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بررسی کیفیت زندگی کاري و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

علیرضا چوبینه ،1هادی دانشمندی ،*2مریم پرند ،3رضوان قبادی ،4عبداهلل حقایق ،5فروغ زارع دریسی
تاریخ دریافت1932/7/19 :

6

تاریخ پذیرش1932/11/11:

چكیده
مقدمه :به دلیل پیچیدگی و رقابت روز افزون در سازمان ها و بازار كار ،توجه به نیروی انسانی و كیفیت زندگی كاری اهمیت روزافزونی یافته است .اینن ماالهنه
با هدف بررسی كیفیت زندگی كاری و عوامل مؤثر بر آن در كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت پذیرفت.
مواد و روشها :در این ماالهه مقاهی 212 ،نفر از كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با گستره سنی  29تا  45سال داوطلبانه شنركت نمودنند .ابنزار
گردآوری داده ها ،پرسشنامه ای متشکل از دو بخش بود .بخش اول ویژگی های دموگرافیک و شغلی و بخش دوم سواالت مربوط به كیفیت زندگی كاری را در بر
می گرفت .داده ها با استفاده از آزمون های آماری  Kruskal-Wallis ،Pearson Correlationو  Mann-Whitney Uبا نرم افزار ) SPSS (V.16تحلینل
شدند.
یافتهها :میانگین (انحراف مهیار) نمره كیفیت زندگی كاری برابر( 127/41)11/11بود .آزمون های آماری نشان دادند كه بین جنسنیت و نمنره كیفینت زنندگی
كاری ( )p=1/119و همچنین بین ساح درآمد و نمره كیفیت زندگی كاری ( )p=1/113افراد مورد ماالهه ارتباط مهناداری وجود داشت ،به گونه ای كه كیفینت
زندگی كاری در زنان و كاركنان پردرآمد بیش از مردان و كاركنان كم درآمد بود .از طرفی نتایج نشان دادند بین سن ،سابقه كار ،وضهیت تاهل ،تهداد فرزنندان،
میزان تحصیالت ،نوع استخدام و محل خدمت افراد مورد ماالهه با نمره كیفیت زندگی كاری ارتباط مهناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :متغیرهایی همچون جنسیت و ساح درآمد افراد از جمله عوامل موثر بر كیفیت زندگی كاری در جامهه مورد ماالهه است.
کلید واژهها :سازمان ،كیفیت زندگی كاری ،شیراز

 .1استاد ،مركز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
( .2نویسننهده مسنن و ) كارشناسننی ارشنند ارگونننومی ،گننروه ارگونننومی ،دانشننکده ی بهداشننت ،دانشننگاه علننوم پزشننکی شننیراز ،شننیراز ،ایننران -تلفننن-1711-7241111)231( :

daneshmand@sums.ac.ir
 .9كارشناس ارشد امور پژوهشی ،مهاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .5دانشجوی كارشناسی بهداشت حرفه ای ،كمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده ی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .4كارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .1دانشجوی كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،كمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده ی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
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مقدمه:

همکاران در پرستاران عربستان سهودی انجام دادند ،نشان دادند كنه

اصاالح كیفیت زندگی كاری در سال هنای اخینر رواج زینادی یافتنه

كیفیت زندگی كاری تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل ساعات كاری،

است ،اما در مورد مهنای این اصاالح توافق كمی وجنود دارد ( .)1در

كمبود تسهیالت ،ساعات تهایلی ناكافی ،شیوه هنای مندیریتی ،نبنود

عین حال می توان گفت حداقل دو اسنتفاده شنای از آن وجنود دارد.

فرصت كافی برای پیشرفت ،شرایط كاری نامسناعد ،كمبنود پرسننل و

اول اینکننه كیفیننت زننندگی كنناری اشنناره بننه مجموعننه ای از عوامننل

ساح درآمد می باشد (.)11در ماالهناتی كنه واگننار و همکناران در

كاركنننان نظیننر رضننایتمندی شننغلی ،فرصننت هننای رشنند ،مسننا ل

كننارگران قننراردادی اتحادیننه اروپننا ( )11و ناتاراجننان و همکنناران در

روانشناختی ،امتیاز شغلی ،روابط انسانی كاركنان و میزان پایین بنودن

كاركنان كارخانجات كربنات سندیم ( )12بنه صنورت جداگاننه انجنام

دستمزد اشاره دارد و دوم اینکه كیفیت زندگی كاری به مجموعنه ای

دادند ،دریافتند كه یکی از عوامل تاثیرگنذار بنر روی كیفینت زنندگی

از كارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشاركتی ،غنای شنغلی

كاری ،جنسیت افراد می باشد .امروزه توجهی كه بنه كیفینت زنندگی

و شرایط كاری مامئن می پردازد ( .)1اهمیت كیفیت زنندگی كناری

كاری می شود بازتابی است از اهمیتنی كنه همگنان بنرای آن قا لنند.

با توجه به پیچیدگی روز افزون جوام و بازار كار باعث می شود توجه

بررسی و ماالهه هنر ینک از مؤلفنه هنای كیفینت زنندگی كناری در

بیشتر به نیروی انسانی ضنرورت یابند ( .)2كیفینت زنندگی كناری در

سازمان اطالعاتی را فراهم منی سنازد كنه براسناس آن سنازمان قنادر

عکس الهمل كاركنان نسبت به رضایت شغلی و سنالمت روحنی آننان

خواهد بود با اتخناذ خنط مشنی مناسن و پنرداختن بنه راهکارهنای

متبلور می شود ( )9و برنامه ای جام و فراگیر اسنت كنه بنر ارتقنای

مالو  ،در جهت بهبود عملکرد ،ارتقای بهره وری مناب انسنانی و در

رضننایتمندی كاركنننان تمركننز دارد ( .)5در تمننام سننازمان هننا ارتقننا

نهایت بهبود كیفیت زندگی كاری گام بردارد.

كیفیت زنندگی كناری بنرای جنذ و نگهنداری و ایجناد رضنایت در

دانشگاه ها ،كانون انسان های مشنتا علنم و داننش ،عامنل نوسنازی

كاركنان ضروری می باشد (.)4

مناسبات اجتماعی ،ابداع و انتقنال فنناوری و مغنز متفکنر جامهنه بنه

در سازمان های رقابتی امروز ،فقط سازمان هایی قادر به ادامنه حینات

حسا می آیند و پرسنل یکی از اركان این كنانون مهنم بشنمار منی

هستند كه بهره وری خود را ارتقا دهند ( .)1دراكر اعتقناد دارد كنه

آیند .یکی از مهمترین مناب هر سنازمانی نینروی انسنانی آن اسنت و

نظننام نگهننداری مننناب انسننانی ابهنناد متهننددی دارد و در كنننار ابهنناد

عوامل تشکیل دهنده این نیرو افرادی هستند با نیازهای بی شمار كنه

ملموس ،ویژگی های عاطفی و احساسی ناملموسی كه در هنر جامهنه

در صورت رف نیازهایشان و داشتن انگیزه كنافی ،اسنتهداد و مهنارت

یا در هر سازمان به نحوی متجلی است ،شناخت ابهاد نگهنداری را در

خود را در خندمت سنازمان بنه كنار خواهنند گرفنت ( .)3موفقینت و

سازمان ها دشنوار منی سنازد .عوامنل نگهدارننده ی كاركننان بیشنتر

پیشرفت دانشگاه به عنوان یک سازمان به نینروی انسنانی آن بسنتگی

مرتبط با تندرستی ،اقدامات ایمنی ،بهداشنتی ،تربینت بندنی ،بیمنه و

دارد .اگر این سازمان دانشگاه قادر به جذ و نگهداری نیروی انسنانی

خدمات درمانی است ( .)7میر سپاسی بر این عقینده اسنت كنه زبنان

شایسته و با انگیزه نباشند ،دانشگاه در جهنت انجنام مسنئولیت هنا و

فرهنگ می تواند به چگونگی تفسیر كیفیت زندگی كاری كمک كنند

وظایف خایر با مشکل مواجه می شود و در نتیجه بهره وری سنازمان

( )2و در یک تهریف كلی منی تنوان گفنت« :كیفینت زنندگی كناری

كاهش خواهد یافت .از آنجا كه ارتقا كیفینت زنندگی كناری یکنی از

عبارت است از تصویر ذهنی ،درک یا برداشت كاركنان سنازمان هنا از

موثرترین روش های ایجاد انگیزش و راه گشا در طراحی و غنی سازی

مالوبیت فیزیکی و روانی محنیط كنار» .كیفینت زنندگی كناری كنه

شغل كاركنان است ،لنذا ماالهنه حاضنر بنه منظنور بررسنی كیفینت

بهنوان یکی از رویکردهای بهبنود عملکنرد و از جملنه عناصنر مهنم و

زندگی كاری و تهیین عوامل موثر بنر آن در كاركننان سنتاد مركنزی

كلیدی فرهنگ تهالی به شمار می رود ،رویکنردی اسنت كنه موجن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.

همسو ی كاركنان و سازمان می شود ( .)3در ماالهه ای كه المالکی و
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روش تحقیق:

نتایج:

در این ماالهه مقاهی 212 ،نفر از كاركنان سنتاد مركنزی دانشنگاه

در جدول  ،1برخی ویژگی های دموگرافیک و شغلی افراد مورد

علوم پزشکی شیراز مورد ماالهه قرار گرفتند .تهداد نمونه منورد نظنر

ماالهه ارا ه شده است.

به صورت تصادفی سناده از لیسنت كاركننان براسناس كند شناسنایی

جدول  :1برخی ویژگی های دموگرافیک و شغلی كاركنان مورد

استخراج و انتخا شدند .الزم به ذكر است كه قبل از ماالهه بنه هنر

ماالهه ()n=212

فرد در مورد اهداف تحقیق توضیحاتی داده می شد و در صنورتی كنه

سن (سال)

حداکثر -حداقل

فرد مایل به شركت در ماالهه بود ،مورد بررسی قرار منی گرفنت و در
غیر اینصورت از ماالهه حذف و نفر بهدی در لیست جایگزین وی می

سابقه کار (سال)
درآمد (ریال)

(انحراف استاندارد) میانگین

23-54
(11/57 )5/35
1-31
()2115671/6
5221161/14

الف) بخش اول :ویژگی های فردی و شغلی فرد از قبیل سنن ،جننس،
درآمد ،وضهیت تاهل ،محل خدمت ،میزان تحصیالت ،تهداد فرزنندان،

(انحراف استاندارد) میانگین
حداکثر -حداقل

گردید .ابزار گرد آوری داده ها در این ماالهه پرسشنامه بود كنه از دو
بخش تشکیل شده است:

(انحراف استاندارد) میانگین

(35/15 )5/55

حداکثر -حداقل

1111111-21111111

زن

(133 )%61

مرد

(55 )%37

مجرد

(66 )%31/25

این پرسشنامه در برگیرنده ی  71سوال است كه توسنط NIOSH

متأهل

(147 )%65/35

به منظور ترتی بندی مسا ل زندگی كاری از قبیل ساعت كناری ،بنار

طالق گرفته

(1 )%1/46

كار ،یکنواختی كار ،امنیت شغلی ،رضایت و استرس شغلی و سنالمتی

همسر متوفی

(2 )%1/72

بدون فرزند

(51 )%36/67

دارای فرزند (یک و بیشتر)

(135 )%63/31

نوع استخدام و سابقه خدمت را شامل می شد.
) بخش دوم :از پرسشنامه كیفیت زندگی كاری تشکیل شنده بنود.

در سال  2112ارا ه گردینده اسنت ( .)19پاینایی اینن پرسشننامه بنا

جنس:
وضعيت تأهل:

تعداد فرزندان:

استفاده از آلفای كرونباخ برابر  1/77بدست آمد .یکنی از اهنداف اینن
پرسشنامه مشخص كردن راباه ی بین ویژگی های شغلی /سازمانی و

ميزان تحصيالت:

سالمتی و ایمنی افراد می باشد .سنواالت اینن پرسشننامه بنه صنورت
مقیاس لیکرتی امتیاز گذاری می شنود و حنداقل و حنداكرر نمنره ی

دیپلم و زیر دیپلم

(51 )%23/4

فوق دیپلم و لیسانس

(127 )%57/15

فوق لیسانس و دکترا

(35 )%15/43

رسمی و پیمانی

(117 )%51

قراردادی و شرکتی

(117 )%51

معاونت آموزشی

(56 )%25/65

زندگی باالتر در افراد می باشد.

معاونت بهداشتی

(35 )%16/75

نحوه گنردآوری داده هنا بندین ترتین بنود كنه پنس از مراجهنه بنه

معاونت پژوهشی

(35 )%16/15

واحدهای مربوطه ،پرسشنامه ها در اختیار كاركنان قرار منی گرفنت و

معاونت دانشجویی

(21 )%7/15

از ایشان خواسته می شد كه نسبت تکمیل آن اقندام نماینند .پنس از

معاونت فرهنگی

(14 )%6/42

تکمیل پرسشنامه ها ،داده ها كد گذاری شده و بنه ننرم افنزار SPSS

معاونت درمان

(7 )%4/14

حوزه ریاست

(11 )%4/6

اكتسابی به ترتی  54و  121منی باشند كنه نمنره ی كمتنر ،نشنان
دهنده ی وضهیت بندتر و نمنره ی بیشنتر ،نشنان دهننده ی كیفینت

نسننخه  11وارد شنندند .در آنننالیز آمنناری از آزمننون هننای Pearson

 Kruskal-Wallis ،Correlationو  Mann-Whitney Uاسننتفاده
شد.
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نوع استخدام:
محل خدمت:

معاونت پشتیبانی

(35 )%16/75
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در جدول  2میانگین و انحراف استاندارد نمره كیفیت زندگی كاری در
جامهه ی مورد ماالهه بر حس

جنسیت ،وضهیت تاهل ،تهداد

عواملی از قبیل تفاوت های نژادی ،فرهنگی ،محیای و شغلی در
ارتباط باشد.

فرزندان ،میزان تحصیالت ،نوع استخدام و محل خدمت ارا ه شده

نتایج ماالهه ی حاضر نشان داد كه بین ساح درآمد افراد مورد

است .آنالیز آماری همبستگی پیرسون نشان داد كه بین سن افراد

ماالهه و نمره كیفیت زندگی كاری از نظر آماری ارتباط مهناداری

مورد ماالهه و نمره كیفیت زندگی كاری ( )p= 1/524و بین سابقه

وجود دارد كه موید نتایج حاصل از ماالهه ی كارلیوس و همکاران

ی كار و نمره كیفیت زندگی كاری ( )p= 1/177از نظر آماری ارتباط

می باشد كه گزارش كردند با باال رفتن میزان حقو و دستمزد ساح

مهناداری وجود ندارد ،در صورتی كه بین درآمد افراد و نمره كیفیت

كیفیت زندگی كاری كاركنان ارتقا می یابد ( .)14همچنین این یافته

زندگی كاری از نظر آماری ارتباط مهناداری وجود دارد (p =1/113

با نتایج حاصل از ماالهات درگاهی و همکاران ( ،)2المالکی و

 )r=1/22،آزمون آماری  Mann-Whitney Uمستقل نشان داد كه

همکاران ( )11و غالمی ( )11همسو می باشد .علت این مسئله بدین

بین جنسیت و نمره كیفیت زندگی كاری از نظر آماری ارتباط

گونه قابل توجیه می باشد كه كاركنانی كه درآمد بیشتری دارند در

مهناداری وجود دارد ( )p = 1/119از طرفی آزمون كروسکال والیس

مقایسه با كاركنانی كه درآمد كمتری دارند ،خود را در موقهیت و

نشان داد كه بین دیگر متغیر ها (وضهیت تاهل ،تهداد فرزندان ،میزان

آینده شغلی بهتری پنداشته و در نتیجه به كار خود عالقه و

تحصیالت ،نوع استخدام و محل خدمت) و میانگین نمره ی كیفیت

رضایمندی بیشتری نشان می دهند و درک و آگاهی بیشتری از

زندگی ارتباط مهناداری وجود ندارد.

نتیجه ی تال ش های به عمل آمده دارند و از حقو و مزایایی كه در

همچنین آزمون آماری كروسکال والیس نشان داد كه میانگین نمره

یافت می كنند رضایت بیشتری نشان می دهند و در نتیجه از كیفیت

ی كیفیت زندگی كاری كاركنان در واحدهای مختلف دانشگاه از نظر

زندگی باالتری برخوردار هستند ( .)2از طرفی نتایج این ماالهه با

آماری دارای اختالف مهنی دار نمی باشد (.)p=1/915

نتایج حاصل از ماالهه ی عبداهلل پور و همکاران در تضاد می باشد
( .)15به نظر می رسد این اختالف به علت متفاوت بودن جامهه ی

بحث:

مورد ماالهه بوده به طوری كه در ماالهه ی عبداهلل پور و همکاران

باور كلی جامهه مورد ماالهه با میانگین سنی  94/17و سابقه كار

كاركنان ادارات مختلف شهر بوكان مورد بررسی قرار گرفتند در

 11/73سال ،جامهه ای نسبتا جوان می باشد .میانگین و انحراف

صورتی كه در ماالهه حاضر تنها كاركنان ستادی دانشگاه علوم

استاندارد نمره كیفیت زندگی كاری افراد مورد ماالهه برابر با

پزشکی شیراز بررسی شدند.

 127/41±11/11محاسبه شد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد

نتایج این ماالهه مشخص ساخت كه بین سابقه كار افراد و كیفیت

درآمد افراد مورد ماالهه  4221111/15±2114131/1ریال بدست

زندگی كاری ارتباط مهناداری وجود ندارد كه با نتایج حاصل از

آمد .بیشتر افراد مورد ماالهه متاهل ( )%12/95و فو

دیپلم یا

ماالهه ی درگاهی و همکاران در تضاد می باشد (.)2

لیسانس ( )%43/17می باشند .از نظر تهداد فرزندان ،بیشتر افراد مورد

نتایج این ماالهه مشخص ساخت كه بین جنسیت و كیفیت زندگی

ماالهه بدون فرزند یا دارای یک فرزند می باشند (.) %11/4

كاری ارتباط مهناداری وجود دارد ،كه با نتایج حاصل از ماالهات

نتایج این ماالهه مشخص ساخت كه بین سن افراد مورد ماالهه و

واگنار و همکاران ( )11و ناتاراجان و همکاران ( )12همسو می باشد.

نمره كیفیت زندگی كاری از نظر آماری ارتباط مهناداری وجود ندارد

از طرفی این یافته با نتایج ماالهه ی درگاهی و همکاران و عبداهلل پور

كه با نتایج حاصل از ماالهه عبداهلل پور و همکاران همسو می باشد

و همکاران در تضاد می باشد ( .)15،2یافته های این ماالهه نشان داد

( .)15از طرفی این یافته با نتایج حاصل از ماالهه ی كارلیوس و

كه زنان از ساح كیفیت زندگی كاری باالتری نسبت به مردان

همکاران كه نشان داد با افزایش سن ،ساح كیفیت زندگی كاری

برخوردارند.

كاهش می یابد ( ،)14در تضاد می باشد .شاید علت این تضاد با
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد نمره كیفیت زندگی كاری بر اساس جنسیت ،وضهیت تأهل ،تهداد فرزندان ،میزان تحصیالت ،نوع استخدام و
محل خدمت در افراد مورد ماالهه ()n=212
نمره كیفیت زندگی كاری

متغیر
میانگین

انحراف استاندارد

p-value

جنس:
زن ()n=199

191/37

11/54

مرد ()n=24

125/14

11/77

121/41

17/91

127

17/15

191

-

وضهیت تأهل:
مجرد ()n=11
متاهل ()n=153
طال گرفته ()n=1
همسر متوفی ()n=2
تهداد فرزندان:
بدون فرزند ()n=21
دارای فرزند ()n=192

میزان تحصیالت:
دیپلم و زیر دیپلم ()n=41
فو دیپلم و لیسانس ()n=123
فو لیسانس و دكترا ()n=92
نوع استخدام:
رسمی و پیمانی ()n=113
قراردادی و شركتی ()n=113

121/32

11/17

191/17

15/21

191/77

14/41

124/11

14/51

121/59

14/17

122/21

14/92

191/47

14/47

123/71

14/19

*آزمون من -ویتنی مستقل بین دو گروه
† آزمون كروسکال والیس
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ساح درآمد افراد بر كیفیت زندگی كاری در جامهه ی مورد ماالهه

این ماالهه در كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

.تاثیر دارند

 لذا نتایج آن به سایر بخش های این دانشگاه و دیگر،انجام شده است

در پایان نویسندگان پیشنهاد می كنند كه كیفینت زنندگی كناری در

.دانشگاه های كشور قابل تهمیم نیست

پرسنل درمانی دانشگاه های علوم پزشکی مورد بررسنی قنرار گینرد و
.راهکارهایی جهت بهبود كیفیت زندگی كاری آنها ارا ه گردد

:تشکر و قدردانی

:نتیجه گیری
موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی شاغل در آن بستگی
و نگهداری نیروی انسانی

 اگر مسئوالن سازمان قادر به جذ.دارد

-52-2124 مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی به شماره تصنوی

شایسته و با انگیزه نباشند و نتوانند ساح كیفیت زندگی كاری افراد

 مهاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز می23-11

 آن سازمان در جهت انجام مسئولیت ها و وظایف فرد،را ارتقا دهند

.باشد

با مشکل مواجه می شود و در نتیجه بهره وری سازمان كاهش خواهد
 نتایج ماالهه حاضر نشان داد كه متغیرهایی همچون جنسیت و.یافت
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Abstract
Introduction: Due to the increasing complexity and competitions of organizations and job market, considering the
manpower and his quality of work life are progressively becoming important. This study aimed to evaluate the quality
of work life and its influencing factors in the staff of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS).
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 218 staff ranging from 23 to 54 years of age participated
voluntarily from SUMS. A questionnaire consisted of two parts was used as a data collecting tool. In the first part,
demographic and occupational characteristics, and in the second part questions about the quality of work life were
included. The data were analyzed using statistical tests including Pearson Correlation, Kruskal-Wallis and MannWhitney U by SPSS software (Version 16.0).
Results: The mean (SD) score of quality of work life was equal to 127.51 (16.61). Statistical tests showed significant
correlations among the score of quality of work life with the gender (p=0.013) and income level (p=0.009) of the
studied subjects, so that that the quality of work life scores of women and high-income individuals were higher than
those of men and lower-income staff. Furthermore, the results showed no significant correlations among age, work
experience, marital status, number of children, educational level, type and the place of employment with the quality of
work life scores in the studied staff.
Conclusion: The study suggests that variables such as gender and the staff income level are of influencing factors on
quality of work life.
Key words: Organization, Quality of work life, Shiraz
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