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2سیده غزاله میردوزنده1،مهرداد گودرزوند چگینی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت مدیریت رفتاري، انشیارد.1
دانشگاه آزاد اسالمی  واحد رشت،کارشناس ارشد مدیریت دولتی.2

مقدمه
مطـرح  1960مفهوم کیفیت زندگی کاري بـراي اولـین بـار در اواخـر دهـه      

اي از مفـاهیم نظـري را بـا هـدف تعـدیل مشـکالت       این واژه دامنه1.شده است
تمرکز تنها بر طرح کار و بهبـود  1970ا اواسط دهه ت2.گیردسازمانی در بر می
بدین منظور کیفیت باالي زندگی کارکنان تبدیل به یـک  3.بخشیدن به آن بود

هـاي بهداشـتی و درمـانی    ها از جمله سازمانموضوع مهم در بسیاري از سازمان
Armstrongدر تعریفـی کـه توسـط    5،4.به بعـد گردیـده اسـت   1970از دهه 

بیان گردیـده اسـت، کیفیـت زنـدگی کـاري یعنـی رضـایت یـک کارمنـد از          
ها و نتـایجی کـه از درگیـري و    هایش از طریق منابع، فعالیتبرآورده شدن نیاز

در واقع هـدف بسـیاري از تعـاریف    6.آیدمشارکت در محیط کار به دست می
در این زمینه، دستیابی به یک محیط کاري کارآمد اسـت کـه بتوانـد نیازهـاي     

هایی را که باعـث بهبـود بهداشـت،    فردي و سازمانی را برآورده سازد و ارزش
هـا و تـوازن بـین زنـدگی     رفاه، امنیت شغلی، رضـایت شـغلی، توسـعه مهـارت    

با توجه به ایـن کـه درك عناصـر    . شود را ارتقاء بخشدکاري و غیر کاري می
درIsmail7و Rethinamباشـد، مرتبط با کیفیت زندگی کـاري مشـکل مـی   

انـد دگی کاري به نظریه والتون اشـاره داشـته  بررسی عوامل موثر بر کیفیت زن
طبقـه بنـدي عمـده ذهنـی و مفهـومی      Walton8، به منظور تسـهیل ایـن امـر   

-1: مربوط بـه کیفیـت زنـدگی کـاري را مطـرح کـرده اسـت کـه عبارتنـد از         
تـامین فرصـت   -3محیط کار ایمن و بهداشـتی،  -2پرداخت منصفانه و کافی، 

وابسـتگی اجتمـاعی   -5قـانون گرایـی در سـازمان،    -4رشد و امنیـت مـداوم،   
یکپــارچگی و انســجام -7فضــاي کلــی زنــدگی کــاري، -6زنــدگی کــاري، 

در حـال حاضـر، بحـث    . توسعه قابلیـت هـاي انسـانی   -8اجتماعی در سازمان، 
که حوينه اي برخوردار است بوري خدمات در بیمارستان از اهمیت ویژهبهره

. ختصـاص داده اسـت  هاي بهداشت و درمان را به خـود ا بخش زیادي از هزینه
وري به وسیله اندیشمندان مختلـف مـدیران   هاي ارائه شده در زمینه بهرهاندیشه

هاي سـازمان رهنمـون سـاخته و ایـن بـاور را کـه       وري تالشرا به افزایش بهره
در تحقیـق  8.وري بیشتر همراه با کیفیت زندگی کاري جـا انداختـه اسـت   بهره

کیفیـت زنـدگی کـاري کارکنـان     مصدق راد و سـیفی کـه بـه منظـور بررسـی     
هاي دانشگاه شـهر اصـفهان انجـام شـده اسـت، نتـایج نشـان داد کـه         بیمارستان

افراد درصد7/64افراد خیلی پایین، در درصد6/20کیفیت زندگی کاري در 
افراد بـاال بـوده اسـت و در کـل     درصد2افراد متوسط و در درصد7در پایین،

چنـین تحقیـق درگـاهی و    هـم 9.کیفیت زندگی کاري ضعیف ارزیابی گردیـد 
-سراجی  هم که به منظور بررسی کیفیت زندگی کـاري کارکنـان بیمارسـتان   

هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است نشـان داد در کـل کارکنـان    
ن، کیفیت زنـدگی کـاري در سـطح    هاي دانشگاه علوم پزشکی تهرابیمارستان

هـاي  ترین جنبهپایین داشتند که نشان دهنده نارضایتی اکثریت کارکنان از مهم
5.زندگی کاري است

هاي خارج از کشور عمدتا به بررسـی وضـعیت کیفیـت    پژوهشبسیاري از 
. انـد هاي آموزشـی و صـنعتی پرداختـه   ها و موسسهزندگی کارکنان در سازمان

و سـایر  ،دانشـگاه جـورج میسـون   ،مرکز بهداشت بلو واتر کاناداهاي پژوهش
الگوهایی را براي بررسی کیفیـت زنـدگی کـاري یـا بررسـی ادراك      محققین 

با توجـه  10.اندهاي کیفیت زندگی کاري، پیشنهاد دادهکارکنان نسبت به برنامه
که کیفیـت زنـدگی کـاري روي احسـاس فـرد دربـاره مطلوبیـت مکـان         به این

شود و مربوط به تجربه جـاري فـرد   گذاري میچه در آن است پایهي و آنکار
ود رضـایت کارکنـان   ـــ اري اسـت و هـدف آن ارتقـاء و بهب   ــهاي کدر حیطه

چکیده 
هاي دولتی تحصیالت آنان در بیمارستانهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی کارکنان با توجه به سطح :زمینه و هدف

.شهر رشت بوده است
نفر به شیوه 338هاي دولتی شهر رشت بوده که از این تعداد نفر از کارکنان بیمارستان2800جامعه آماري تحقیق شامل توصیفیاین مطالعه در:کارمواد و روش

ها ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی جزئی و آوري گردید و براي تحلیل دادههاي الزم جمعاي انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه دادهگیري طبقهنمونه
.تحلیل رگرسیون به کار رفت

با توجه به ضریب 01/0درصد اطمینان و در سطح آلفاي 99بین هر یک از مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی کارکنان با نشان داد که :هایافته
.رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد(r)همبستگی 
گر تحصیالت تأثیر کاهشی بر هاي کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی کارکنان بود و متغیر تعدیلدار بین مؤلفههمبستگی مثبت و معنیبطور کلی:گیرينتیجه

]108-111): 2(14;1391پ ز، م ت ع[.شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته داشته است

کیفیت زندگی ، رضایت شغلی، بیمارستان: هاکلیدواژه

25/5/89: مقالهتاریخ دریافت
18/6/89:تاریخ پذیرش مقاله
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از آنجائیکه رضایت شغلی می توانـد موجـب ارتقـاي بهـر ه     بنابر این باشد، می
رضـایت  رابطه بین مولفه هاي کیفیت زندگی کـاري و  مطالعهوري گردد لذا، 

ارائــه خــدمات نقــش اساسـی در آشکارســازي عوامــل مـوثر بــر بهبـود   شـغلی 
. کارکنان می تواند داشته باشد

کارروش
انجـام  1389تـا خـرداد مـاه    1388ماه در فاصله زمانی ديمطالعه توصیفیاین 
338تعـداد  ،هاي دولتی شهر رشتکارکنان بیمارستاناز نفر 2800از بین. شد

نفر توسط جدول مورگان بـه عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب گردیدنـد و سـپس        
به این ترتیب بـه  .اي صورت گرفتگیري طبقهبراي انجام فرآیند تحقیق نمونه

هـاي دولتـی شـهر رشـت، درصـد نمونـه       نسبت کارکنان از هر یک بیمارسـتان 
مل بـر دو بخـش   مشـت ايهـا، پرسشـنامه  ابـزار گـردآوري داده  . انتخاب گردید

هاي کیفیت زنـدگی  اطالعات مربوط به مؤلفهاطالعات دموگرافی کارکنان و
-اي لیکرت بـه گزینـه  گزینه5یاس ــبر حسب مق. لی بودـکاري و رضایت شغ

در این تحقیق براي سنجش روایـی پرسشـنامه از   .دهی شدهاي پرسشنامه نمره
در . نبـاخ محاسـبه شـد   اسـتفاده شـده اسـت و سـپس آلفـاي کرو     روایی محتوا

و رضـایت  ) 86%(نهایت ضریب آلفاي کرانباخ بـراي کیفیـت زنـدگی کـاري     
ضـریب همبسـتگی   اسـتفاده از در مرحلـه بعـد بـا   .دسـت آمـد  ه ب) 75%(شغلی 

، رابطـه بـین هـر یـک از     پیرسون، ضریب همبستگی جزئی و تحلیل رگرسیون
. دکیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی محاسبه گردیيهامولفه

هایافته
هاي پژوهشـی نشـان داد کـه کیفیـت زنـدگی کـاري کارکنـان داراي        یافته

79/44±33/7بود و رضایت شغلی در آنان با میانگین 28/73±26/15میانگین 
هـاي کیفیـت زنـدگی کـاري و     بـین هـر یـک از مولفـه    1طبق جدول.باشدمی

بـا توجـه   01/0درصد اطمینان و در سطح آلفاي 99رضایت شغلی کارکنان با 
داري وجـود دارد و بـا توجـه بـه     رابطه مثبـت و معنـی  (r)به ضریب همبستگی 

گر تحصیالت در این روابط تأثیر مقدار ضریب همبستگی جزئی، متغیر تعدیل
گـر تحصـیالت شـدت    توان گفت کـه ورود متغیـر تعـدیل   لذا می. داشته است

رار داده و آن را کـاهش  رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته را تحـت تـأثیر قـ   
. دهدمی

نتایج آزمون هاي آماري رابطه کیفیت زندگی کاري و رضایت شغلی: 1جدول 
تعدیل rr22rمتغیرها

شده
rp

294/0087/0084/0274/0001/0پرداخت منصفانه و کافی
محیط کار ایمن و 

بهداشتی
437/0191/0188/0407/0001/0

تأمین فرصت رشد و 
امنیت مداوم

523/0274/0272/0501/0001/0

471/0222/0219/0499/0001/0قانون گرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی زندگی 

کاري
387/0450/0147/0371/0001/0

521/0271/0269/0499/0001/0فضاي کلی زندگی کاري
یکپارچگی و انسجام 
اجتماعی در سازمان

611/0374/0372/0592/0001/0

639/0409/0407/0627/0001/0توسعه قابلیت هاي انسانی
675/0455/0454/0657/0001/0کیفیت زندگی کاري

دهـد کـه شـدت رابطـه بـین متغیـر پرداخـت        نشان مـی 1طور مثال جدولهب
7/8درصد و مقدار تـوان دوم ضـریب همبسـتگی برابـر     4/29منصفانه و کافی 

باشد که بیانگر این است که متغیـر پرداخـت منصـفانه و کـافی تنهـا      درصد می
کنـد و  درصد از تغییرات متغیر وابسته رضـایت شـغلی را تبیـین مـی    7/8حدود 

.بقیه تغییرات ناشی از عواملی به غیر از پرداخت منصفانه و کافی است
بحث

دسـت آمـده،   ههـاي آمـاري بـ   براساس نتایج این تحقیق کـه توسـط آزمـون   
هـاي کیفیـت زنـدگی کـاري و     داري بین هر یک از مؤلفـه رابطه مثبت و معنی

گر تحصـیالت نیـز تـأثیر کاهشـی بـر      رضایت شغلی وجود دارد و متغیر تعدیل
مـورد  و همکـارانش در  میرکمـالی  بررسی هاي  . شدت این روابط داشته است

صـورت  2007تـا  1986بـین سـالهاي   زمینـه فـوق،  کـه در تحقیقاتیهاي یافته
-گرفته است،  رابطه بین کیفیت زندگی کاري و رضـایت شـغلی را تاییـد مـی    

باشـد  نتایج تحقیق که مربوط به محـور پرداخـت منصـفانه و کـافی مـی     11.کند
هـاي دولتـی از دیـدگاه    دهـد در سیسـتم حقـوق پرداختـی بیمارسـتان     نشان می

و انــرژي صــرف شــده و همــین طــور کارکنــان تناســب الزم بــین حجــم کــار 
شود در رابطه با تناسـب  در نتیجه پیشنهاد می. استانداردهاي جامعه وجود ندارد

حقوق دریافتی با استانداردهاي جامعه از نظر تورم، عرضه و تقاضـا، بـازنگري   
شرایط فیزیکـی  جا که داشتن محیط کاري ایمن و سالم واز آن.صورت گیرد

باشـد، لـذا  مل مهم کیفیت زندگی کاري کارکنان میکار از ضروریات و عوا
هاي محیط کاري خوب فراهم کردن شرایطی است کـه کلیـه   یکی از شاخص

چنـین  دهند احساس غرور و افتخار کننـد و هـم  کارکنان به کاري که انجام می
محیط کار از لحاظ فیزیکـی بایـد مناسـب باشـد و کارکنـان احسـاس عـدالت        

فراوانی سؤاالت مربوط به تأمین فرصت رشد و امنیت مـداوم  با توجه به . کنند
هـاي فـردي ضـعیف عمـل     شود که سازمان در زمینه بهبود توانـایی مشاهده می

شود که سـازمان بـراي کارکنـان امکانـاتی را فـراهم      نموده است و پیشنهاد می
آورد که کارکنان بتوانند با استفاده از آن استعدادهاي شخصی خود را هر چـه  

هاي پیشرفت در زمینـه  چنین براي کارکنانش فرصتبیشتر پرورش دهند و هم
انـد  هایی را که کسب کـرده تخصصی خودشان را فراهم کرده تا بتواند مهارت

را در یــک شــرایط مناســب در اختیــار همکــاران خــود قــرار دهنــد و موجــب  
ولتـی در  هـاي د با توجه به دیدگاه کارکنان، بیمارسـتان .اعتالي سازمان گردند

گرایی کـه یکـی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار بـر کیفیـت زنـدگی         زمینه قانون
باشد بسـیار ضـعیف عمـل نمـوده اسـت لـذا در ایـن زمینـه         کاري کارکنان می

هـا شـرایطی را فـراهم کننـد کـه کارکنـان بتواننـد        شود که سـازمان پیشنهاد می
یشـنهادات سـازنده   بدون ترس از عکس العمل منفی مقام بـاالتر، انتقـادات و پ  

بـاور حاکمیـت قـانون و کـم     . خود را در راه بهبود عملکرد سازمان ارائه دهند
.رنگ بودن سلیقه انسانی در کارکنان ایجاد شود

وابستگی اجتماعی در کار که به نحوه برداشت کارکنـان دربـاره مسـئولیت    
هـا  یريگگردد و این امر با مشارکت در تصمیمشان در سازمان بر میاجتماعی

و کار گروهی و اعتماد و احترام متقابل و احساس وظیفه نسبت بـه کـار ایجـاد    
هـا و نظـرات کارکنـان خـود     تواند با به کـارگیري اندیشـه  سازمان می. شودمی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
jrm

s.
ir 

at
 2

3:
52

 +
04

30
 o

n 
M

on
da

y 
M

ay
 1

3t
h 

20
19

http://zjrms.ir/article-1-662-en.html


2،  شماره 14، دوره 1391مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال 
  

110

هـا مسـائل و   هـا تسـهیل کنـد تـا آن    گیـري هـا را در تصـمیم  زمینه مشارکت آن
دین وســیله نــوعی مشــکالت ســازمان را مســائل و مشــکالت خــود بداننــد و بــ

ام را خـوب  احساس وظیفه و پنداشت درباره این مطلـب کـه، اگـر مـن وظیفـه     
دهنــد در میــان انجــام دهــم، دیگــران هــم وظــایف خــود را خــوب انجــام مــی

اري پیشـنهاد  ــــ در خصـوص فضـاي کلـی زنـدگی ک    .کارکنان به وجود آید
هـاي  بیمارسـتان و مهم در افزایش این مؤلفـه از سـوي   شود که عوامل مؤثرمی

توان بین اوقات فراغت از کار و سـاعات  براي این امر می. دولتی تقویت گردد
کاري کارکنان تعـادل برقـرار کـرد تـا آنـان بتواننـد بـه سـایر امـور زنـدگی و           

یکـی دیگـر از عوامـل کیفیـت زنـدگی      . تماعی خود برسـند جهاي امسئولیت
یکپـارچگی و انسـجام   گـذارد، کاري که بر رضایت شـغلی کارکنـان اثـر مـی    

با توجه به نتایج تحقیق مشـاهده شـد کـه کارکنـان     . اجتماعی در سازمان است
هاي دولتی نسبت به فضاي کاري کـه موجـب تشـویق آنـان در کـار      بیمارستان

. اندگردد احساس نارضایتی کردهمربوط می

شود که سازمان با ایجـاد جـو مناسـب، کارکنـان را بـه     در نتیجه پیشنهاد می
با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده در       .ایجاد خالقیت و نوآوري تشویق نماید

هـاي  شـود کـه کارکنـان بیمارسـتان    هاي انسانی مشاهده میزمینه توسعه قابلیت
شود بـراي  دولتی در این زمینه در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند و پیشنهاد می

ان بـا دادن اسـتقالل بـه    که بـه وضـعیت کـامالً مطلـوبی دسـت یابنـد سـازم       این
کارکنان خود و با مهیا کـردن هـر نـوع اطالعـات و مهـارتی کـه کارکنـان در        

هـاي افـراد را فـراهم    محیط کاري خود بدان نیـاز دارنـد زمینـه توسـعه قابلیـت     
.آورد

سپاسگزاري
هـاي مسـئولین و   دانند از زحمات و همکارينویسندگان مقاله بر خود الزم می

مطالعـه ایـن   . هاي دولتی شهر رشت صمیمانه تشـکر نماینـد  بیمارستانکارکنان 
.بوده است11721210882042تحقیق بر اساس، کد پایان نامه 
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Relationship between Quality of Work-Life and Job Satisfaction of the Employees
in Public Hospitals in Rasht

2S. Ghazaleh Mirdoozandeh1,Chegini-Mehrdad Goudarznand

Background: The aim of this study was to determine the relationship between quality of work-life and job satisfaction
regarding their educational level of hospital employees in Rasht, Gilan.

Materials and Method: Statistical society included 2,800 staffs of governmental hospitals in Rasht, in which 338
persons were selected by categorized sampling. Using a standard questionnaire, we collected necessary data and
analyzed them using Pearson correlation, correlation coefficient and regression analysis.

Results: Our findings showed that between each component of the quality of working life and job satisfaction of
employees with 99% confidence level and 1% alpha according to the correlation coefficient (R) and a significant
positive relationship.

Conclusion: Overall results expression and a significant positive correlation between the components of quality of
work life and job satisfaction and variable reduction effect on the severity of education relationship between dependent
and independent variables. [ZJRMS, 2012; 14(2): 108-111]
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