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چکیده
مقدمــه :مراکــز بهداشــتی و درمانــی از مهمتریــن ســازمانهایی هســتند کــه بــا ارائــه خدمــات بهداشــتی و
درمانــی بــه مــردم نقــش مهمــی در تأمیــن ســامتی افــراد جامعــه بــر عهــد ه دارنــد .لــذا توجــه بــه کیفیــت
زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی شــاغلین ایــن مراکــز دارای اهمیــت میباشــد .مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی
کیفیــت زندگــی کاری و ارتبــاط آن بــا عملکــرد شــغلی در کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانــی انجــام گرفــت.
روش کار :ایــن مطالعــه بهصــورت مقطعــی روی  136نفــر از شــاغلین مراکــز بهداشــتی درمانــی و خانــه
بهداشــتهای شهرســتان اســامآباد غــرب انجــام گرفــت .ابــزار جمــعآوری دادههــا شــامل ســه پرسشــنامه
مشــخصات دموگرافیــک ،کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی بــود .دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و
آزمونهــای تــی مســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و ضریــب همبســتگی پیرســون آنالیــز شــدند.
یافتههــا :میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی شــاغلین موردبررســی  )8( 36/42ســال بــود .بیشــتر افــراد
شــرکتکننده در مطالعــه زن و متأهــل بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار امتیــاز کیفیــت زندگــی کاری و
عملکــرد شــغلی بــه ترتیــب  )13/25( 76/91و  )9( 52/5بــود .میــان کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی
رابطــه معنــیدار یافــت شــد ( .)p-value = 0/001کیفیــت زندگــی کاری بــا ســطح تحصیــات و عملکــرد
شــغلی بــا جنســیت و ســطح تحصیــات رابطــه معنــیدار داشــتند (.)p-value > 0/05
نتیجهگیــری :کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان متوســط بــه پاییــن و عملکــرد شــغلی متوســط بــه بــاال
میباشــد .راهکارهایــی چــون افزایــش حقــوق ،تشــویق کارکنــان بــه ادامــه تحصیــل و فراهــم آوردن کالسهــای
بازآمــوزی مرتبــط بــا شــغل میتواننــد در بهبــود وضعیــت موجــود مؤثــر باشــند.

مقدمه
در جهــان امــروز ،توانایــی ،قــدرت اقتصــادی و رفــاه هــر کشــوری،
بســتگی بــه اســتفاده بهینــه از منابــع ،امکانــات و نیــروی انســانی
آن کشــور دارد ،بهطوریکــه هــر چــه نیــروی کار شایســتهتر
و کارآمدتــر باشــد پیشــرفت آن کشــور در عرصههــای اقتصــادی
و اجتماعــی نیــز بیشــتر خواهــد بــود [ .]1ســازمانهای بهداشــتی
و درمانــی یکــی از مهمتریــن ادارات در تأمیــن ســامت جامعــه
میباشــند کــه نقــش حیاتــی در حفــظ و نگهــداری ســامت مــردم را
بــر عهــده دارنــد [ .]2کیفیــت زندگــی کاری بــه دلیــل ارتقــاء کیفیــت
منابــع انســانی موردتوجــه اکثــر مدیــران قرارگرفتــه و ایــن موضــوع
مســئله پیچیــدهای اســت کــه شــامل متغیرهــای محیــط کاری بــوده
و نتیجــه ارزیابــی کلــی افــراد از شــغل میباشــد [ .]4 ,3کیفیــت
زندگــی کاری بــه ســطحی از رضایــت ،انگیــزه ،درگیــری و تعهــد افــراد
اشــاره دارد کــه در محیــط کار تجربــه میکننــد و نشــاندهنده

اهمیــت زندگــی کاری افــراد میباشــد .فراینــد کیفیــت زندگــی کاری
درون ســازمان کارکنــان را در تمامــی ســطوح قــادر میســازد تــا
بهطــور مؤثــر در شــکلدهی محیــط کار ،اجــرای دســتورالعملها و
بــرون ده کاری فعــال باشــند [ .]5کیفیــت زندگــی کاری ازنظــر ابعــاد
شــامل فاکتورهــای فیزیکــی ،روانشــناختی و محیطــی میشــود کــه
حاصــل مقایســه امکانــات و خواســتههای افــراد میباشــد بــا آنچــه
بایــد داشــته باشــند و آنچــه موجــود اســت [ .]6کیفیــت زندگــی کاری
مطلــوب بــرای جــذب و نگ ـهداری ،ایجــاد انگیــزه کاری در کارکنــان،
عملکــرد ســازمان ضــروری بــوده و شــامل مؤلفههایــی از قبیــل پاداش
کافــی و منصفانــه ،شــرایط کاری ایمــن و بهداشــتی و یکپارچگــی
اجتماعــی در محیــط کار اســت کــه کارکنــان را قــادر بــه اســتفاده
بهینــه از ظرفیتهــا و تواناییهــای کاریشــان مینمایــد [.]7
باوجــود اهمیــت موضــوع ،در حــوزه بهداشــت تحقیقــات زیــادی
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انجامنشــده اســت .شــعبانی نــژاد و همــکاران بــا انجــام پژوهشــی،
کیفیــت زندگــی کاری پزشــکان خانــواده کــه در مراکــز بهداشــتی
درمانــی و خانــه بهداشــت ارائــه خدمــت میکننــد را در اســتان
مازنــدران متوســط بــه پاییــن گــزارش کردنــد [ .]8نتایــج مطالعــه
قلعـهای و همــکاران بــر روی کارکنــان دانشــگاه بوعلــی همــدان نشــان
میدهــد کــه کیفیــت زندگــی کاری از عوامــل مهــم بــر اســترس
بــوده بهطوریکــه هــر چــه کیفیــت زندگــی کاری فــرد باالتــر باشــد
اســترس کمتــری تجربــه میکنــد [ .]9ارزشــیابی عملکــرد اغلــب
بهعنــوان یکــی از مشــکلترین جنبههــای کار مدیریــت در نظــر
گرفتــه شــده و از عرصههــای گیجکننــده بــرای مدیــر اســت .فراینــد
ارزشــیابی عملکــرد از ویژگیهــای دنیــای کاری امــروزی اســت کــه
در ایجــاد نیــروی کاری مؤثــر ،مفیــد میباشــد [ .]10هــدف اصلــی
ارزشــیابی عملکــرد ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بــرای انجــام وظایــف
در راســتای اهــداف ســازمان میباشــد و ارتقاهــا ،وظایــف محولــه و
افزایــش حقــوق بــر اســاس ارزشــیابی عاملــی بــرای ایجــاد ایــن انگیزه
اســت [ .]11عملکــرد شــغلی مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت
بــاالی بهــرهوری در محــل کار ،موردتوجــه بســیاری از ســازمانها
بــوده [ ،]12و عبــارت اســت از ارزش مــورد انتظــار ســازمانها از
رویدادهــای رفتــاری مجــزا کــه افــراد طــی یــک دوره زمانــی مشــخص
انجــام میدهنــد [ .]13عملکــرد شــغلی نتایــج بعــد از اتمــام کار
اســت کــه نشــاندهنده ســطحی از دســتاورد یــک شــغل [،]14
انجــام مقــررات ســازمانی ،انتظــارات یــا التزامــات بــرای هــر یــک از
کارکنــان میباشــد [.]15
شــرمرهون بیــان میکنــد کــه عملکــرد شــغلی نتایــج کمــی و
کیفــی حاصــل بعــد از انجــام وظایــف محولــه توســط فــرد یــا افــراد
میباشــد .بالمبــرگ و پرینــگل اظهــار میکننــد کــه تناســب شــخص
بــا وظایــف ،توانایــی انجــام عمــل و عالقــه بــرای انجــام عمــل ،ســه
فاکتــور مهــم و تأثیرگــذار در عملکــرد شــغلی میباشــند همچنیــن
کورمــن انگیــزه و مهــارت ،ادراک نقــش و توانایــی شــغلی ،ســه بعــد
مهــم بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن عملکــرد شــغلی افــراد ذکــر کــرده
اســت .شــیو ،انجــام ارزیابــی عملکــرد بــرای ایجــاد انگیــزش کارکنــان
ســازمان و بهمنظــور تفهیــم دســتورالعملها و جبــران خســارات
گذشــته بــا تــاش و کوشــش را ضــروری دانســته اســت [ .]16بورمــن
و موتوویدلــو عملکــرد شــغلی را بــه عملکــرد وظیفــه و عملکــرد
زمینـهای تقســیم کردهانــد ،عملکــرد وظیفــه شــامل اطالعــات فنــی و
توانایــی حــل مســئله اســت کــه در ایــن حالــت وظایــف محولــه طبــق
دســتورالعملها و انتظــارات انجــام میگیــرد [ .]18 ,17مفهــوم
عملکــرد زمینـهای ایــن اســت کــه کارکنــان بــا میــل و رغبــت خــود
بــه ســازمان و بــدون توجــه بــه مقــررات و سیســتم کنترلــی وظایــف
خــود را انجــام میدهنــد .ایــن نــوع از عملکــرد میتوانــد کارایــی
ســازمان و افــراد را شــدت بخشــد و عملکــرد شــغلی را ارتقــا دهــد
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[ .]19نــوع نگــرش کارکنــان نســبت بــه موضوعــات مختلف ســازمانی،
بخصــوص نســبت بــه شــغل و حرف ـهای کــه انجــام میدهنــد ،نقــش
مهمــی در افزایــش انگیــزش آنهــا داشــته و باعــث میشــود کــه
وظایــف محولــه را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد کــه ایــن امــر بهنوبــه
خــود منجــر بــه افزایــش اثربخشــی و کارایــی ســازمان میشــود [.]20
بــا توجــه بــه اینکــه کارکنــان مراکــز بهداشــتی و درمانــی و خانــه
بهداشــت نقــش مهمــی در ارائــه خدمــات بــه افــراد جامعــه و تأمیــن
ســامت آنهــا ایفــا میکننــد و ازآنجاییکــه پژوهــش حاضــر تاکنــون
در جامعــه مــورد نظــر انجامنشــده اســت لــذا مطالعــه حاضــر باهــدف
بررســی کیفیــت زندگــی کاری و ارتبــاط آن بــا عملکــرد شــغلی در
کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانــی و خانــه بهداشـتهای شهرســتان
اســامآباد غــرب انجــام گرفــت.
روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توصیفی-تحلیلــی و بهصــورت
مقطعــی در تابســتان  1394در شــاغلین مراکــز بهداشــتی درمانــی
و خانههــای بهداشــت بــا کــه دارای جمعیتــی حــدود  160نفــر مــی
یاشــد بهطــور تمــام شــماری انجــام گرفــت .قبــل از شــروع کار بــا
مســئولین مربوطــه مکاتبــه و مجــوز الزم اخــذ گردیــد .پیــش از
تحویــل پرسشــنامه ،بــه افــراد شــرکتکننده در طــرح اطمینــان
داده شــد کــه اطالعــات حاصــل کام ـ ً
ا محرمانــه بــوده و در اختیــار
مدیــر ،شــخص و یــا هیــچ ســازمانی قــرار داده نخواهــد شــد و در
صــورت تمایــل و اخــذ رضایــت آگاهانــه پرسشــنامه در اختیــار
آنهــا قــرار گرفــت و پــس از موعــود مقــرر جمــعآوری گردیدنــد
بهطوریکــه تعــداد  152پرسشــنامه برگشــت داده شــد و پــس
از بررســی پرسشــنامهها تعــداد  136پرسشــنامه بهطــور کامــل
تکمیلشــده بودنــد کــه موردبررســی و آنالیــز قــرار گرفتنــد و تعــداد
 16پرسشــنامه نیــز بــه دلیــل اینکــه ناقــص بودنــد از مطالعــه حــذف
شــدند .کلیــه افــراد شــرکتکننده در طــرح حداقــل  2ســال تجربــه
کاری داشــتند .در ایــن پژوهــش  3پرسشــنامه مورداســتفاده گرفــت:
 .1پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک و زمینـهای :ایــن پرسشــنامه
دارای ســؤاالتی در مــورد ســن ،جنــس ،ســابقه کاری ،وضعیــت
تأهــل ،ســطح تحصیــات ،اســتعمال دخانیــات ،نــوع اســتخدام و
محــل خدمــت بــود.
 .2پرسشــنامه کیفیــت زندگــی والتــون :شــامل  32گویــه اســت کــه
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی کاری از آن اســتفاده میشــود.
ایــن پرسشــنامه شــامل مؤلفههــای :پرداخــت منصفانــه و کافــی،
محیــط کار ایمــن و بهداشــتی ،تأمیــن فرصــت رشــد و امنیــت
مــداوم ،قانونگرایــی در ســازمان ،وابســتگی اجتماعــی زندگــی
کاری ،فضــای کلــی زندگــی ،یکپارچگــی و انســجام اجتماعــی و
توســعه قابلیتهــای انســانی میباشــد و بــر اســاس طیــف لیکــرت

بخشی و همکاران
از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد امتیازبنــدی شــده اســت .خیلــی کــم
 1امتیــاز ،کــم  2امتیــاز ،متوســط  3امتیــاز ،زیــاد  4امتیــاز و خیلــی
زیــاد  5امتیــاز دارد .ایــن پرسشــنامه ســؤال معکــوس نــدارد .جهــت
امتیازبنــدی معمــوالً بــر اســاس نمــره عمــل میکننــد .بهطوریکــه
در تجزیهوتحلیــل نمــره بــاالی هــر بعــد تعیینکننــده امتیــاز
بــاالی آن بعــد میباشــد .پایایــی و روایــی آن مــورد تائیــد و در
مطالعــات مشــابه مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت [.]21
 .3پرسشــنامه عملکرد شــغلی هرســی و گلداســمیت :دارای  16سؤال
و شــامل مؤلفههــای توانایــی ( ،)abilityوضــوح نقــش (،)clarity
حمایــت ( ،)helpانگیــزه ( ،)incentiveبازخــور (،)evaluation
اعتبــار ( ،)validityمحیــط ( )environmentبــود .نمــره دهــی
ســؤاالت بهصــورت کامــ ً
ا مخالفــم (نمــره  ،)1مخالفــم (نمــره ،)2
نظــری نــدارم (نمــره  ،)3موافقــم (نمــره  )4وکامــا موافقــم (نمــره
 )5میباشــد .پایایــی و روایــی ایــن پرسشــنامه توســط اردســتانی و
همــکاران تائیــد شــده اســت [ .]22همچنیــن ضریــب پایایــی ایــن
پرسشــنامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  0/759بــه دســت آمــد.
دادههــای حاصــل بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ،ضریــب همبســتگی
پیرســون ،تــی مســتقل ،تحلیــل واریانــس یکطرفــه و بــا کمــک
نرمافــزار  SPSSنســخه  16مــورد آنالیــز قــرار گرفــت.

جــدول شــماره  2نشــان دادهشــده اســت.

یافته ها
 48/5درصــد شــرکتکنندگان مــرد و مابقــی زن بودنــد میانگیــن
و انحــراف معیــار ســنی افــراد موردمطالعــه  )8/1( 36/4ســال بــود.
 82/4درصــد افــراد متأهــل و  40/4درصــد آنــان دارای مــدرک
تحصیلــی لیســانس و باالتــر بودنــد .ازنظــر محــل خدمــت بیشــتر
آنــان ردههــای میانــی ( 56/6درصــد) بودنــد از ایــن تعــداد فقــط 7/4
درصــد افــراد دخانیــات مصــرف میکردنــد (جــدول .)1
میانگیــن (انحــراف معیــار) کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی
بــه ترتیــب  )13/25( 76/91و  )9( 52/5بــه دســت آمــد .میانگیــن
و انحــراف معیــار ابعــاد عملکــرد شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری

جدول  :1اطالعات دموگرافیک و زمینهای کارکنان موردمطالعه

متغیر

جنس
مرد
زن

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی و باالتر
گروههای سنی
زیر  30سال
 31-40سال
 41به باال

سنوات برحسب سال
 1تا 10
 11تا 20
 21تا 30
نوع استخدام
قراردادی
پیمانی
رسمی
رده شغلی
میانی
محیطی

مصرف سیگار
دارد
ندارد

جدول  :2میانگین و انحراف معیار شدت و فراوانی عملکرد شغلی ،کیفیت زندگی کاری و ابعاد آنها
کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن

پرداخت منصفانه و کافی

محیط کار ایمن و بهداشتی

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
قانونگرایی در سازمان

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
فضای کلی زندگی کاری

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
توسعه قابلیتهای انسانی
کیفیت زندگی کاری

تعداد ()136

درصد

66
70

48/5
51/5

24
112

17/6
82/4

15
39
27
55

11/0
28/7
19/9
40/4

14
40/4
45/6

19
55
62

55
49
32

40/4
36/0
23/5

26
25
85

19/1
18/4
62/5

77
59

56/6
43/4

10
126

7/4
92/6

میانگین

انحراف معیار

عملکرد شغلی و ابعاد آن

میانگین

انحراف معیار

10

2/81

توانایی

10/9

2/3

7/6

2/1

وضوح نقش (شفافیت)

7/8

1/3

7/6

2/4

حمایت

5/9

2

14

4/9

انگیزه

8/9

2/4

8

2/5

بازخور (ارزیابی)

5/6

2

11/1

3/1

اعتبار

6/6

1/9

8/7

2/3

محیط

6/8

1/9

9/7

2/8

عملکرد شغلی

52/5

9

76/91

13/25

عملکرد شغلی

52/5

9
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جدول :3ارتباط ابعاد کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی(ضریب همبستگی پیرسون)
عملکرد شغلی
p-value

r

پرداخت منصفانه و کافی

0/001

0/397

محیط کار ایمن و بهداشتی

0/001

0/336

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

0/000

0/479

قانون گرایی در سازمان

0/000

0/675

وابستگی اجتماعی زندگی کاری

0/001

0/533

فضای کلی زندگی کاری

0/151

-0/087

یکپارچگی و انسجام اجتماعی

0/001

0/561

توسعه قابلیت های انسانی

0/001

0/624

کیفیت زندگی کاری

0/001

0/642

جدول  :4ارتباط عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری با عوامل دموگرافیک ()p-value
سن

جنسیت

عملکرد شغلی

0/7

0/04

کیفیت زندگی کاری

0/11

0/3

*

تأهل

نوع استخدام

تحصیالت

0/94

0/91

0/005

*

0/66

0/3

0/002

*

سابقه کاری

محل خدمت

0/31

0/67

0/36

0/3

جدول  :5دستهبندی عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری (درصد)
کیفیت زندگی کاری

عملکرد شغلی
پایین

متوسط

باال

پایین

متوسط

باال

5/9

73/5

20/5

26/67

72/63

0/7

لضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه تنهــا مولفــه
فضــای کلــی زندگــی کاری بــا عملکــرد شــغلی رابطــه معنــی دار
نــدارد( )p-value=0/151و ســایر مولفــه هــای کیفیــت زندگــی
کاری بــا عملکــرد شــغلی ارتبــاط معنــی دار داشــتند همچنیــن
کیفیــت زندگــی کاری بــا عملکــرد شــغلی رابطــه قــوی و معنــی
دار داشــت((.)p value > 0/05جــدول)3
ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه عملکــرد شــغلی و
کیفیــت زندگــی کاری همبســتگی قــوی و معن ـیدار باهــم دارنــد
( .)p value = 0/001بــا اســتفاده از آنالیــز واریانــس یکطرفــه
مشــخص شــد کــه عملکــرد شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری بــا
ســطح تحصیــات رابطــه معنــیدار دارنــد (.)p value > 0/05
همچنیــن آزمــون تــی مســتقل رابطــه عملکــرد شــغلی را بــا
جنســیت نشــان داد ( .)p value = 0/04نتایــج در جــدول  3آورده
شــده اســت.
جــدول  4نشــان میدهــد کــه بیشــتر افــراد ازنظــر عملکــرد
شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری در گــروه متوســط قــرار داشــتند.
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کیفیــت زندگــی کاری در وضعیتــی متوســط رو بــه پاییــن و
عملکــرد شــغلی در وضعیتــی متوســط بــه باالبــود.
بحث
نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه کیفیــت زندگــی کاری بیشــتر
کارکنــان ( 72/63درصــد) متوســط و تنهــا  0/7درصــد کارکنــان
از کیفیــت زندگــی باالیــی برخوردارنــد همچنیــن عملکــرد شــغلی
بیشــتر شــرکتکنندگان ( 73/5درصــد) در حــد متوســط بــود و
 20/5درصــد کارکنــان دارای عملکــرد شــغلی باالیــی بودنــد بنابراین
کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان متوســط بــه پاییــن و عملکــرد
شــغلی افــراد متوســط بــه بــاال گــزارش میشــود .در ایــن بررســی
کیفیــت زندگــی کاری تنهــا بــا ســطح تحصیــات رابطــه معن ـیدار
داشــت کــه میتــوان اظهــار کــرد افــراد بــا داشــتن مــدرک باالتــر
از جایــگاه و موقعیــت شــغلی بهتــری برخوردارنــد .عملکــرد شــغلی
بــا ســطح تحصیــات و جنســیت دارای رابطــه معنــیدار بــود کــه
میتــوان گفــت افــراد بــا داشــتن تحصیــات باالتــر بیشــتر از

بخشی و همکاران
دیگــران بــر وظایــف خــود تســلط دارنــد .ازنظــر تاثیرجنســیت بــر
عملکــرد شــغلی تفــاوت را بایــد در نــوع وظایــف محولــه بررســی
کــرد چراکــه وظایفــی از قبیــل مراقبــت از مــادران بــار و کــودکان
کــه از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت بــر عهــده زنــان میباشــد.
مطالعــه نتایــج حاضــر ازنظــر رابطــه کیفیــت زندگــی کاری بــا ســن،
ســابقه کار ،وضعیــت تأهــل ،نــوع اســتخدام و محــل خدمــت همســو
بــا نتایــج مطالعــه چوبینِــه و همــکاران و ازنظــر تأثیــر ســطح
تحصیــات در تضــاد باهــم میباشــند [ ]23و ازنظــر تأثیــر ســن
بــر کیفیــت زندگــی کاری خــاف نتیجــه پژوهــش کارلیــوس اســت
[ .]24کــه نتیجــه ایــن تضــاد میتوانــد ناشــی از تفاوتهــای
نــژادی و فرهنگــی باشــد.
همچنیــن نتایــج مطالعــه درگاهــی و همــکاران نشــان میدهــد کــه
کیفیــت زندگــی کاری بــا ســن ،جنســیت ،وضعیــت تأهــل و ســطح
تحصیــات رابطــه معنـیدار نــدارد کــه مطالعــه حاضــر موافــق بــا آن
[ ]25و ازنظــر ســابقه کاری در تضــاد بامطالعــه لــی [ ]26و درگاهــی
اســت [ .]25همچنیــن در ایــن مطالعــه ســن بــا کیفیت زندگــی کاری
رابطــه معنـیدار نداشــت کــه همســو بــا نتایــج پژوهــش قلعـهای [.]9
پالمکویســت و ســانبرگ [ ]27و کینتنــر میباشــد [ .]28نتایــج
پژوهــش بردســیری و همــکاران رابطــه معنــیداری میــان کیفیــت
زندگــی کاری بــا ســطح تحصیــات نشــان نــداد کــه نتیجــه مطالعــه
حاضــر خــاف آن میباشــد و گروههــای ســنی ،جنســیت ،وضعیــت
تأهــل ســابقه خدمــت و نــوع اســتخدام بــا کیفیــت زندگــی کاری
رابطــه معنــاداری نداشــتند کــه یافتههــای مطالعــه حاضــر همســو
بــا آن اســت [ .]29یافتههــای مطالعــه از نظــر نمــره کلــی کیفیــت
زندگــی کاری بامطالعــه کوشــکی کــه روی پرســتاران دانشــگاههای
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام داده بــود همســو اســت [.]30
در ایــن بررســی کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان متوســط بــه پاییــن
بــود کــه در راســتای نتیجــه پژوهــش ســکاکی و همــکاران در میــان
ماماهــای شــاغل در بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان
اســت [ .]31در خصــوص تأثیــر عوامــل دموگرافیــک و زمین ـهای بــر
عملکــرد شــغلی مطالعــات انجامشــده کمــی یافــت شــد در بررســی
تأثیــر متغیرهــای دموگرافیــک و عوامــل زمینـهای بــر عملکــرد شــغلی
در مطالعــه جعفــری ،جنســیت و ســطح تحصیــات بــا عملکرد شــغلی
رابطــه معنــی داشــتند کــه مطالعــه حاضــر موافــق بــا آن اســت و
ازنظــر وضعیــت اســتخدامی و تأهــل باهــم در تضــاد میباشــند
[ .]32نتیجــه مطالعــه حاضــر از نظــر ارتبــاط عملکــرد شــغلی بــا
وضعیــت تأهــل موافــق و از نظــر جنســیت در تضــاد بامطالعــه یوپــال
اســت [ .]33همچنیــن در ایــن مطالعــه ســن بــا عملکــرد شــغلی
رابطــه معنــیدار نداشــت کــه موافــق بامطالعــه فرانــک و همــکاران
میباشــد [ .]34نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کیفیــت
زندگــی کاری رابطــه مثبــت و معنـیدار بــا عملکــرد شــغلی افــراد دارد

بهطوریکــه هــر چــه کیفیــت زندگــی کاری باالتــر باشــد بــه دنبــال
آن عملکــرد شــغلی افــراد بهتــر خواهــد بــود ،بنابرایــن توجــه بــه
کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بــرای ارتقــاء عملکــرد شــغلی امــری
ضــروری میباشــد .نتیجــه بهدســتآمده از رابطــه کیفیــت زندگــی
کاری و عملکــرد شــغلی در ایــن مطالعــه موافــق بــا پژوهــش یزدانــی
و همــکاران میباشــد [ .]35همچنیــن یافتههــای حاصــل از ایــن
مطالعــه مبنــی بــر رابطــه کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی در
راســتای نتیجــه پژوهــش شــهبازی و همــکاران اســت [ .]36پرداخــت
کافــی و منصفانــه حقــوق و مزایــا از مؤلفههــای کیفیــت زندگــی
کاری میباشــد و از طرفــی میــزان حقــوق و درامــد در ارتقــاء کیفیــت
زندگــی کاری مؤثــر شناختهشــده اســت [ .]23بنابرایــن بــا افزایــش
حقــوق و مزایــای کارکنــان میتــوان کیفیــت زندگــی کاری را ارتقــاء
داد کــه بهتبــع آن عملکــرد شــغلی و درنتیجــه بهــرهوری نیــز افزایــش
مــی بابــد [.]31
عملکــرد شــغلی تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی قــرار دارد ،تناســب
میــان فــرد  -ســازمان و فــرد – شــغل ازجملــه ایــن عوامــل اســت
بهطوریکــه هرانــدازه شــخص خــود را بــا شــغل و وظایــف محولــه
همخوانتــر بدانــد از عملکــرد شــغلی باالتــر برخــوردار خواهــد بــود
[ .]37همچنیــن یرگیــل و همــکاران نشــان میدهنــد کــه عملکــرد
شــغلی بــا عوامــل شــخصیتی شــامل برونگرایــی ،ثبــات پذیــری،
ســازگاری ،آزادی و وجــدان کاری رابطــه قــوی دارد [ .]38بنابرایــن
عــاوه بــر جنســیت ،ســطح تحصیــات و کیفیــت زندگــی کاری
کــه در ایــن مطالعــه بــر عملکــرد شــغلی مؤثــر بودنــد توجــه بــه
ویژگیهــای روانشــاختی افــراد جهــت ارزیابــی عملکــرد شــغلی نیــز
دارای اهمیــت اســت .از مزایــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه اثبــات
تأثیــر کیفیــت زندگــی کاری بــر عملکــرد شــغلی در کارکنــان مراکــز
بهداشــتی درمانــی و خانــه بهداشــتهای شهرســتان اشــاره کــرد
بهطوریکــه مطالعــه مشــابه ای در ایــن زمینــه یافــت نشــد .عــدم
شــرکت همــه کارکنــان از محدودیتهــای طــرح بــود بــا وجــود
اینکــه بررســی بــه صــورت تمــام شــماری بــود تنهــا  85درصــد
افــراد پرسشــنامهها را دقیــق و کامــل جــواب داده بودنــد.
نتیجهگیری
بــا بهرهگیــری از نتایــج حاصــل ،مدیریــت میتوانــد بــا تشــکیل
تیمهــای ویــژه و بررســی مشــکالت موجــود در میــان کارکنــان
و بــا برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا و تشــکیل جلســات مختلــف بــه
ارائــه راهکارهایــی جهــت ارتقــاء وضعیــت موجــود بپــردازد .بــا
توجــه بــه اینکــه کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی رابطــه
قــوی و معنـیدار باهــم داشــتند میتــوان بــا ارتقــاء ســطح کیفیــت
زندگــی کاری کارکنــان از طریــق افزایــش حقــوق و مزایــا ،بــه وجــود
آوردن محیــط کاری ایمــن و بهداشــتی ،ایجــاد ارتبــاط و توجــه بــه
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در پایــان نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد کــه از کلیــه
مســئولین و کارکنانــی کــه در اجــرای طــرح همــکاری داشــتند
.صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نماینــد

 عملکــرد شــغلی افــراد را افزایــش داد همچنیــن،نیازهــای کارکنــان
بــا توجــه بــه تأثیــر ســطح تحصیــات بــر کیفیــت زندگــی کاری و
 تشــویق کارکنــان بــه ادامــه تحصیــل و،عملکــرد شــغلی کارکنــان
.تــدارک کالسهــای بازآمــوزی توصیــه میشــود
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Abstract
Introduction: Healthcare centers are one of the main organizations, which play an
important role in maintaining people's health by providing healthcare services. Therefore,
paying attention to the quality of work life (QWL) and job performance in healthcare
workers is very important. The aim of this study was to assess the quality of work life and
its relationship with job performance in health care workers.
Methods: This cross sectional study was conducted on 136 healthcare workers of
healthcare centers in Islam Abad West city. Data collection tools were 3 questionnaires:
demographic, QWL, and job performance questionnaires. To analyze the data, descriptive
statistics, independent sample t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient
were used.
Results: The mean (SD) age of the healthcare workers was 36.42 (8) years. Most of
the practitioners in this study were females and married. The mean (SD) scores of
QWL and job performance were 76.91 (13.25) and 52.5 (9), respectively. There was a
significant relationship between QWL and job performance (P < 0.001). Furthermore, the
relationships between QWL and the educational level as well as between job performance
and sex and the educational level were significant (P < 0.05).
Conclusions: According the results of this study, the healthcare workers' QWL was lower
than the average level and job performance was higher than the average level. So, increasing
salary, encouraging the employees to continue their educations, and providing retraining
courses that are related to their job can be useful to improve the current situation.

