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گی کاری مطرح می شود. از آن جایی که بهره وری و امروزه رضایت شغلی کارکنان در واژه جدید کیفیت زند زمینه و هدف:
مدیریت بخش اورژانس از اهمیت باایی برخوردار است. لذا توجه به کیفیت زندگی کاری بعنوان عامل اساسی در توانمند 

ی کاری سازی نیروی انسانی مورد نیاز این مدیریت و نظام مراقبت و درمان شناخته شده است. عوامل متعددی بر کیفیت زندگ
تاثیر گذارند که برخی از آنان، اثری سوء برکیفیت زندگی کاری داشته اند و تعدادی بنا به شرایط و نوع بخش متفاوت می 

باشند. از آن جایی که ازمه درمان مطلوب برخورداری پرسنل از کیفیت زندگی کاری مناسب است. لذا این مطالعه با هدف 
ا عوامل مرتبط در پرسنل بخش های اورژانس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری ب

 انجام شد.

نفر از پرسنل  1۴۲انجام گرفت. نمونه ها شامل  1۹۳۲تحلیلی که در -این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی مواد و روش ها:
تخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که به )پزشک، پرستار، بهیار( شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های من

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطاعات با استفاده از پرسشنامه اطاعات فردی و پرسشنامه کیفیت 
ه، زندگی کاری والتون جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مانند تی مستقل، آنوای یکطرف

سال  00تا  26درصد زن در محدوده سنی ۰۴درصد مرد و  21پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.یافتهها: در این مطالعه 
سال شرکت داشتند. پرسنل اورژانس از اکثر مؤلفه های کیفیت زندگی کاری خود رضایت نسبی  12با میانگین سابقه کار 
درصد زندگی کاری باایی را گزارش 6,۰درصد متوسط و 66,1گی کاری پایین، درصد کیفیت زند2۰,2داشتند. به طوری که  

کردند. همچنین کیفیت زندگی کاری با ساعت اضافه کاری، تعداد شیفت شب در ماه و کفایت درآمد رابطه معنی داری را 
 (.>۲,۲۲1pنشان داد)

ند. نارضایتی آنان از عدم پرداخت منصفانه و پرسنل اورژانس از کیفیت زندگی کاری متوسطی برخوردار بود نتیجه گیری:
کافی، نبود محیط ایمن و سالم، عدم رشد و امنیت، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی کاری بود. کیفیت زندگی 

امه کاری بعنوان فاکتور مهم روی جذب و ابقاء کارکنان درنظر گرفته می شود، لذا به نظر می رسد توجه ازم مدیران و برن
ریزان در طراحی مدیریت اورژانس به این عوامل جهت افزایش بهروری و بهبود رضایت شغلی پرسنل در این زمینه ضروری 

 باشد.

 کیفیت زندگی کاری، پرسنل، بخش مراقبت های ویژه اورژانس کلمات کلیدی:
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