گيرينمونهانجاموميدانيمطالعه -2-1
به و صنعت ايران علمدر ميان كاركنان دانشگاه و عملكرد كيفيت زندگي كاري آموزش بر رتاثيحاضر با هدف بررسي پژوهش     

را به نفر بودند 1180كه حدوداً ) و صنعت ايرانعلمدانشگاهكاركنانآماري(كليهجامعه. در راستاي اين هدفه استمرحله اجرا درآمد
، ايم و از اين ميانعلمي) تقسيم بندي نمودههيئتنفرعضو 356و اساتيد( نفر)440نفر)، كاركنان اداري(380گروه كاركنان خدماتي( 3

نفر از كاركنان اداري  200نفر از كاركنان خدماتي و  150هاي مختلف، نفر از اساتيد دانشكده150شامل  كه را نفر از كاركنان 500
. الزم هاي تحقيق پاسخ دادندبه پرسشنامهو ده، دانشگاه انتخاب شبه صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي كاركنانبوند، 

هفته  2صورت دستي و از طريق پست الكترونيك صورت گرفت و پس از گذشت 2باشد كه ارائه پرسشنامه به به ذكر مي
  هاي پر شده جمع آوري گرديدند. پرسشنامه

  

  ابزارهاي مورد استفاده درتحقيق -2-2
باشد. لذا جهت سنجش كيفيت زندگي كاري كاركنان از ها، پرسشنامه ميردآوري دادهترين ابزارگدر اين پژوهش اصلي      

ون طراحي شده و بر اساس طيف ليكرت تنظيم شده كاري كاسيو، مرتزندگيهاي كيفيتسوالي كه بر اساس مولفه 27اي پرسشنامه
سوالي و نيز بمنظور ارزيابي نحوه آموزش از  12اي كاركنان از پرسشنامهبودند استفاده شد. همچنين جهت ارزيابي عملكرد

سنجش پايايي ابزار مورد استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بدين  سوالي استفاده گرديد. در اين پژوهش جهت 19اي پرسشنامه
آوري، ها بصورت تصادفي بين كاركنان توضيع گرديد و پس از جمعنمونه از پرسشنامه 90صورت استفاده گرديد كه: تعداد 

  نمايش داده شده است. 1ها محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول ضرايب پايايي آن
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  : ضرايب آلفاي كرونباخ1جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه

  79/0 نحوه آموزش
  84/0 ارزيابي عملكرد كاركنان

  88/0 كيفيت زندگي كاري كاركنان
  
  تجزيه و تحليل داده ها  -2-3

استفاده شده است. همچنين از رگرسيون چند متغيره جهت  SPSSها از نرم افزار اين پژوهش بمنظور تجزيه و تحليل دادهدر         
گروه مورد  3كاري و عملكرد كاركنان روي ي ديگر يعني كيفيت زندگيدسته متغير وابسته 2شناخت تاثير متغير آموزش روي 

ي كيفيت زندگي كاري و عملكرد كاركنان با ي متغيرهاي وابستهبمنظور تعيين رابطه مطالعه استفاده شده است. از ضريب همبستگي
  آموزش استفاده شده است.

  

  آماريتحليل هاي -3
  "آموزش"با متغير مستقل "كيفيت زندگي كاري كاركنان اداري"آزمون همبستگي بين متغيرهاي  -3-1

و آموزش به شرح  "كيفيت زندگي كاري كاركنان اداري"ي بين متغيرهاي با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون همبستگ       
كاري كاركنان اداري و ابعاد آن با آموزش وجود دارد زندگيي مثبت، مستقيم و معناداري ميان كيفيتتوان گفت: رابطهمي 2جدول 

- بيشترين وابعاد آن به ترتيبديگرو همبستگي66/0برابرآموزشواداريكاركنانكاريزندگيكه در آن ميزان همبستگي بين كيفيت

  باشد.  / مي38و مذاكرات جمعي آزاد  62/0كمترين همبستگي عبارتند از: مزد كافي و مناسب

  
  آموزش كاركنان اداري)يا متغير مستقلكاري (ي متغير وابسته كيفيت زندگي: آزمون همبستگي جهت تعيين رابطه2جدول 

  سطح معناداري  ان همبستگيميز متغيرهاي مورد بررسي
  014/0  66/0 كيفيت زندگي كاري كاركنان اداري

  014/0  62/0 مزد كافي و مناسب
  014/0  52/0 امكان رشد و پيشرفت

  014/0  51/0 دموكراسي در كار
  014/0  48/0  تامين شغلي

  014/0  49/0 تعلق اجتماعي
  014/0  54/0 هاي شخصيايجاد فرصت جهت بهبود توانايي

  014/0  38/0 اكرات جمعي آزادمذ
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  "آموزش"و "كيفيت زندگي كاري كاركنان خدماتي"آزمون همبستگي بين متغيرهاي  -3-2
و آموزش به شرح  "كيفيت زندگي كاري كاركنان خدماتي"با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي بين متغيرهاي        

زندگي كاري كاركنان خدماتي و آموزش وجود يم و معنادار بسيار شديدي ميان كيفيتي مثبت، مستقتوان گفت: رابطهمي 3جدول 
است كه بسيار  78/0ها نشان داد كه ميزان همبستگي ميان كيفيت زندگي كاري كاركنان خدماتي و آموزش مقدار دارد. نتايج تحليل

داراي  ”مزد كافي و مناسب“، 2كاري، همانند جدولباشد. در ميان ابعاد كيفيت زندگي مي 2شديدتر از همين ميزان در جدول
 3باشند. نكته جالب توجه در جدول ) با آموزش مي32/0كمترين همبستگي(داراي ”مذاكرات جمعي آزاد“) و 68/0بيشترين همبستگي(

) 59/0بااليي(هاي شخصي از ميزان باشد كه: رابطه همبستگي ميان آموزش و ايجاد فرصت جهت بهبود توانايياين موضوع مي
  برخوردار است. 

  و آموزشكاركنان خدماتي) ي متغير وابسته كيفيت زندگي كاري (: آزمون همبستگي جهت تعيين رابطه3جدول
  سطح معناداري  ميزان همبستگي  متغيرهاي مورد بررسي

  014/0  78/0  كيفيت زندگي كاري كاركنان خدماتي

  014/0  68/0  مزد كافي و مناسب
  014/0  48/0  يشرفتامكان رشد و پ

  014/0  49/0  دموكراسي در كار
  014/0  51/0  تامين شغلي

  014/0  52/0  تعلق اجتماعي
  014/0  59/0  هاي شخصيايجاد فرصت جهت بهبود توانايي

  014/0  32/0  مذاكرات جمعي آزاد
  

  "آموزش"و  "كيفيت زندگي كاري كاركنان(اساتيد)"آزمون همبستگي بين متغيرهاي  -3-3
گروه مورد بررسي( كاركنان اداري، كاركنان خدماتي و  3گردد كه در ميانگونه استنباط مياين 4از بررسي اطالعات جدول       

باشد(فقط در حد قابل اساتيد) ميزان همبستگي، كيفيت زندگي كاري و آموزش، در ميان گروه اساتيد، داراي كمترين مقدار ممكن مي
اساتيد به آموزش باشد كه نشان از تمايل پايينمي 59/0كاري(اساتيد)وآموزش زندگيكيفيتبستگيقبول است). از طرفي مقدار هم

داراي بيشترين و  29/0و  53/0عامل مزد كافي و مذاكرات جمعي آزاد به ترتيب با 2كاريزندگيكيفيتابعادمياندردارد. همچنين
  باشند.كمترين مقادير همبستگي با متغير آموزش مي

  و آموزش) ي متغير وابسته كيفيت زندگي كاري (اساتيد: آزمون همبستگي جهت تعيين رابطه4ولجد
  سطح معناداري  ميزان همبستگي  متغيرهاي مورد بررسي

  014/0  59/0  كيفيت زندگي كاري كاركنان(اساتيد)
  014/0  53/0  مزد كافي و مناسب

  014/0  46/0  امكان رشد و پيشرفت
  014/0  49/0  دموكراسي در كار

  014/0  47/0  تامين شغلي
  014/0  41/0  تعلق اجتماعي

  014/0  44/0  هاي شخصيايجاد فرصت جهت بهبود توانايي
  014/0  29/0  مذاكرات جمعي آزاد
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  اساتيد) و سه دسته متغيرهاي مورد بررسي-كاركنان خدماتي-دسته كاركنان(كاركنان اداري 3تحليل رگرسيون  -4
باشد. اين تحليل يك روش آماري براي سازي ارتباط بين متغيرها ميتكنيك آماري براي بررسي و مدل رگرسيون،تحليل      

ها فقط به دهد چگونه آنبررسي روابط چند متغير است كه متغيرهاي مستقل نام دارند و توسعه يك مدل رياضي است كه نشان مي
- خطي و مدلگيريم كه آناليز رگرسيون براي يافتن روابطشد نتيجه مي شوند . از آنچه كه ذكرمقدار يك متغير وابسته مربوط مي

گيرد. در اين بخش از پژوهش سعي شده، بوسيله تحليل آماري رگرسيون و تحليل واريانس، سازي آماري مورد استفاده قرار مي
- تاثيركاري، و ميزانزندگي: كيفيتX3، عملكرد: ارزيابيX2:آموزش، X1ي مطرح شده كه عبارتند از: گانه3ي بين متغيرهاي رابطه

نشان دهنده ضرايب  5نماييم. جدول وابسته) بر يكديگر و نيز داشتن يا نداشتن تفاوت معنادار را مشخص -متغير(مستقل 3اين
  باشد.بدست آمده  از تحليل رگرسيون مي

 : ضرايب بدست آمده با تحليل رگرسيون5جدول

  X1 X2  X3  
  كيفيت زندگي كاري  ارزيابي عملكرد  موزشآ نام گروه/ متغيير

  146/0  136/0  203/0  اساتيد
  198/0  186/0  257/0  كاركنان اداري

  275/0  243/0  334/0  كاركنان خدماتي
  206/0  188/0  264/0  كل جامعه نمونه

  
  نتايج

استفاده از روش آناليز واريانس  گانه و همچنين مقايسه ضرايب بدست آمده با تحليل رگرسيون و 3هاي همبستگي آزمونبا بررسي
  ها نتايج زير حاصل گرديد: منظور بدست آوردن سطح معناداري متغيرها و گروهبه

گانه و از آنجاكه كمترين ميزان همبستگي ميان آموزش حين خدمت و 3هاي هاي بدست آمده در آزمونبا توجه به ميزان همبستگي 
در طبقه  كاريكيفيت زندگيحين خدمت وو بيشترين ميزان همبستگي ميان آموزش 59/0دارطبقه اساتيد با مقدركاريكيفيت زندگي

درصد كاركنان خدماتي كه مورد بررسي 90: از آنجاكه گونه نتيجه گرفتتوان اينباشد، لذا ميمي 78/0كاركنان خدماتي با مقدار 
درصد از اين افرادداراي مدرك ليسانس بودند، لذا هرچه سطح  10قطداراي مدرك تحصيلي ديپلم يا زير ديپلم بودند و فقرار گرفتند

يابد و اين بيانگر وجود رابطه تحصيالت افزايش يابد، ميل به آموزش درون سازماني(دراين پژوهش، درون دانشگاهي) كاهش مي
  ميباشد. معكوس ميان سطح تحصيالت و ميل و گرايش به آموزش درون سازماني در ميان كاركنان يك سازمان

- كه از ابعاد كيفيت زندگي كاري كاركنان مي "مزدكافي و مناسب"آيدكه فاكتور گانه همبستگي چنين برمي3هاي از جداول آزمون 

دسته داراي ضريب همبستگي بااليي است و اين نشان از اهميت اين فاكتور در كيفيت زندگي كاري كاركنان دارد و  3باشد، در هر 
توان از اين فاكتور هم، جهت افزايش كيفيت ها بدنبال حداكثر كردن عملكرد كاركنان خود هستند، لذا ميسازماناز آنجاكه همواره 

  زندگي كاري كاركنان و در نتيجه آن افزايش عملكرد كاركنان استفاده نمود. 

هاي مختلف كاركنان وجود روهآمد: به لحاظ آماري تفاوت معناداري بين گرگرسيون نتايجي بشرح زير بدستبا انجام تحليل 
باشد كه تمام كاركنان قائل به اهميت آموزش حين ) يعني نظرات كاركنان با يكديگر همخواني دارند. اين بدان معنا مي=2/0pدارد.(
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باشند و در اين ميان بيشترين اهميت به آموزش حين خدمت مربوط به گروه كاركنان خدماتي و خدمت در سازمان(دانشگاه) مي
  باشد.كمترين اهميت مربوط به دسته اساتيد دانشگاه مي

نتايج نشان داد، بين مزد كافي و مناسب و كيفيت زندگي كاري و آموزش حين خدمت رابطه معناداري وجود دارد، همچنين بين 
  ي مستقيم و مثبتي برقرار است.دموكراسي دركار، آموزش حين خدمت و عملكرد كاركنان رابطه

 "باشند/. با آموزش سازماني كاركنان مي014ي معناداري در سطح يت زندگي كاري و عملكرد كاركنان داراي رابطهدو متغير كيف
 "باشدمتغير كيفيت زندگي كاري داراي باالترين تاثير رگرسيوني مي "ثانيا
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