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مجله ارگونومی
فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
دوره  ،2شماره  ،4زمستان 3131

رابطه کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
یداله حمیدی ،3مرضیه مرتضایی ،*2احمد حیدری پهلویان ،1علیرضا سلطانیان ،4رشید حیدری مقدم

تاریخ پذیرش3131/33/8 :

چکیده
مقدمه :کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین موضوعات مدیریت منابع انسانی است که با رضایت شغلی ،ترک شغل ،میزان گردش ماالی ،شصصایت و اساتر
ناشی از کار مرتبط است .در این پژوهش هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مشارکت و سطوح استر
بود.

در بین کارکنان مراکز بهداشتی درماانی شاهری

مواد و روشها :این یک مطالعه توصیفی /تحلیلی و مقطعی بود که بر روی  324نفر از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان همدان به روش تصادفی انجام
شد .از پرسشنامه های سنجش کیفیت زندگی کاری والتون ،سنجش مشارکت بلچر و استر
برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شد.

برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شاد و از آزماون پیرساون

یافتهها :نتایج نشان داد  44/1درصد افراد سطح مشارکت کلی را کم 18/7 ،درصد در حد متوسط و  23درصد میزان مشارکت را زیاد دانستهاند ،همچنین 71/4
درصد افراد سطح استر ادراکشده پایین و  26/6درصد سطح استر ادراکشده را زیاد گزارش کردهاند .یافتههای تحقیق تائید کردناد کاه باین مشاارکت و
سطح کیفیت زندگی کاری افراد رابطه معنیدار مثبت برقرار است ( ،) P-value< 4/443 ، r=4/11همچنین بین کیفیت زندگی کااری و اساتر رابطاه منفای
وجود دارد.( r=-4/233 ، P-value=4/435 ( ،
نتیجهگیری :با شناخت سطح استر

و مشارکت کارکنان و با ارائه و پیادهسازی استراتژیهای مناسب مشارکت و کاهش استر  ،میتوان کیفیت زندگی کاری

و نهایتاً بهرهوری سازمانهای ارائهکننده خدمات بهداشتی را افزایش داد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی کاری ،مشارکت ،استر  ،کارکنان بهداشتی

 .3دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
( * .2نویسنده مسئول)کارشنا

ارشد ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی همدانmis_mortezaei@yahoo.com .

 .1دانشیار ،گروه روانپزشکی ،عضو مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوءمصرف مواد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
 .4استادیار ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیر واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.
 .5استادیار ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان.

www.SID.ir

Downloaded from journal.iehfs.ir at 16:16 IRDT on Tuesday April 28th 2015

تاریخ دریافت3131/3/4 :
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ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی  -عضالنی کاربران ...

مقدمه

سازمان است ( .)32 ,33نیروی کار با ایجاد فضای مشارکت ،تغییارات

کیفیت زندگی کاری یک مسئله اجتمااعی مهام بارای ساازمانهاای

اعمال شده را راحتتر میپذیرند و مداخالت مشارکتی به آنها تواناایی

اسات ( .)3کیفیات زنادگی کااری مجموعاه

جسمی و سازمانی را بهطور همزمان مایدهاد

انسانی و جوامع بازر

مقابله با عوامل استر

ناشای از کاار مرباوط اسات

 QWLو میزان مشارکت در کار ،یکای از عوامال مهام دساتیابی باه

میزان گردش مالی ،شصصیت و استر

بررساای ماایکنااد( .)2کااامین ) (Cumminو ورولاای )(Worley

سطح باالتری از ارائه مراقبت بهداشتی با کیفیت باالتر اسات ( .)34از

معتقدند کیفیت زنادگی کااری )QWL (Quality of Work Life

فاکتورهای مهم دیگر که در افزایش کیفیت زنادگی کااری تأثیرگاذار

راه بررسی عملکرد پرسنل ،کار ،و سازمانهای مربوطه است که متاأثر

است کاهش استر های شغلی کارکنان میباشد.

از رفاه کارکنان و اثربصشای ساازمانی مایباشاد ) .(3مفهاوم کیفیات

در مراقبت های بهداشتی به دلیل حساسیت بااال ،ضارورت تطاابق باا

زندگی کاری نگرشی به روابط سازمانی و روش طراحای مجادد شاغل

کاری و تحمل فشار

برنامههای ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه ،استر

مبتنی بر تصمیمگیری گروهی و حرکت به سامت اثربصشای ساازمان

در پرسنل افزایش مییابد ( .)35استر

است ( .)4بهنحویکه گفته میشود ،در حرکت به سمت کیفیت باالتر،

محرک ،نتیجه یا پاسخ و یا بهعنوان یک تعامل تعری شده اسات و از

 QWLمتأثر از توسعه کارکنان و رفاه آنها بهعنوان یکی از جنبههای

چارچوبها یا دیدگاههای مصتل مورد بررسی قرار گرفته است (.)36

مهم بهره وری سازمانهای بهداشاتی اسات ( .)5از ابزارهاای مهام در

یک ارزیابی فیزیولوژیک باا

برای نمونه سلی پیشنهاد کرد که استر

بهعنوان یک پایشآیناد یاا

افزایش سطح کیفیت زنادگی کااری افاراد جلاب مشاارکت افاراد در

تکیه بر رابطه استر

سطوح مصتلا ساازمان اسات .یکای از رویکردهاای متاداول مااکرو

اواسط سال  3354استر

بهعنوان یک خطر شاغلی در نظار گرفتاه

ارگونومی که عملکرد سازمانی را بهبود میبصشد ،برنامههای ارگونومی

شد ( .)38ادراک استر

ناشی از شغل میتواند بهعناوان یاک معیاار

مشارکتی است .احتمال موفقیت برنامههاای ارگوناومی مشاارکتی در

مفید از عملکرد سازمان در نظر گرفته شود ( )33زیارا یکای از اثارات

مسائل مربوط به غیبت های شغلی ،تغییر فرهنگ سازمانی ،یاادگیری

زیاانباار آن کاااهش رضاایت شااغلی و باهطااور غیرمساتقیم افاازایش

و توسعه شغلی ،بهبود کیفیت کار و زندگی،کاهش استر های شاغلی

غیبتهای شغلی در بین کارکنان است ( .)24بنابراین ضرورت کاهش

و نهایتاً ارتقای سالمت کارکنان زیاد اسات ( .)7 ,6مشاارکت افاراد در

استر

شغلی بهمنظور افزایش بهرهوری و افزایش سالمت روانی کامالً

طراحی و انجام شغل منجر به افزایش رضایت شغلی و کیفیت زنادگی

احسا

میشود .با توجه به موارد فوق هدف اصالی پاژوهش حاضار

کاری آناان مایشاود .باهطاورکلی برناماههاای ارگوناومی مشاارکتی

اندازهگیری سطح کیفیت زندگی کاری و بررسای رابطاه آن باا ساطح

( ) Participatory Ergonomicsمفهوم مداخالت ماکرو ارگونومیک

مشارکت و استر

در بین کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درماانی

برای بهبود مستمر روابط افراد باا محایط کارشاان اسات .مشاارکت و

شهرستان همدان بوده تا بر اساا

شیوههای مشارکتی از روشهای اصالی در طراحای و تجزیاهوتحلیال

بدست آمده به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد.

سیستمهای کاری است ( .)8این برنامهها برای اساتفاده از کارکناان
در تجزیه تحلیل و طراحی ارگونومیک محیط کار است ( .)3مشاارکت
کارکنان و مدیریت در شناسایی و اجرای تغییار یاک جازء اساسای از
مداخالت ارگونومی مشارکتی است که نتیجه چنین مداخالتی افزایش
اثربصشی برنامههای تغییر ( ،)34افزایش قابلیتهای ماورد نیااز حال
مسئله برای بهبود شرایط کار ،و همچنین ارتباط بهتر میان گروهها در

و بیماری ناشی از آن است ( .)37بههرحاال ،از

تحلیال رابطاه باین آنهاا و نتاایج

مواد و روشها
مطالعااه حاضاار یااک تحقیااق مقطعاای و توصاایفی /تحلیلاای از نااو
همبستگی می باشد که در کارکنان مراکز بهداشتی درماانی(بهداشات
حرفه ای ،بهداشت محیط ،بهداشت عمومی شامل خانواده و مباارزه باا
بیماریها) شهر همدان در سال  3132انجام شده است.کلیه کارکناان
مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،1پاییز 3131
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عوامل تأثیرگذار در شغل را که به رضایت شاغلی ،قصاد تارک شاغل،

( .)31بنابراین صاحبنظران سازمانی بیان مایکنناد کاه رابطاه باین
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یداله حمیدی و همکاران

( )r=4/25در سطح خطاای ( ) =4/45و تاوان آزماون ،)3- (=4/84

سال 3134با عنوان بررسی سطح مشارکت و خالقیت کارکنان مراکاز

324نفرتعیین شد .روش نمونهگیاری باه صاورت تصاادفی باوده و باا

بهداشتی درمانی شهرستان همدان .پایائی پرسشانامه باا اساتفاده از

مراجعه به مراکز بهداشتی شهر همدان انجاام شاد .اطالعاات بدسات

ضریب آلفای کرانباخ و با کمک نرمافازار  SPSSبرابار باا  4/8بدسات

آمده توسط نرمافزار  SPSSنساصه  36آناالیز شاد و روشهاای آماار

آمد.

توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی ،نسبت ،میانگین و انحراف معیاار

پرسشنامه سنجش استر

برای توصی دادهها و آزمون همبستگی پیرسون برای رابط سنجیهاا

"کوهن" و همکاران بود که در سال  3381جهت اندازهگیاری میازان

مورد استفاده قرار گرفت.

استرسی کاه شاصد در زنادگی ادراک مایکناد ،سااخته شاد .ایان

مقیا

ارزیابی استر

ادراک شده توسط

ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای  15سؤالی کیفیت زنادگی

پرسشنامه  34مقیا

کاری والتون ،پرسشنامه  27ساؤالی سانجش ساطح مشاارکت بلچار

است و از  4تا  4نمرهگذاری میشود .سؤاالت نگرش پاساخدهناده را

کوهن( )Cohenباود کاه

راجع به رویدادها جویا میگردد .نماره نهاایی شاصد باین  4تاا 54

پس از توضیح اهداف تحقیق به کارکنان جامعه مورد پژوهش تحویال

خواهد بود .پایایی این آزمون در مطالعات گوناگون باین  ./84تاا ./86

و توسط آنها تکمیل گردید.

گزارش شده است.

) (Belcherو پرسشنامه  34سؤالی استر

سنجش کیفیت زندگی شغلی بر اسا

پرسشنامه مدل توساعه یافتاه

دارد و شیوه پاساخ باه ساؤاالت شایوه لیکارت

یافتهها

الگوی والتاون انجاام گرفات .ایان پرسشانامه شاامل 15ساؤال پانج

در این تحقیق  324نفر از 244کارمند ماورد مطالعاه قارار گرفتناد.

گزینهای است که با روش لیکارت()3-5سانجش مایگاردد ( Silva,

میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه17/7سال بود .باالترین سان

 .)Bruno et al. 2008سؤاالت در  8محور تفسیر شد و امتیاز کال و

شرکتکنندگان  58سال و کمترین سن  24سال بود .میاانگین سانی

امتیاز هر یک از محورها محاسبه گردید .تفسیر نمرات به این صاورت

زناااان  18/53ساااال( )SD=7/727و میاااانگین سااانی ماااردان 15

است که هرچه نمره کسب شده افراد باالتر باشد نشااندهناده ساطح

سااااال( )SD=6/154بااااوده اساااات.میااااانگین سااااابقه کااااار

کیفیت زندگی باالتری است .مؤلفههای مدل والتون به شرح زیر مای-

34/63سال( )SD=47/7بوده است سایر مشصصات هم در جدول زیار

باشد:

آمده است (جدول شماره.)3

 )3پرداخاات منصاافانه و کااافی  )2محاایط کاااری ایماان و بهداشااتی
 )1اسااتفاده از تواناااییهااای افااراد در کااار  )4فرصااتهااای شااغلی
 )5تعامالت اجتماعی در کار  )6قانون گرایی در ساازمان  )7جایگااه

جدول شماره  :1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیك جامعه مورد پژوهش
متغیر
زن

کار در زندگی  )8روابط اجتماعی و نفوذ در کار.
برای سانجش ساطح مشاارکت از پرسشانامه  27ساؤالی مشاارکت

جنس

بلچراستفاده شد کاه ساطح مشاارکت را از ساه بعاد مایسانجد کاه
دربرگیرنده سطح مشارکت کارکنان ،مدیران و سازمان در برناماههاای

تأهل

مشارکت مایباشاد .ایان پرسشانامه شاامل  1قسامت اسات :الا )
خصوصاایات سااازمانی  ،ب) خصوصاایات کارکنااان  ) ،خصوصاایات
مدیریت .سؤالها با طی امتیاز بهصورت لیکرت از  3تاا  5و از کاامالً
مصال تا کامالً موافق میباشد ،که جمعاً دارای  27سؤال  5گزیناهای
است ( .)24روایی پرسشنامه به تأیید متصصصین مدیریت رسیده و در
مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،4زمستان 3131
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تحصیالت

تعداد

فراوانی()%

36

77/4

مرد

28

22/6

مجرد

36

32/3

متأهل و سایر

348

87/3

دیپلم

32

3/7

فوقدیپلم

57

17/3

لیسانس

65

51/ 2
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 244نفر بوده و حجم نموناه باا در نظار گارفتن ضاریب همبساتگی

چندین پژوهش از آن استفاده شده است از جمله پژوهش شهبازی در
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رابطه کیفیت زندگی کاری با سطح مشارکت و…
بررسی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتاون نشاان داد کاه

کیفیت زندگی کاری افراد مورد مطالعه رابطه معنیدار مثبات و قاوی

سطح رضایت افراد از کیفیت نظام پرداخت حقاوق و مزایاا کام باوده

برقرار است .این رابطه مثبت نشان میدهد با افزایش مشارکت ساطح

است و پس از آن فرصتهای ایجادشده توسط شغل و قانون گرایی در

کیفیت زنادگی کااری نیاز افازایش ماییاباد.از ساوی دیگار آزماون

سازمان قرار گرفته است .در مقابل جایگااه کاار در زنادگی فاردی باا

همبستگی نشان داد کیفیت زندگی کاری و استر

با هم رابطه قاوی

 37/7درصد بیشترین رضایت را به خود اختصاص داد.

و منفی دارند (جدول شماره .)1

میزان مشارکت
ابعاد مشارکت

زیاد

کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مشارکت سازمانی

43

13/5

41

14/7

13

25

مشارکت کارکنان

46

17/3

13

25

46

17/3

مشارکت مدیریت

33

35/1

45

16/1

64

48/4

ادراکشده افراد نتایج نشاان داد  71/4درصاد

در مورد میزان استر

بحث

افراد سطح استر

ادراکشده پایینی دارناد و در ماورد  26/6درصاد

بررسی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتاون نشاان داد کاه

آنان سطح استر

ادراکشده ،زیاد گزارش شده است .آزماون آمااری

"کیفیت نظام پرداخت حقوق و مزایا "کمترین نماره و رضاایت را باه

 Tتست تفاوت معناداری باین زناان و ماردان از نظار ساطح اساتر

خود اختصاص داده است ،در مقابل "جایگااه کاار در زنادگی فاردی"

ادراک شده نشان نداد.

بیشترین رضاایت را باه خاود اختصااص داد .در پاژوهش درگااهی و

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد  44/1درصد افراد میزان مشارکت

همکاران که در سال  3185با عنوان " بررسی کیفیت زنادگی کااری

کلی را کم 18/7 ،درصد میزان مشارکت را در حد متوسط و 23

پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهاران" بار روی 143

درصد میزان آن را زیاد گزارش کردهاند .همچنین این پرسشنامه در

نفر از پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شاد

سه بعد فردی ،سازمانی و مدیریتی میزان مشارکت افراد را میسنجد.

مشصد گردید که پرستاران از اکثار عناصار یاا مؤلفاههاای کیفیات

بیشترین سطح مشارکت در سطح مشارکت سازمانی به میزان 13/5

زندگی کااری خاود رضاایت ندارناد و از پاایین باودن میازان حقاوق

درصد و کمترین میزان مشارکت در سطح مشارکت مدیران گزارش

ماهیانه ،امکاناات رفااهی ،پااداشهاای نقادی و غیار نقادی ،مزایاای

شد (جدول شماره .)2

غیرمستقیم ،و همچنین وجود اساتر هاای شاغلی و شافاف نباودن

جدول شماره  :3بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با مشارکت و استرس

دورنمای شغلی ناراضی هستند( )23که با نتایج مطالعه حاضار همساو

در جامعه مورد پژوهش

است .برنامه ریزی جهت توزیع عادالنه منابع و ایجاد سیستم پاداش و

متغیر
کیفیت زندگی کاری

مشارکت

استرس

P-value < 4/443

P-value=4/435

r=4/11

r=-4/233

مزایای مناسب با عملکرد کارکنان و شیوه ارزشیابی مناساب از ساوی
مدیران میتواند این نارضایتی را کاهش دهد .در خصوص رضایتمندی
از شیوه ارزشیابی نتایج تحقیقای در ساال  2434در مراکاز بهداشات

آزمون رابطه سنجی پیرساون نشاان داد کاه باین مشاارکت و ساطح

نشان داد که  65درصد افراد نسبت باه تاأثیر شایوه فعلای ارزشایابی
کارکناان در برناماهریازی و توانمندساازی پرسانل نظاری متوساط و
ضعی داشتهاند(.)22
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یداله حمیدی و همکاران
حمیدی و همکاران در پژوهشی در سال 3134با هدف تعیین عوامال

استر

ادراکشده افاراد نتاایج نشاان داد  71/4درصاد افاراد ساطح

مؤثر در رضایتمندی شغلی پرسنل بیمارستانهاای آموزشای درماانی

استر

ادراکشده پایین و متوساطی دارناد و در ماورد  26/6درصاد

شهر همدان به این نتیجه میرسند که ،توجه به موضو سرپرساتی و

آنان سطح استر

مدیریت در ساازمان هماراه باا ایجااد جاو مناساب در محایط کاار و

همکاران در مطالعه ای روی  374پرساتار شااغل در بیمارساتانهاای

همچنین تالش برای برطرف کاردن مشاکالت اقتصاادی کارکناان در

شااغلی

ادراک شاده ،زیااد گازارش شاده اسات .نوریاان و

آموزشای اصافهان و باا اساتفاده از پرسشانامههاای اساتر

افزایش رضایت شغلی آنها مؤثر است(.)21

اندرسون و سالمت عمومی گلدبر

نتایج نشان داد که  44/1درصد افاراد میازان مشاارکت کلای را کام،

پرسااتاران مااورد بررساای از نظاار میاازان اسااتر

 18/7درصد میزان مشارکت را در حد متوسط و  23درصد میازان آن

بودند( )26که با نتیجه بدست آمده همسویی دارد.

را زیاد گزارش کردهاند .همچنین این پرسشانامه در ساه بعاد فاردی،

بررسی نشان داد کیفیت زندگی کاری و اساتر

در حااد متوسااط
ادراکشاده باا هام

ادراکشده ساطح کیفیات

سازمانی و مدیریتی میزان مشارکت افراد را میسنجد .بیشترین سطح

رابطه منفی دارند ،یعنی با افزایش استر

مشارکت در سطح مشارکت سازمانی به میزان  13/5درصد و کمترین

زندگی کاری افراد پایین مایآیاد .الیازور  Elizurدر مطالعاهای باا

میزان مشارکت در سطح مشارکت مادیران گازارش شاد .در بررسای

عنوان " کیفیت زندگی کااری و ارتبااط آن باا کیفیات زنادگی" کاه

انجام شده در سال  3184توسط نوروزی نژاد و همکاران باا عناوان "

بررسی سیستماتیک این دو مفهوم است نشان دادهاند که عوامل روانی

بررسی میزان مشارکت سرپرستاران در تصمیمگیاری و ارتبااط آن باا

ادراکشده افراد و یا حمایتهای اجتماعی و سازمانی بر

مانند استر

رضایت آنان از مشاارکت در تصامیمگیاری" کاه در باین  34نفار از

عملکرد سازگارانه و منسجم آنان مؤثر است و نهایتاً کیفیات زنادگی

سرپرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و

کاری و کیفیت زنادگی افاراد را تحات تاأثیر قارار مایدهاد( .)27در

خدمات بهداشتی درمانی ایران انجاام شاد ،تجزیاه و تحلیال دادههاا

پژوهش خاقانی زاده و همکاران در ساال  3187باا عناوان " بررسای

نشان داد که  44/4درصاد سرپرساتاران میازان مشاارکت خاود را در

رابطه اساتر

شاغلی و کیفیات زنادگی کااری پرساتاران شااغل در

تصمیمگیری در حد متوسط اعالم کردند ( )24که این نتیجه با نتیجه

بیمارستانهای منتصب نیروهای مسلح" بر روی  244نفار از پرسانل

بدست آمده در مطالعه اخیر مطابقت دارد.

پرستاری مشصد شد پرستاران داراى کیفیات زنادگك کاارى بااالتر

حمیدی در تحقیق خود در سال  2443که بر روی تیمهاای ساتادی

استر

دانشگاههای علاوم پزشاکی کشاور و باا هادف شناساایی مهامتارین

نتیجه گیری

مؤلفههای مشارکت در حوزههای بهداشتی انجام شاد باه ایان نتیجاه

طراحی ارگونومیک فضای کار فیزیکای ،اساتفاده از تجهیازات و ابازار

دستیافت که باالترین سطح مشارکت مرباوط باه تجرباه مادیران در

بهروز ،استفاده از خالقیت ،مشارکت و مهارت افاراد در حال مسائله و

هدایت جلسات ،تشویق کارکنان به مشارکت و احترام به کارکناان باا

ایجاد فضای صمیمانه بین همکاران میتواند باعا کااهش اساتر

و

 44درصد بود و کمک به افزایش دانش کارکناان و اعتقااد باه نتاایج

افزایش سطح کیفیت زندگی کاری و مشارکت افراد در سطوح مصتل

مثبت با  11درصد قرار گرفت .از طرفای پاایینتارین ماوارد آماادگی

گردد .بناابراین برناماه ریازی جهات توانمندساازی مادیران در ماورد

مدیریت برای مشارکت عبارت بود از در اختیار قارار نادادن اطالعاات

چگونگی پیادهسازی استراتژیهاا و تکنیکهاای مادیریت مشاارکتی و

کاری ،عدم تشریح سیاستها و روندهای کاری ،عدم درک نقش خاود

برنامهریزی جهت افزایش مهارت مدیران در تدوین استراتژیهای مؤثر

بهعنوان مربی و آموزشدهنده بود .بهطاور کلای ایان پاژوهش نشاان

براى بهبود شرایط کارى وکاهش استر

شغلك منجر باه ارائاه بهتار

میدهد که  23/1درصد موافق وجود آمادگی مادیران و  43/5درصاد

خدمات بهداشتی به ماردم و عااملی بارای ارتقااء ساطح ساالمت در

مصال

آمادگی مدیران برای مشاارکت بودناد ( .)25در ماورد میازان
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شغلی کمتری دارند که با مطالعه حاضر همسویی دارد (.)28

جامعه میگردد.
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Abstract
Introduction: The quality of work life is one of the main issues in human resource management that is related to job
satisfaction, resignation, turnover rate, personality and job stress. The present study was conducted to investigate the
quality of work life in relation to stress levels and participation in health care workers in cities.
Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted on 124 random health care workers
employed in centers across the city of Hamadan. Walton's quality of work life questionnaire, Belcher's participation
questionnaire and a stress questionnaire were used for achieving the study objectives. The Pearson test was used for
determining the correlation between the variables.
Results: The results showed that 40.3% of the subjects reported their overall participation rate to be low, 38.7%%
reported it to be moderate and 21% reported it to be high. In addition, 73.4% of the subjects reported low levels of
perceived stress and 26.6% reported it to be very high. The findings of the study showed a significant positive
correlation between participation and the quality of work life (r=0.33 and p<0.001). The quality of work life and stress
were also found to have a negative correlation (p=0.015 and r=-0.219).
Conclusion: Through understanding participation and levels of stress among the employees and through presenting
and implementing appropriate strategies for reducing stress and encouraging participation, the quality of work life and
ultimately the productivity of health care organizations can be increased.
Keywords: Quality of work life, Participation, Stress, Health workers

1. Department of Health Management, Research Center for Health Sciences, School of Public Health, Hamadan University of
Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2. *(Corresponding Author) School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Email:
mis_mortezaei@yahoo.com
3. Department of Psychiatry, Research center for behavioral disorders and substances abuse, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
4. Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan,
Iran.
5. Ergonomics Department, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
Journal of Ergonomics, Vol. 2, No. 4, Winter 2015

www.SID.ir

