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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of 
transformational management in the organization on the quality of 

work life of the staff of Shariati Hospital in Tehran.  

Materials and Methods: The method of the present study was 

descriptive and the design of the study was Pearson correlation and 
structural equation test. The standard statistical population of this 

study is all staff of Shariati Hospital in Tehran. The collection 

tools are Transformational Management Questionnaire (Bass and 
Olivier) and Quality of Work Life Questionnaire (Walton 1973). 

Based on Cochran's formula, 234 employees of Shariati Hospital in 

Tehran were selected as the statistical sample. The reliability and 
validity of the instruments were evaluated using Cronbach's alpha 

coefficient and confirmatory factor analysis. The results showed 

the acceptable reliability and validity for the instruments. Pearson 

correlation test and structural equation test were used to analyze 
the data.  

Findings: The research findings indicate that transformational 

management has a positive and significant correlation between 
work environment with safety and health, growth opportunity and 

security. Fair and adequate pay, employee rule of law, social 

affiliation, social cohesion and integration, development of human 

capabilities and the overall working life environment. In addition, 
92% of the variance in quality of working life is explained by the 

research model. 

Conclusion: Based on the assumptions of this research, 

transformational management in the organization is on the quality 

of working life, on the opportunity for growth and security, on fair 

and adequate payment, on legalism, on the social dependence of 

working life, on social integration and cohesion, on the 

development of capabilities. humane and has an effect on the 

general atmosphere of working life of the employees of Shariati 

Hospital in Tehran. 
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                  و همکاران صادقیان حسین محمد  2

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

 زندگی کیفیت بر سازمان در گراتحول مدیریت تاثیر

 تهران شریعتی بیمارستان کارکنان اسالمی کاری
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 چکیده

 در گراتحول مدیریت تاثیر بررسی پژوهش این هدف: هدف
 تهران  شریعتی بیمارستان کارکنان کاری زندگی کیفیت بر سازمان

 . باشد می
 طرح و توصیفی حاضر پژوهش اجرای روش: ها روش و مواد

 ساختاری معادالت آزمون و پیرسون  نوع از همبستگی پژوهش
 بیمارستان کارکنان کلیه ، پژوهش این استاندارد آماری جامعه. بود

 مدیریت پرسشنامه آوری جمع ابزار. باشد می تهران شریعتی
 والتون) کاری زندگی کیفیت پرسشنامه و( وآولیو باس)  تحولگرا

 از نفر 512 تعداد کوکران فرمول براساس  که باشد می( 1973
 پژوهش آماری نمونه عنوان به تهران شریعتی بیمارستان کارکنان
 آلفای ضریب از استفاده با ابزارها روایی و پایایی. شدند انتخاب

 نتایج که گرفت قرار بررسی مورد تأییدی عاملی تحلیل و کرونباخ
 ابزارها برای قبول مورد روایی و پایایی از نشان آمده دست به

)  نوع از همبستگی آزمون از ها داده  تحلیل و تجزیه برای.  داشت
 . است شده استفاده ساختاری معادالت آزمون و( پیرسون

 تحول مدیریت که است آن از حاکی تحقیق های یافته :ها یافته
 و ایمنی دارای کاری محیط بر معناداری و مثبت همبستگی گرا

 کافی، و منصفانه پرداخت امنیت، و رشد فرصت بهداشت،
 انسجام و یکپارچگی اجتماعی، وابستگی کارکنان، گراییقانون

 کاری زندگی کلی فضای و انسانی هایقابلیت ی توسعه اجتماعی،
 توسط کاری زندگی کیفیت واریانس درصد 92 این بر عالوه. دارد
 . شودمی تبیین تحقیق مدل

 گراتحول مدیریت پژوهش، این فرضیات اساس بر: گیری نتیجه
 بر امنیت، و رشد فرصت بر کاری، زندگی کیفیت بر سازمان در

 اجتماعی وابستگی بر گرایی،قانون بر کافی، و منصفانه پرداخت
 ی توسعه بر اجتماعی، انسجام و یکپارچگی بر کاری، زندگی
 کارکنان کاری زندگی کلی فضای بر و انسانی هایقابلیت

 .دارد تاثیر تهران شریعتی بیمارستان
 

 سبک کاری، زندگی کیفیت گرا،تحول مدیریت :ها کلیدواژه
 بیمارستان اسالمی، زندگی

 

 10/02/1401تاریخ دریافت: 
 16/06/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولnafise.f.2015@gmail.com 
 

 مقدمه
 یانتزاع»در دو سطح  ،یاسالم یزندگدرباره مختصات سبک بحث 

مشهود سبک  هیسو ای یانضمام»و سطح  «یزندگ اصول سبک ای
ناظر به  ،یزندگبعد مشهود سبک  طرح است.قابل  «یزندگ

ها و تعامالت است که در کنش یو انضمام ینیع یهامعرف
اما اصول  اند؛یریگسنجش و اندازهروزمره انعکاس دارند و قابل 

اشاره دارد که در  تریکالن و انتزاع یهااریبه مع ،یزندگ سبک
ین میرا مع یالحاد ایمومنانه  جهانستیو ز اتیح تیمجموع، کل

 شامل ارزشها و برداشتهـای انسـان هـا در ی. سبک زندگ(1) کنند
 روش باشـد کـه در اصـل یمـ یو زنـدگ گرانیبا خود، د ارتباط

مشکالت  بر و غلبه یبه سمت اهداف زندگ شروییبرای پ یخاص
 ،فناورانه سریع تغییرات نی،جها یها بحران و ها (.  چالش2) است

 و کار ینیرو ختیشنا جمعیت روزافزون تنوع و ها گیپیچید
 مدیران ذهن ،هستند قرن این یها گیویژ از که قبیل این از یلیمسا

شاید مهم ترین و مشکل  .(3)است  کشیده چالش به پیش از بیش را
مان باشد زمان ایجاد تحول و تغییر در سازترین فرایند در هر سا

مان ها بایستی با توجه به زی سازمتغیر امروچرا که در محیط 
این در غیر  ،تغییرات محیط متحول شده و واکنش نشان دهند

در زمان کنونی سازمان اثربخشی خود را از دست می دهد. صورت 
ان ها به صورت فزاینده ای با محیط پویا و در حال تغییر سازم

محیطی ند که خود را با این عوامل ه اروبه رو هستند و مجبور شد
وفق دهند. تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است. 
برای مثال به جای سرپرستی مستقیم، کارها به وسیله کامپیوتر 

ث گردیده تا کنترل مدیران کنترل می شود که در نتیجه باع
گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند. 

پیشرفته اطالعاتی باعث شده است که سازمان ها به تکنولوژی 
 (4)گونه ای در حال آماده باش باشند. 

 و کنترل درك که است فرآیندی ،سازمانی تحول و تغییر مدیریت
 این دنبال به.  نماید می ایجاب ار تغییر فرآیند پیامدهای بر مستمر
 و تحول دغدغه و تغییر فرآیندهای در که پنداشت میتوان برهان

 در ویژه به تغییر پیامدهای در قطعیت عدم حاصل ،نگرانی
 فرآیند مناسب تاثیرگذاری در قطعیت عدم ،رفتاری پیامدهای

 فرآیندهای در گیری تصمیم طریق از مناسب تاثیرگذاری ،مدیران
 . باشد می فرآیند مراحل مناسب اجرای و بکارگیری و تغییر
کیفیت زندگی  سازههای در میتوان را فرآیندها این رفتاری نتیجه
 بر عالوه سازمانی اصلی دغدغهیدر  . نمود مشاهده کارکنان کاری
 تحوالت و تغییرات پیامدهای به بایستی ،اهداف و قصد به توجه

 عملکرد در پیامدهای تغییر از ای نمونه که شود  ویژه توجهی نیز
 باشد. می منافع این پایداری یا و سازمان
جهت ارائه  اخص طورهب بیمارستان ها و اعم طوربه هاسازمان

بهبود کیفیت زندگی کاری نیروی  جز به راهی ،خدمات با کیفیت
 ی وسیلهبه کهاست  فرایندی کاری زندگی کیفیت. ندارند انسانی
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 3   ...زندگی کیفیت بر سازمان در تحولگرا مدیریت تاثیر  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 کارکنان نیازهای به هاییمکانیسم گسترش با سازمان یکآن
 در کامالً دهد اجازه هاآن به تا دهدمی نشان واکنش
  ریزدمی طرح را کار در شانزندگی که هاییگیریتصمیم

 کاری زندگی کیفیت.است نموده تعریف باشند داشته مشارکت
 و جهانی ی سازه یک است ممکن و است چندبعدی ی سازه

 به که هاییسازمان یبرا باال یکار یزندگ تیفیک. نباشد فناناپذیر
  .است یاساس دهندیم تیاهم کارکنان ءابقا و جذب

 کاری محیط از وسیعی ی جنبه بر مشتمل کاری زندگی کیفیت
 تأثیر عملکرد نیروی انسانی و تعهد سازمانی روی که است

 یرفتار یهاواکنش یرو یمهم اثر یکار یزندگ تیفیک .گذاردمی
 ،یکار مشارکت ، یشغل تیرضا ، یسازمان تیهو مانند کارکنان

 لیتبد و رییتغ خدمت، ترك قصد ،یشغل عملکرد ،یشغل تالش
 کیفیت مسائل اندکرده یدأیت  تحقیقات. اندداده ارائه دارد، یسازمان
 تأثیر کنونی پست عملکرد نهایتاً و  کارکنان تعهد بر کاری زندگی

 (.5)نا گذاردمی
 سرمایه این هرچه و هاستانسان ی سرمایه ترینمهم انسانی نیروی

 بقاء موفقیت، احتمال گردد برخوردار باالتری و مطلوب کیفیت از
 . بود خواهد بیشتر سازمان ارتقاء و

 -1959کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه )
( مطرح شد، اریک تریست و همکاران در دانشکده 1950

ها تاویستاك تحقیقاتی را در زمینه بعد فنی و بعد انسانی سازمان
انجام دادند و در این تحقیقات ارتباط بین این دو بعد مورد ارزیابی 

 -های فنیقرار گرفت. این مطالعات منجر به بوجود آمدن سیستم
اجتماعی گردید که امروزه در ایاالت متحده آمریکا، بیشترین 

دهد ندگی کاری را تحت پوشش خود قرار میاقدامات مربوط به ز
متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و 

تر های شغلی را برای هماهنگی هر چه بهتر و منسجمسوئد طراحی
کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند، فعالیت زندگی کاری 

یت در طراحی ها و مدیرها عمدتاً با همکاری مشترك اتحادیهآن
هایی ازمشاغل گردید کار تدوین شده و باعث بوجود آمدن طراحی

باالتراز منزلت )اعتبار شغلی(، تنوع شغلی  که برای کارکنان سطوح
 آورد.و بازخورد اطالعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می

المللی روابط بین واژه کیفیت زندگی کاری ابتدا در کنفرانس بین
مطرح شد و تا به امروز به طرق  1972و در سال  نیروی کار

گوناگون از جمله الف: به عنوان یک جنبش ب: به عنوان 
ای از مداخالت سازمانی پ: به عنوان نوعی زندگی کاری مجموعه

 کارکنان، نگریسته شده است.
بررسی نقش رهبری معنوی و اخالق »( در پژوهشی به 6آزاده )

« رستاران بیمارستان های شهر اردبیلکار بر کیفیت زندگی کاری پ
هدف از این پژوهش بررسی نقش رهبری معنوی و پرداخت. 

اخالق کار بر کیفیت زندگی کاری پرستاران شهر اردبیل بود. نتایج 
های رهبری معنوی، اخالق کار بیانگر آن است که وضعیت مقیاس

ایج باشد. همچنین نتو کیفیت زندگی کاری باالتر از حد متوسط می
رگرسیون چندگانه نشان داد که بین رهبری معنوی و اخالق کار 
با کیفیت زندگی کاری پرستاران رابطه مثبت و معناداری وجود 

های رهبری معنوی و اخالق کار توان تبیین واریانس دارد و مقیاس
 .دارد %29کیفیت زندگی کاری را به میزان 

رتباط بین پیوند برازش مدل ساختاری ا»( در پژوهشی به 7بکر )
معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران، با بروز رفتار شهروندی 

پژوهش با بررسی برازش مدل پرداخته است. این « سازمانی آنان
ساختاری ارتباط بین پیوند معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران 

نتایج نشان دادند . با بروز رفتار شهروندی سازمانی آنان انجام شد
ند معنوی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی که پیو

نتایج مدل یابی معادله (. >05/0Pبایکدیگر همبستگی دارند )
ای حاکی از آن بود که کیفیت زندگی ساختاری و تحلیل واسطه

ای است. بدین معنا که اثر پیوند معنوی ای پارهکاری متغیر واسطه
یت کیفیت زندگی کاری( هم به طور غیر مستقیم )از طریق تقو

تواند رفتار شهروندی سازمانی می %31و هم به طور مستقیم  5/41%
ها دارای کیفیت زندگی پرستاران را تقویت کند. بطور کلی نمونه

کاری و رفتار شهروندی پرستاران در حد مطلوب و پیوند معنوی 
 .انددر حد متوسط بوده

موثر بر بهبود کیفیت بررسی عوامل »( در پژوهشی به 8جاماسبی )
موردی؛ سازمان تأمین اجتماعی  ی زندگی کاری کارکنان )مطالعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی پرداخته است. (« شهرستان رشت
عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تأمین 

این پژوهش از نظر هدف  اجتماعی شهر رشت صورت گرفته است.
پیمایشی  ی ماهیت از نوع توصیفی و از شاخه کاربردی و از لحاظ

های پژوهش با شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیهمحسوب می
عوامل را  ی ای موثر بودن همهاستفاده از آزمون تی تک نمونه

اثرگذاری عوامل مختلف بر  ی بندی درجهتأیید کرد. اولویت
مزایا، کیفیت زندگی کاری از نظر کارکنان نشان داد که حقوق و 

های قابلیت ی گرایی، توسعهیکپارچگی و انسجام سازمانی، قانون
فردی ، محیط ایمن و سالم، اقدامات مدیریتی و جداول کاری 
منعطف به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی کاری 

 .کارکنان شعب تأمین اجتماعی رشت دارند

دگی کاری ( در پژوهشی به رابطه ی کیفیت زن5) 1نایاك و ساهو
و عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی تعهد کارکنان 

نفر از کارکنان بخش سالمت در پژوهش شرکت  205پرداختند 
کردند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی رابطه ی مثبت و 

-معناداری با تعهد کارکنان دارد عالوه بر این تعهد کارکنان پیش

  بینی کننده عملکرد سازمانی است.
( در پژوهش به بررسی وجهه بیرونی 9و همکاران ) 2اوجدوکون

عنوان میانجی کننده بین کیفیت زندگی کاری و ادراك شده به
نفر از  137تعهد سازمانی در کارکنان بخش عمومی گانا پرداختند. 

کارکنان در پژوهش شرکت کردند.  نتایج نشان داد که کیفیت 
بینی کننده تعهد ك شده پیشزندگی کاری و وجهه ی بیرونی ادرا

 سازمانی کارکنان هستند.

_________________________________ 
1. Nayak & Sahoo  
2. Ojedokun  
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( در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین کیفیت 10و همکاران ) 1فرید
زندگی کاری و تعهد سازمانی در میان کارکنان در دانشگاه های 

نفر از کارکنان در پژوهش شرکت  315دولتی مالزیایی پرداختند. 
د که کیفیت زندگی کاری کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دا

 بینی کننده ی تعهد سازمانی است.پیش

 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که با استفاده آزمون 
همبستگی و از روش معادالت ساختاری انجام خواهد گردید. 

بیمارستان شریعتی  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان
تهران می باشد که در آن بیمارستان در بخشهای مختلف مشغول به 

نفر می باشد.  معیار ورود  512خدمت هستند و تعداد آنها 
کارکنان دارای سابقه کار باالی دوسال، دارای قرارداد با بیمارستان 
و خدمت تمام وقت در بخشی از بیمارستان می باشد. در این 

ها گیری تصادفی ساده در گزینش آزمودنیش نمونهپژوهش از رو
استفاده شده است. در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه 

استفاده شده است.  براساس فرمول « کوکران»کارمندان از فرمول 
تهران به  شریعتی بیمارستان نفر از کارکنان 512کوکران تعداد 

ندازه گیری برای اعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. 
 متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده می شود. 

باس »پرسشنامه مدیریت تحول گرا: پرسشنامه مدیریت تحول 
سوالی است.که از پژوهشنامه  مدیریت 40ای پرسشنامه« وآولیو 

 رمضان مجیدو  مقیمی محمدوشته شده توسط جلد هفت ن
خریداری شده و پرسشنامه استانداری برای سنجش میزان  تمایل 

ا می باشد. سواالت این پرسشنامه به صورت مدیریت تحول گر
خیلی زیاد( ای )خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد ،بسته پاسخ پنج گزینه

های امتیاز گزینه 2باشد.جدول شماره و بر اساس طیف لیکرت می
 دهد.ای نشان میگزینه مختلف را در روش پنج

( 1973)این پرسشنامه توسط والتون پرسشنامه کیفیت زندگی کاری: 
ای لیکرت از خیلی سؤال با طیف پنج گزینه 35تهیه شده و دارای 

( است و از هشت خرده مقیاس پرداخت 5( تا خیلی زیاد )1کم )
منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، فرصت رشد و 
امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در 

کاری، یکپارچگی و انسجام زندگی کاری، فضای کلی زندگی 
های انسانی تشکیل شده اجتماعی در سازمان و توسعه ی قابلیت

گزارش نموده  88/0است. والتون ضریب پایایی این پرسشنامه را 
است. پایایی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ توسط رحیمی 

 گزارش شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار دارد.  85/0
ای مهمترین روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق مطالعات کتابخانه

 و تحقیقات میدانی می باشد.
 کولموگروف آزمون از پژوهش هایبه منظور بررسی نرمال بودن داده

 نرمال، توابع با هایاده شد.  با توجه به اینکه در جامعهاستف اسمیرنف
 های روش نرمال، غیر بعتوا با هایجامعه در و پارامتریک هایروش

 بودن نرمال غیر یا نرمال ابتدا در لذا شود،می گرفته کار به ناپارامتریک

_________________________________ 
1 . Farid 

می قرار بررسی مورد تحقیق هایفرضیه سپس و شودمی مشخص هاداده
( استفاده و KSین منظور از آزمون کولموگروف اسمیرنف )بد. گیرند

 و پیرسون همبستگی ضریب باشد نرمال تحقیق هایدر صورتی که داده
 ناپارامتریک روش که اسپیرمن همبستگی ضریب صورت این غیر در

 خواهد قرار استفاده مورد تحقیق هایفرضیه آزمون منظور به است
 .گرفت

برای تجزیه وتحلیل اطالعات آماری حاصل از پرسشنامه و آزمون 
فرضیات تحقیق از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده 

 گردید.
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، مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 یافته ها
 63/39سال،  30درصد از افراد کمتر از  62/14ااز نظر سنی، 

درصد  96/8سال و  50تا  41درصد  79/36سال،  40تا  30درصد 
سال سن داشتند. فروانی جنسی شرکت کنندگان،  50نیز بیش از 

درصد متعلق به زنان بود. از نظر  21/13درصد مردان و  79/86
کننده لیسانس، درصد افراد شرکت  81/44تحصیالت حدود 

درصد دارای مدرك دکتری  61/6درصد فوق لیسانس و  58/48
درصد از شرکت کنندگان در این  55/7باشند. سابقه کاری می

درصد  58/48سال،  10تا  6درصد  24/29سال،  5تا  1پژوهش 
 سال بود. 15درصد باالی  63/14سال و  15تا  11
 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 73/0 25/3 گراتحول مدیریت

 96/0 39/3 محیط کاری دارای ایمنی و بهداشت
 85/0 46/3 فرصت رشد و امنیت

 23/1 65/3 پرداخت منصفانه و کافی
 96/0 33/3 گراییقانون

 82/0 18/3 وابستگی اجتماعی زندگی کاری
 25/1 45/3 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

 98/0 53/3 های انسانیتوسعه ی قابلیت
 23/1 88/3 فضای کلی زندگی کاری

شود شاخصهای توصیفی همانطور که در جدول یک مشاهده می
متغیرهای تحقیق در سه شاخص میانگین و انحراف استاندارد نشان 

 شده است.داده 

 محیط کاری ایمن و بهداشت

 فرصت رشد و امنیت

 قانون گرایی در سازمان

 فضای کلی زندگی کاری

 پرداخت منصفانه و کافی

یاجتماعیکپارچگی و انسجام   

 توسعه ی قابلیت های انسانی

وابستگی اجتماعی زندگی 
 کاری

 مدیریت تحول گرا

 ویژگی های آرمانی 

 رفتارهای آرمانی 

 ترغیب ذهنی 

 انگیزش الهام بخش 

 مالحظات فردی 
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 یکار یزندگ تیفیک یتحول گرا  و مؤلفه ها تیریمد نیب یهمبستگ سی: ماتر2جدول
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1 گراتحول مدیریت
محیط کاری دارای ایمنی و 

 بهداشت
0/277** 1        

       1 **0/425 **0/550 فرصت رشد و امنیت
      1 **0/341 **0/496 **0/455 پرداخت منصفانه و کافی

     1 **0/620 **0/597 **0/520 **0/622 گراییقانون

    1 **0/269 **0/247 **0/258 **0/289 **0/384 وابستگی اجتماعی زندگی کاری

   1 **0/286 *0/824 **0/513 **0/510 **0/427 **0/335 یکپارچگی و انسجام اجتماعی
  1 **0/510 **0/266 **0/740 **0/716 **0/330 **0/345 **0/408 های انسانیتوسعه ی قابلیت

 1 **0/319 **0/432 **0/266 **0/563 **0/560 **0/583 **0/234 **0/599 فضای کلی زندگی کاری
P<0/05  * P<0/01** 

شود متغیر مدیریت تحول مشاهده می 2در جدول   همانطور که
گرا با مولفه های کیفیت زندگی کاری در همه ی موارد در سطح 

( معنی دار است. به عبارت دیگر رابطه ی بین %99اطمینان )
مدیریت تحول گرا با  محیط کاری ایمن و بهداشت، فرصت رشد 

ری، و امنیت، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی کا
پرداخت منصفانه و کافی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه 

ی قابلیت های انسانی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری در سطح 
 ( معنی دار است. 01/0)

مدل آزمون شده همراه با مقادیر استاندارد شده روی   2در شکل 
ها نشان می دهد که از  هر کدام از مسیرها درج شده است.  یافته

ضرایب مسیر عنوان شده تأثیر مدیریت تحول گرا بر مولفه های 
 کیفیت زندگی کاری ضرایب مثبت و معنادار هستند.
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 (p < 0.05 ** p < 0.01 *: ضرایب استاندارد شده مدل آزمون شده پژوهش)2شکل 
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 (p < 0.05 ** p < 0.01 *: ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش)3شکل 

ضرایب تی برای بررسی معنادار بودن ضرایب مسیر را  3شکل 
 05/0در سطح  ±58/2تا  ±96/1دهد. ضرایب تی باالی نشان می

 01/0در سطح  ±58/2ضرایب تی باالتر از معنی دار می باشند و 
معنی دار هستند. عالوه بر این جهت بارهای عاملی و ضرایب تی 
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 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

در تمام عامل ها مثبت است که نشانگر تأثیر مثبت و معنادار این 
ضرایب اثر مستقیم،  سطح معناداری  3باشد. در جدول ها میعامل

 ه است. و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش آورده شد

 
 شده الگو نییتب انسی: برآورد ضرایب استاندارد شده اثر مستقیم وار3جدول 

 واریانس تبیین شده اثرات مستقیم مسیر

 از مدیریت تحول گرا به روی:
 محیط کاری دارای ایمنی و بهداشت

 فرصت رشد و امنیت

 پرداخت منصفانه و کافی

 گراییقانون

 وابستگی اجتماعی

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

 های انسانیتوسعه ی قابلیت

 فضای کلی زندگی کاری

 
**83/0 
**86/0 
**83/0 
**81/0 
**77/0 
**60/0 
**68/0 
**65/0 

92% 

* p < 0.05 ** p < 0.01 

شود  مدیریت تحول گرا مشاهده می 3همانطور که در جدول 
محیط کاری دارای ایمنی و بهداشت، تأثیر مثبت و معناداری بر 

گرایی فرصت رشد و امنیت، پرداخت منصفانه و کافی، قانون
کارکنان، وابستگی اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، 

دارد. عالوه  های انسانی و فضای کلی زندگی کاریتوسعه ی قابلیت
درصد واریانس کیفیت زندگی کاری توسط مدل تحقیق  92بر این 

 شود. تبیین می

 4شاخصهای برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده در جدول 
در مدل برآورد شده با  RMSEAدهد که شاخص نشان می

از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص  070/0میزان 
به ترتیب برابر با  AGFIو ، CFI ،GFI ،NFIبرازش مانند 

و این همگی  در سطح مناسبی هستند  92/0و  98/0، 94/0، 99/0
های این پژوهش با دهد دادهمشخصه های نکویی برازش نشان می

 ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد. 

 
 برازش شدههای برازندگی مدل :  مشخصه4جدول 

AGFI NFI GFI CFI RMSEA X2/df 
92/0 98/0 94/0 99/0 070/0 49/2 

 زندگی کیفیت بر سازمان در گراتحول فرضیه اول:  بین مدیریت

 تهران رابطه وجود  دارد؟ شریعتی بیمارستان کارکنان کاری
فرضیه ی اول نشان داد نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی 

 زندگی کیفیت بر سازمان در گراتحول که ضریب تأثیر مدیریت

ها بوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر30/0** کارکنان کاری
می باشد و  00/0باشد. مقدار سطح معنی داری آزمون برابر می

توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0چون کمتر از 
 کاری زندگی کیفیت بر سازمان در گراتحول بین مدیریت 99%

 کارکنان همبستگی مثبت و معناداری  دارد. 
(، 8(، جاماسبی )7(، بکر )6آزاده )های این یافته بانتایج پژوهش

(، 12(، مهداد، مهدوی راد و گل پرور )11ایران زاده و طاحونی )
و همکاران  (، فرید9(، اوجدوکون و همکاران )5نایاك و ساهو )

 ( همسومی باشد.13(، نورماال )10)
 گراتحول مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه اول مبتنی بر 

 شریعتی بیمارستان کارکنان کاری زندگی کیفیت بر سازمان در

 تأیید می شود.« تهران تاثیر دارد
 بر فرصت رشد و امنیت کارکنان  گراتحول فرضیه دوم: مدیریت

 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه ی دوم نشان 

بر فرصت رشد و امنیت   گراتحول مدیریتداد که ضریب تأثیر 

-ها میبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر41/0** کارکنان

می باشد و چون  00/0باشد. مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 
 %99توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0از  کمتر
 بر فرصت رشد و امنیت کارکنان  گراتحول مدیریتبین 

 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 
 همسومی باشد. های گذشتهاین یافته بانتایج پژوهش

  گراتحول مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه دوم مبتنی بر 
تهران تاثیر  شریعتی بیمارستان بر فرصت رشد و امنیت کارکنان

 تأیید می شود.« دارد
گرا بر پرداخت منصفانه و کافی تحول فرضیه سوم: مدیریت

 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان کارکنان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه ی سوم نشان 

گرا بر پرداخت منصفانه و ولتح مدیریتداد که ضریب تأثیر 
ها بوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر35/0** کافی کارکنان

می باشد و  00/0باشد. مقدار سطح معنی داری آزمون برابر می
توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0چون کمتر از 

 کارکنانگرا بر پرداخت منصفانه و کافی تحول مدیریتبین  99%
 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 

 ( همسومی باشد.17، 16، 15، 14)های این یافته بانتایج پژوهش
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گرا تحول مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه سوم مبتنی بر 
تهران  شریعتی بیمارستان بر پرداخت منصفانه و کافی کارکنان

 تأیید می شود.« تاثیر دارد
 گرایی کارکنانبر قانون گراتحول مدیریتفرضیه چهارم: 

 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه ی چهارم نشان 

 گرایی کارکنانبر قانون گراتحول مدیریتداد که ضریب تأثیر 
باشد. مقدار ها میبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر49/0**

می باشد و چون کمتر از  00/0معنی داری آزمون برابر سطح 
بین  %99توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0

همبستگی مثبت و  گرایی کارکنانبر قانون گراتحول مدیریت
 معناداری وجود دارد. 

-تحول مدیریت»مبتنی بر  چهارم براساس یافته های تحقیق فرضیه

تأیید « شریعتی تاثیر دارد بیمارستان کارکنانگرایی بر قانون گرا
 می شود.

بر وابستگی اجتماعی زندگی  گراتحول فرضیه پنجم: مدیریت
 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان کاری کارکنان

نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه ی پنجم نشان 
بر وابستگی اجتماعی  گراتحول داد که ضریب تأثیر مدیریت

بوده که نشان از تاثیر مستقیم بین 38/0**زندگی کاری کارکنان 
می  00/0باشد. مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ها میمتغیر

توان نتیجه گرفت که با سطح بوده می 01/0باشد و چون کمتر از 
بر وابستگی اجتماعی زندگی  گراتحول بین مدیریت %99اطمینان 

 همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.کاری 
 مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه پنجم تحقیق مبتنی بر

 بیمارستان بر وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان گراتحول

 تأیید می شود.« تهران تاثیر دارد شریعتی
بر یکپارچگی و انسجام اجتماعی  گراتحول فرضیه ششم: مدیریت

 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان کارکنان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه ی ششم نشان 

بر یکپارچگی و انسجام  گراتحول داد که ضریب تأثیر مدیریت
بوده که نشان از تاثیر مستقیم بین 38/0**اجتماعی کارکنان 

می  00/0باشد. مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ها میمتغیر
توان نتیجه گرفت که با سطح بوده می 01/0باشد و چون کمتر از 

بر یکپارچگی و انسجام  گراتحول بین مدیریت %99اطمینان 
 اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه پنجم تحقیق مبتنی بر

 بیمارستان کارکنانبر یکپارچگی و انسجام اجتماعی  گراتحول

 تأیید می شود.« تهران تاثیر دارد شریعتی
های انسانی بر توسعه ی قابلیت گراتحول فرضیه هفتم: مدیریت

 تهران تاثیر دارد. شریعتی بیمارستان کارکنان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه هفتم نشان داد 

های انسانی قابلیت بر توسعه ی گراتحول که ضریب تأثیر مدیریت
باشد. مقدار ها میبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر38/0**

می باشد و چون کمتر از  00/0سطح معنی داری آزمون برابر 
بین  %99توان نتیجه گرفت که با سطح اطمینان بوده می 01/0

 های انسانی کارکنانبر توسعه ی قابلیت گراتحول مدیریت

 و معناداری دارد.همبستگی مثبت 
 مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه پنجم تحقیق مبتنی بر

 بیمارستان های انسانی کارکنانبر توسعه ی قابلیت گراتحول

 تأیید می شود.« تهران تاثیر دارد شریعتی
بر فضای کلی زندگی کاری  گراتحول فرضیه هشتم: مدیریت

 دارد.تهران تاثیر  شریعتی بیمارستان کارکنان
نتایج معادالت ساختاری در زمینه ی بررسی فرضیه هشتم نشان داد 

بر فضای کلی زندگی کاری  گراتحول که ضریب تأثیر مدیریت
باشد. مقدار ها میبوده که نشان از تاثیر مستقیم بین متغیر38/0**

می باشد و چون کمتر از  00/0سطح معنی داری آزمون برابر 
بین  %99نتیجه گرفت که با سطح اطمینان توان بوده می 01/0

بر فضای کلی زندگی کاری همبستگی مثبت و  گراتحول مدیریت
 معناداری وجود دارد.

 مدیریت»براساس یافته های تحقیق فرضیه پنجم تحقیق مبتنی بر

 شریعتی بیمارستان بر فضای کلی زندگی کاری کارکنان گراتحول

 تأیید می شود.« تهران تاثیر دارد
 

 نتیجه گیری
 بر سازمان در گراتحول مدیریت تاثیر بررسیهدف این پژوهش 

می باشد.  تهران شریعتی بیمارستان کارکنان کاری زندگی کیفیت
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از 

کلیه  ، پژوهش این آماری جامعهنوع معادالت ساختاری بود. 
  .باشد میتهران  شریعتی بیمارستان کارکنان

 بر سازمان در گراتحول بر اساس فرضیات این پژوهش، مدیریت

کاری، بر فرصت رشد و امنیت، بر پرداخت  زندگی کیفیت
گرایی، بر وابستگی اجتماعی زندگی منصفانه و کافی، بر قانون

های کاری، بر یکپارچگی و انسجام اجتماعی، بر توسعه ی قابلیت
 شریعتی بیمارستان زندگی کاری کارکنانانسانی و بر فضای کلی 

 تهران تاثیر دارد.
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