
بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد شغلی در 
کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

احسان بخشی 1، *، رضا کالنتری 2

ــام آباد  ــان اس ــت و درم ــبکه بهداش ــه ای، ش ــت حرف ــد بهداش ــی، واح ــد ارگونوم ــناس ارش 1 کارش

ــران. ــرب، کرمانشــاه، ای غ
2 دانشــجوی دکتــرای، گــروه ارگونومــی، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، شــیراز، 

ن یرا ا

ــه  ــت حرف ــد بهداش ــی، واح ــد ارگونوم ــناس ارش ــی، کارش ــان بخش ــئول: احس ــنده مس * نويس
ehsanbakhshi63@ :ــل ــران. ایمی ــان اســام آباد غــرب، کرمانشــاه، ای ای، شــبکه بهداشــت و درم

 gmail.com

چکیده
ــه خدمــات بهداشــتی و  ــا ارائ ــی از مهم تریــن ســازمان هایی هســتند کــه ب ــه: مراکــز بهداشــتی و درمان مقدم
درمانــی بــه مــردم نقــش مهمــی در تأمیــن ســامتی افــراد جامعــه بــر عهــده  دارنــد. لــذا توجــه بــه کیفیــت 
زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی شــاغلین ایــن مراکــز دارای اهمیــت می باشــد. مطالعــه حاضــر باهــدف بررســی 
کیفیــت زندگــی کاری و ارتبــاط آن بــا عملکــرد شــغلی در کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانــی انجــام گرفــت.

ــه  ــی و خان ــتی درمان ــز بهداش ــاغلین مراک ــر از ش ــی روی 136 نف ــورت مقطع ــه به ص ــن مطالع روش کار: ای
ــامل ســه پرسشــنامه  ــا ش ــع آوری داده ه ــزار جم ــت. اب ــرب انجــام گرف ــتان اســام آباد غ بهداشــت های شهرس
مشــخصات دموگرافیــک، کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی بــود. داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و 

ــز شــدند. ــب همبســتگی پیرســون آنالی ــه و ضری ــس یک طرف ــز واریان ــی مســتقل، آنالی ــای ت آزمون ه
ــراد  ــتر اف ــود. بیش ــال ب ــی 36/42 )8( س ــاغلین موردبررس ــنی ش ــار س ــراف معی ــن و انح ــا: میانگی يافته ه
ــی کاری و  ــت زندگ ــاز کیفی ــار امتی ــراف معی ــن و انح ــد. میانگی ــل بودن ــه زن و متأه ــرکت کننده در مطالع ش
عملکــرد شــغلی بــه ترتیــب 76/91 )13/25( و 52/5 )9( بــود. میــان کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی 
ــرد  ــات و عملک ــطح تحصی ــا س ــی کاری ب ــت زندگ ــد )p-value = 0/001(. کیفی ــت ش ــی دار یاف ــه معن رابط

.)p-value > 0/05( ــتند ــی دار داش ــه معن ــات رابط ــا جنســیت و ســطح تحصی ــغلی ب ش
ــاال  ــه ب ــط ب ــغلی متوس ــرد ش ــن و عملک ــه پایی ــط ب ــان متوس ــی کاری کارکن ــت زندگ ــری: کیفی نتیجه گی
می باشــد. راهکارهایــی چــون افزایــش حقــوق، تشــویق کارکنــان بــه ادامــه تحصیــل و فراهــم آوردن کاس هــای 

ــر باشــند. ــا شــغل می تواننــد در بهبــود وضعیــت موجــود مؤث بازآمــوزی مرتبــط ب
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همدان محفوظ است.

مقدمه
ــر کشــوری،  ــاه ه ــدرت اقتصــادی و رف ــی، ق ــروز، توانای ــان ام در جه
ــانی  ــروی انس ــات و نی ــع، امکان ــه از مناب ــتفاده بهین ــه اس ــتگی ب بس
کار شایســته تر  نیــروی  هــر چــه  به طوری کــه  دارد،  آن کشــور 
و کارآمدتــر باشــد پیشــرفت آن کشــور در عرصه هــای اقتصــادی 
ــتی  ــازمان های بهداش ــود ]1[. س ــد ب ــتر خواه ــز بیش ــی نی و اجتماع
و درمانــی یکــی از مهم تریــن ادارات در تأمیــن ســامت جامعــه 
می باشــند کــه نقــش حیاتــی در حفــظ و نگهــداری ســامت مــردم را 
بــر عهــده دارنــد ]2[. کیفیــت زندگــی کاری بــه دلیــل ارتقــاء کیفیــت 
ــران قرارگرفتــه و ایــن موضــوع  ــع انســانی موردتوجــه اکثــر مدی مناب
مســئله پیچیــده ای اســت کــه شــامل متغیرهــای محیــط کاری بــوده 
ــت  ــد ]3, 4[. کیفی ــغل می باش ــراد از ش ــی اف ــی کل ــه ارزیاب و نتیج
زندگــی کاری بــه ســطحی از رضایــت، انگیــزه، درگیــری و تعهــد افــراد 
اشــاره دارد کــه در محیــط کار تجربــه می کننــد و نشــان دهنده 

اهمیــت زندگــی کاری افــراد می باشــد. فراینــد کیفیــت زندگــی کاری 
ــا  ــازد ت ــادر می س ــطوح ق ــی س ــان را در تمام ــازمان کارکن درون س
ــتورالعمل ها و  ــرای دس ــط کار، اج ــکل دهی محی ــر در ش ــور مؤث به ط
بــرون ده کاری فعــال باشــند ]5[. کیفیــت زندگــی کاری ازنظــر ابعــاد 
شــامل فاکتورهــای فیزیکــی، روان شــناختی و محیطــی می شــود کــه 
ــا آنچــه  ــد ب ــراد می باش ــته های اف ــات و خواس حاصــل مقایســه امکان
بایــد داشــته باشــند و آنچــه موجــود اســت ]6[. کیفیــت زندگــی کاری 
مطلــوب بــرای جــذب و نگــه داری، ایجــاد انگیــزه کاری در کارکنــان، 
عملکــرد ســازمان ضــروری بــوده و شــامل مؤلفه هایــی از قبیــل پاداش 
ــی  ــتی و یکپارچگ ــن و بهداش ــرایط کاری ایم ــه، ش ــی و منصفان کاف
ــه اســتفاده  ــادر ب ــان را ق ــه کارکن ــط کار اســت ک ــی در محی اجتماع

بهینــه از ظرفیت هــا و توانایی هــای کاریشــان می نمایــد ]7[.
ــادی  ــات زی ــت تحقیق ــوزه بهداش ــوع، در ح ــت موض ــود اهمی باوج
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ــی،  ــام پژوهش ــا انج ــکاران ب ــژاد و هم ــعبانی ن ــت. ش ــده اس انجام نش
ــتی  ــز بهداش ــه در مراک ــواده ک ــکان خان ــی کاری پزش ــت زندگ کیفی
درمانــی و خانــه بهداشــت ارائــه خدمــت می کننــد را در اســتان 
ــه  ــج مطالع ــد ]8[. نتای ــزارش کردن ــن گ ــه پایی ــدران متوســط ب مازن
قلعــه ای و همــکاران بــر روی کارکنــان دانشــگاه بوعلــی همــدان نشــان 
ــترس  ــر اس ــم ب ــل مه ــی کاری از عوام ــت زندگ ــه کیفی ــد ک می ده
بــوده به طوری کــه هــر چــه کیفیــت زندگــی کاری فــرد باالتــر باشــد 
ــب  ــرد اغل ــیابی عملک ــد ]9[. ارزش ــه می کن ــری تجرب ــترس کمت اس
به عنــوان یکــی از مشــکل ترین جنبه هــای کار مدیریــت در نظــر 
گرفتــه شــده و از عرصه هــای گیج کننــده بــرای مدیــر اســت. فراینــد 
ــروزی اســت کــه  ــای کاری ام ارزشــیابی عملکــرد از ویژگی هــای دنی
ــی  ــدف اصل ــد می باشــد ]10[. ه ــر، مفی ــروی کاری مؤث در ایجــاد نی
ارزشــیابی عملکــرد ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بــرای انجــام وظایــف 
ــه و  ــف محول ــا، وظای ــازمان می باشــد و ارتقاه ــداف س ــتای اه در راس
افزایــش حقــوق بــر اســاس ارزشــیابی عاملــی بــرای ایجــاد ایــن انگیزه 
اســت ]11[. عملکــرد شــغلی مفهومــی اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت 
ــازمان ها  ــیاری از س ــه بس ــل کار، موردتوج ــره وری در مح ــاالی به ب
بــوده ]12[، و عبــارت اســت از ارزش مــورد انتظــار ســازمان ها از 
رویدادهــای رفتــاری مجــزا کــه افــراد طــی یــک دوره زمانــی مشــخص 
ــام کار  ــد از اتم ــج بع ــغلی نتای ــرد ش ــد ]13[. عملک ــام می دهن انج
ــغل ]14[،  ــک ش ــتاورد ی ــطحی از دس ــان دهنده س ــه نش ــت ک اس
ــرای هــر یــک از  ــا التزامــات ب انجــام مقــررات ســازمانی، انتظــارات ی

کارکنــان می باشــد ]15[.
شــرمرهون بیــان می کنــد کــه عملکــرد شــغلی نتایــج کمــی و 
کیفــی حاصــل بعــد از انجــام وظایــف محولــه توســط فــرد یــا افــراد 
می باشــد. بامبــرگ و پرینــگل اظهــار می کننــد کــه تناســب شــخص 
ــرای انجــام عمــل، ســه  ــا وظایــف، توانایــی انجــام عمــل و عاقــه ب ب
ــن  ــذار در عملکــرد شــغلی می باشــند همچنی ــم و تأثیرگ ــور مه فاکت
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 به منظــور تفهیــم دســتورالعمل ها و جبــران خســارات 
گذشــته بــا تــاش و کوشــش را ضــروری دانســته اســت ]16[. بورمــن 
ــرد  ــه و عملک ــرد وظیف ــه عملک ــغلی را ب ــرد ش ــو عملک و موتوویدل
زمینــه ای تقســیم کرده انــد، عملکــرد وظیفــه شــامل اطاعــات فنــی و 
توانایــی حــل مســئله اســت کــه در ایــن حالــت وظایــف محولــه طبــق 
دســتورالعمل ها و انتظــارات انجــام می گیــرد ]17, 18[. مفهــوم 
عملکــرد زمینــه ای ایــن اســت کــه کارکنــان بــا میــل و رغبــت خــود 
بــه ســازمان و بــدون توجــه بــه مقــررات و سیســتم کنترلــی وظایــف 
ــی  ــد کارای ــرد می توان ــوع از عملک ــن ن ــد. ای ــام می دهن ــود را انج خ
ــد  ــا ده ــرد شــغلی را ارتق ــراد را شــدت بخشــد و عملک ســازمان و اف

]19[. نــوع نگــرش کارکنــان نســبت بــه موضوعــات مختلف ســازمانی، 
بخصــوص نســبت بــه شــغل و حرفــه ای کــه انجــام می دهنــد، نقــش 
ــه  ــود ک ــث می ش ــته و باع ــا داش ــزش آن ه ــش انگی ــی در افزای مهم
وظایــف محولــه را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد کــه ایــن امــر به نوبــه 
خــود منجــر بــه افزایــش اثربخشــی و کارایــی ســازمان می شــود ]20[. 
ــه  ــی و خان ــان مراکــز بهداشــتی و درمان ــه این کــه کارکن ــا توجــه ب ب
بهداشــت نقــش مهمــی در ارائــه خدمــات بــه افــراد جامعــه و تأمیــن 
ســامت آن هــا ایفــا می کننــد و ازآنجایی کــه پژوهــش حاضــر تاکنــون 
در جامعــه مــورد نظــر انجام نشــده اســت لــذا مطالعــه حاضــر باهــدف 
ــا عملکــرد شــغلی در  ــاط آن ب بررســی کیفیــت زندگــی کاری و ارتب
کارکنــان مراکــز بهداشــتی درمانــی و خانــه بهداشــت های شهرســتان 

ــت. ــرب انجــام گرف اســام آباد غ

روش  کار
ــورت  ــی و به ص ــات توصیفی-تحلیل ــوع مطالع ــر از ن ــش حاض پژوه
ــی  مقطعــی در تابســتان 1394 در شــاغلین مراکــز بهداشــتی درمان
و خانه هــای بهداشــت بــا کــه دارای جمعیتــی حــدود 160 نفــر مــی 
ــا  یاشــد به طــور تمــام شــماری انجــام گرفــت. قبــل از شــروع کار ب
ــش از  ــد. پی ــذ گردی ــوز الزم اخ ــه و مج ــه مکاتب ــئولین مربوط مس
ــان  ــرح اطمین ــرکت کننده در ط ــراد ش ــه اف ــنامه، ب ــل پرسش تحوی
داده شــد کــه اطاعــات حاصــل کامــًا محرمانــه بــوده و در اختیــار 
ــد شــد و در  ــرار داده نخواه ــازمانی ق ــچ س ــا هی ــر، شــخص و ی مدی
ــار  ــنامه در اختی ــه پرسش ــت آگاهان ــذ رضای ــل و اخ ــورت تمای ص
ــد  ــع آوری گردیدن ــرر جم ــود مق ــس از موع ــت و پ ــرار گرف ــا ق آن ه
به طوری کــه تعــداد 152 پرسشــنامه برگشــت داده شــد و پــس 
از بررســی پرسشــنامه ها تعــداد 136 پرسشــنامه به طــور کامــل 
تکمیل شــده بودنــد کــه موردبررســی و آنالیــز قــرار گرفتنــد و تعــداد 
16 پرسشــنامه نیــز بــه دلیــل اینکــه ناقــص بودنــد از مطالعــه حــذف 
شــدند. کلیــه افــراد شــرکت کننده در طــرح حداقــل 2 ســال تجربــه 
کاری داشــتند. در ایــن پژوهــش 3 پرسشــنامه مورداســتفاده گرفــت:
1. پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک و زمینــه ای: ایــن پرسشــنامه 
دارای ســؤاالتی در مــورد ســن، جنــس، ســابقه کاری، وضعیــت 
ــتخدام و  ــوع اس ــات، ن ــتعمال دخانی ــات، اس ــطح تحصی ــل، س تأه

ــود. ــت ب محــل خدم
2. پرسشــنامه کیفیــت زندگــی والتــون: شــامل 32 گویــه اســت کــه 
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی کاری از آن اســتفاده می شــود. 
ــی،  ــه و کاف ــت منصفان ــای: پرداخ ــامل مؤلفه ه ــنامه ش ــن پرسش ای
ــت  ــد و امنی ــت رش ــن فرص ــتی، تأمی ــن و بهداش ــط کار ایم محی
مــداوم، قانون گرایــی در ســازمان، وابســتگی اجتماعــی زندگــی 
ــی و  ــجام اجتماع ــی و انس ــی، یکپارچگ ــی زندگ ــای کل کاری، فض
ــر اســاس طیــف لیکــرت  توســعه قابلیت هــای انســانی می باشــد و ب
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از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد امتیازبنــدی شــده اســت. خیلــی کــم 
1 امتیــاز، کــم 2 امتیــاز، متوســط 3 امتیــاز، زیــاد 4 امتیــاز و خیلــی 
زیــاد 5 امتیــاز دارد. ایــن پرسشــنامه ســؤال معکــوس نــدارد. جهــت 
امتیازبنــدی معمــوالً بــر اســاس نمــره عمــل می کننــد. به طوری کــه 
در تجزیه وتحلیــل نمــره بــاالی هــر بعــد تعیین کننــده امتیــاز 
ــد و در  ــورد تائی ــی آن م ــی و روای ــد. پایای ــد می باش ــاالی آن بع ب

مطالعــات مشــابه مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت ]21[.
3. پرسشــنامه عملکرد شــغلی هرســی و گلداســمیت: دارای 16 سؤال 
 ،)clarity( وضــوح نقــش ،)ability( ــی ــای توانای و شــامل مؤلفه ه
 ،)evaluation( ــور ــزه )incentive(، بازخ ــت )help(، انگی حمای
ــی  ــره ده ــود. نم ــط )environment( ب ــار )validity(، محی اعتب
ــره 2(،  ــم )نم ــره 1(، مخالف ــم )نم ــًا مخالف ــورت کام ــؤاالت به ص س
نظــری نــدارم )نمــره 3(، موافقــم )نمــره 4( وکامــا موافقــم )نمــره 
5( می باشــد. پایایــی و روایــی ایــن پرسشــنامه توســط اردســتانی و 
همــکاران تائیــد شــده اســت ]22[. همچنیــن ضریــب پایایــی ایــن 
پرسشــنامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ 0/759 بــه دســت آمــد. 
داده هــای حاصــل بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی، ضریــب همبســتگی 
ــک  ــا کم ــه و ب ــس یک طرف ــل واریان ــتقل، تحلی ــی مس ــون، ت پیرس

ــت. ــرار گرف ــز ق ــورد آنالی ــزار SPSS نســخه 16 م نرم اف

یافته ها
ــن  ــد میانگی ــی زن بودن ــرد و مابق ــرکت کنندگان م ــد ش 48/5 درص
ــود.  و انحــراف معیــار ســنی افــراد موردمطالعــه 36/4 )8/1( ســال ب
ــدرک  ــان دارای م ــد آن ــل و 40/4 درص ــراد متأه ــد اف 82/4 درص
ــت بیشــتر  ــد. ازنظــر محــل خدم ــر بودن ــی لیســانس و باالت تحصیل
آنــان رده هــای میانــی )56/6 درصــد( بودنــد از ایــن تعــداد فقــط 7/4 

ــدول 1(. ــد )ج ــرف می کردن ــات مص ــراد دخانی ــد اف درص
میانگیــن )انحــراف معیــار( کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی 
بــه ترتیــب 76/91 )13/25( و 52/5 )9( بــه دســت آمــد. میانگیــن 
ــی کاری  ــت زندگ ــغلی و کیفی ــرد ش ــاد عملک ــار ابع ــراف معی و انح

جــدول شــماره 2 نشــان داده شــده اســت.
جدول 1: اطاعات دموگرافیک و زمینه ای کارکنان موردمطالعه

درصدتعداد )136(متغیر
جنس

6648/5مرد
7051/5زن

وضعیت تأهل
2417/6مجرد

11282/4متأهل
تحصیالت

1511/0زیر دیپلم
3928/7دیپلم

2719/9کاردانی
5540/4کارشناسی و باالتر

گروه های سنی
1419زیر 30 سال
4040/455-31 سال

4145/662 به باال
سنوات برحسب سال

15540/4 تا 10
114936/0 تا 20
213223/5 تا 30
نوع استخدام
2619/1قراردادی

2518/4پیمانی
8562/5رسمی
رده شغلی
7756/6میانی

5943/4محیطی
مصرف سیگار

107/4دارد
12692/6ندارد

جدول 2: میانگین و انحراف معیار شدت و فراوانی عملکرد شغلی، کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن ها
انحراف معیارمیانگینعملکرد شغلی و ابعاد آنانحراف معیارمیانگینکیفیت زندگی کاری و ابعاد آن

10/92/3توانایی102/81پرداخت منصفانه و کافی
7/81/3وضوح نقش )شفافیت(7/62/1محیط کار ايمن و بهداشتی

5/92حمایت7/62/4تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
8/92/4انگیزه144/9قانون گرايی در سازمان

5/62بازخور )ارزیابی(82/5وابستگی اجتماعی زندگی کاری
6/61/9اعتبار11/13/1فضای کلی زندگی کاری

6/81/9محیط8/72/3يکپارچگی و انسجام اجتماعی
52/59عملکرد شغلی9/72/8توسعه قابلیت های انسانی

52/59عملکرد شغلی76/9113/25کیفیت زندگی کاری
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جدول3: ارتباط ابعاد کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی)ضریب همبستگی پیرسون(

عملکرد شغلی

p-valuer

0/0010/397پرداخت منصفانه و کافی

0/0010/336محیط کار ايمن و بهداشتی

0/0000/479تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

0/0000/675قانون گرايی در سازمان

0/0010/533وابستگی اجتماعی زندگی کاری

0/087-0/151فضای کلی زندگی کاری

0/0010/561يکپارچگی و انسجام اجتماعی

0/0010/624توسعه قابلیت های انسانی

0/0010/642کیفیت زندگی کاری

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

محل خدمتسابقه کاریتحصیالتنوع استخدامتأهلجنسیتسن

0/0050/310/67*0/040/940/91*0/7عملکرد شغلی

0/0020/360/3*0/110/30/660/3کیفیت زندگی کاری

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

کیفیت زندگی کاریعملکرد شغلی

باالمتوسطپايینباالمتوسطپايین

5/973/520/526/6772/630/7

مولفــه  تنهــا  کــه  داد  نشــان  پیرســون  همبســتگی  لضریــب 
ــی دار  ــا عملکــرد شــغلی رابطــه معن ــی زندگــی کاری ب فضــای کل
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــه ه ــایر مولف ــدارد)p-value=0/151( و س ن
ــن  ــتند همچنی ــی دار داش ــاط معن ــغلی ارتب ــرد ش ــا عملک کاری ب
ــی  ــوی و معن ــرد شــغلی رابطــه ق ــا عملک ــی کاری ب ــت زندگ کیفی

دار داشــت)p value > 0/05(.)جــدول3(
ــغلی و  ــرد ش ــه عملک ــان داد ک ــون نش ــتگی پیرس ــب همبس ضری
ــد  ــوی و معنــی دار باهــم دارن کیفیــت زندگــی کاری همبســتگی ق
ــه  ــس یک طرف ــز واریان ــتفاده از آنالی ــا اس )p value = 0/001(. ب
ــا  ــی کاری ب ــت زندگ ــغلی و کیفی ــرد ش ــه عملک ــد ک ــخص ش مش
 .)p value > 0/05( ــد ــی دار دارن ــه معن ــات رابط ــطح تحصی س
همچنیــن آزمــون تــی مســتقل رابطــه عملکــرد شــغلی را بــا 
جنســیت نشــان داد )p value = 0/04(. نتایــج در جــدول 3 آورده 

شــده اســت.
جــدول 4 نشــان می دهــد کــه بیشــتر افــراد ازنظــر عملکــرد 
ــرار داشــتند.  شــغلی و کیفیــت زندگــی کاری در گــروه متوســط ق

کیفیــت زندگــی کاری در وضعیتــی متوســط رو بــه پاییــن و 
ــود. ــه باالب ــط ب ــی متوس ــغلی در وضعیت ــرد ش عملک

بحث
ــه کیفیــت زندگــی کاری بیشــتر  ــه نشــان می دهــد ک ــج مطالع نتای
ــان  ــد کارکن ــا 0/7 درص ــط و تنه ــد( متوس ــان )72/63 درص کارکن
ــن عملکــرد شــغلی  ــد همچنی ــی برخوردارن از کیفیــت زندگــی باالی
ــود و  ــط ب ــد متوس ــد( در ح ــرکت کنندگان )73/5 درص ــتر ش بیش
20/5 درصــد کارکنــان دارای عملکــرد شــغلی باالیــی بودنــد بنابراین 
ــرد  ــن و عملک ــه پایی ــط ب ــان متوس ــی کاری کارکن ــت زندگ کیفی
ــن بررســی  ــاال گــزارش می شــود. در ای ــه ب ــراد متوســط ب شــغلی اف
کیفیــت زندگــی کاری تنهــا بــا ســطح تحصیــات رابطــه معنــی دار 
ــر  ــا داشــتن مــدرک باالت ــوان اظهــار کــرد افــراد ب داشــت کــه می ت
از جایــگاه و موقعیــت شــغلی بهتــری برخوردارنــد. عملکــرد شــغلی 
ــه  ــود ک ــی دار ب ــات و جنســیت دارای رابطــه معن ــا ســطح تحصی ب
می تــوان گفــت افــراد بــا داشــتن تحصیــات باالتــر بیشــتر از 
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ــر  ــد. ازنظــر تاثیرجنســیت ب ــر وظایــف خــود تســلط دارن دیگــران ب
ــی  ــه بررس ــف محول ــوع وظای ــد در ن ــاوت را بای ــغلی تف ــرد ش عملک
ــار و کــودکان  کــرد چراکــه وظایفــی از قبیــل مراقبــت از مــادران ب
کــه از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت بــر عهــده زنــان می باشــد. 
مطالعــه نتایــج حاضــر ازنظــر رابطــه کیفیــت زندگــی کاری بــا ســن، 
ســابقه کار، وضعیــت تأهــل، نــوع اســتخدام و محــل خدمــت همســو 
بــا نتایــج مطالعــه چوبیِنــه و همــکاران و ازنظــر تأثیــر ســطح 
ــن  ــر س ــر تأثی ــند ]23[ و ازنظ ــم می باش ــاد باه ــات در تض تحصی
بــر کیفیــت زندگــی کاری خــاف نتیجــه پژوهــش کارلیــوس اســت 
]24[. کــه نتیجــه ایــن تضــاد می توانــد ناشــی از تفاوت هــای 

ــژادی و فرهنگــی باشــد. ن
همچنیــن نتایــج مطالعــه درگاهــی و همــکاران نشــان می دهــد کــه 
ــا ســن، جنســیت، وضعیــت تأهــل و ســطح  کیفیــت زندگــی کاری ب
تحصیــات رابطــه معنــی دار نــدارد کــه مطالعــه حاضــر موافــق بــا آن 
]25[ و ازنظــر ســابقه کاری در تضــاد بامطالعــه لــی ]26[ و درگاهــی 
اســت ]25[. همچنیــن در ایــن مطالعــه ســن بــا کیفیت زندگــی کاری 
رابطــه معنــی دار نداشــت کــه همســو بــا نتایــج پژوهــش قلعــه ای ]9[. 
پالمکویســت و ســانبرگ ]27[ و کینتنــر می باشــد ]28[. نتایــج 
ــت  ــان کیفی ــی داری می ــه معن ــکاران رابط ــیری و هم ــش بردس پژوه
زندگــی کاری بــا ســطح تحصیــات نشــان نــداد کــه نتیجــه مطالعــه 
حاضــر خــاف آن می باشــد و گروه هــای ســنی، جنســیت، وضعیــت 
ــی کاری  ــت زندگ ــا کیفی ــتخدام ب ــوع اس ــت و ن ــابقه خدم ــل س تأه
ــه حاضــر همســو  ــای مطالع ــه یافته ه ــتند ک ــاداری نداش ــه معن رابط
ــت  ــی کیفی ــه از نظــر نمــره کل ــا آن اســت ]29[. یافته هــای مطالع ب
ــگاه های  ــتاران دانش ــه روی پرس ــکی ک ــه کوش ــی کاری بامطالع زندگ
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 بیمارســتان های دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان 
اســت ]31[. در خصــوص تأثیــر عوامــل دموگرافیــک و زمینــه ای بــر 
عملکــرد شــغلی مطالعــات انجام شــده کمــی یافــت شــد در بررســی 
تأثیــر متغیرهــای دموگرافیــک و عوامــل زمینــه ای بــر عملکــرد شــغلی 
در مطالعــه جعفــری، جنســیت و ســطح تحصیــات بــا عملکرد شــغلی 
ــت و  ــا آن اس ــق ب ــر مواف ــه حاض ــه مطالع ــتند ک ــی داش ــه معن رابط
ازنظــر وضعیــت اســتخدامی و تأهــل باهــم در تضــاد می باشــند 
ــا  ــغلی ب ــرد ش ــاط عملک ــر ارتب ــر از نظ ــه حاض ــه مطالع ]32[. نتیج
وضعیــت تأهــل موافــق و از نظــر جنســیت در تضــاد بامطالعــه یوپــال 
ــغلی  ــرد ش ــا عملک ــن ب ــه س ــن مطالع ــن در ای ــت ]33[. همچنی اس
ــک و همــکاران  ــه فران ــق بامطالع ــه مواف ــی دار نداشــت ک رابطــه معن
می باشــد ]34[. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کیفیــت 
زندگــی کاری رابطــه مثبــت و معنــی دار بــا عملکــرد شــغلی افــراد دارد 

به طوری کــه هــر چــه کیفیــت زندگــی کاری باالتــر باشــد بــه دنبــال 
ــه  ــه ب ــن توج ــود، بنابرای ــد ب ــر خواه ــراد بهت ــغلی اف ــرد ش آن عملک
کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان بــرای ارتقــاء عملکــرد شــغلی امــری 
ــی  ــت زندگ ــه کیفی ــت آمده از رابط ــه به دس ــد. نتیج ــروری می باش ض
کاری و عملکــرد شــغلی در ایــن مطالعــه موافــق بــا پژوهــش یزدانــی 
ــن  ــل از ای ــای حاص ــن یافته ه ــد ]35[. همچنی ــکاران می باش و هم
مطالعــه مبنــی بــر رابطــه کیفیــت زندگــی کاری و عملکــرد شــغلی در 
راســتای نتیجــه پژوهــش شــهبازی و همــکاران اســت ]36[. پرداخــت 
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــا از مؤلفه ه ــوق و مزای ــه حق ــی و منصفان کاف
کاری می باشــد و از طرفــی میــزان حقــوق و درامــد در ارتقــاء کیفیــت 
ــا افزایــش  ــر شناخته شــده اســت ]23[. بنابرایــن ب زندگــی کاری مؤث
حقــوق و مزایــای کارکنــان می تــوان کیفیــت زندگــی کاری را ارتقــاء 
داد کــه به تبــع آن عملکــرد شــغلی و درنتیجــه بهــره وری نیــز افزایــش 

مــی بابــد ]31[.
ــرار دارد، تناســب  عملکــرد شــغلی تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی ق
میــان فــرد - ســازمان و فــرد – شــغل ازجملــه ایــن عوامــل اســت 
ــه  ــا شــغل و وظایــف محول ــدازه شــخص خــود را ب به طوری کــه هران
همخوان تــر بدانــد از عملکــرد شــغلی باالتــر برخــوردار خواهــد بــود 
]37[. همچنیــن یرگیــل و همــکاران نشــان می دهنــد کــه عملکــرد 
ــری،  ــات پذی ــی، ثب ــامل برونگرای ــخصیتی ش ــل ش ــا عوام ــغلی ب ش
ســازگاری، آزادی و وجــدان کاری رابطــه قــوی دارد ]38[. بنابرایــن 
ــی کاری  ــت زندگ ــات و کیفی ــطح تحصی ــیت، س ــر جنس ــاوه ب ع
ــه  ــه ب ــد توج ــر بودن ــرد شــغلی مؤث ــر عملک ــه ب ــن مطالع ــه در ای ک
ویژگی هــای روانشــاختی افــراد جهــت ارزیابــی عملکــرد شــغلی نیــز 
ــه اثبــات  ــوان ب ــای ایــن پژوهــش می ت دارای اهمیــت اســت. از مزای
تأثیــر کیفیــت زندگــی کاری بــر عملکــرد شــغلی در کارکنــان مراکــز 
ــرد  ــاره ک ــتان اش ــت های شهرس ــه بهداش ــی و خان ــتی درمان بهداش
ــت نشــد. عــدم  ــه یاف ــن زمین ــه مشــابه ای در ای به طوری کــه مطالع
ــود  ــا وج ــود ب ــرح ب ــای ط ــان از محدودیت ه ــه کارکن ــرکت هم ش
ــد  ــا 85 درص ــود تنه ــماری ب ــام ش ــورت تم ــه ص ــی ب ــه بررس اینک

ــد. ــواب داده بودن ــل ج ــق و کام ــنامه ها را دقی ــراد پرسش اف

نتیجه گیری
ــکیل  ــا تش ــد ب ــت می توان ــل، مدیری ــج حاص ــری از نتای ــا بهره گی ب
ــان  ــان کارکن ــود در می ــکات موج ــی مش ــژه و بررس ــای وی تیم ه
ــه  ــف ب ــات مختل ــکیل جلس ــا و تش ــا آن ه ــاط ب ــراری ارتب ــا برق و ب
ــا  ــردازد. ب ــود بپ ــت موج ــاء وضعی ــت ارتق ــی جه ــه راهکارهای ارائ
ــرد شــغلی رابطــه  ــی کاری و عملک ــت زندگ ــه کیفی ــه اینک توجــه ب
قــوی و معنــی دار باهــم داشــتند می تــوان 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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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.
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