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Abstract
Aims: Quality of Work Life (QWL) is a multifaceted and relative concept that is influenced by time,
place, personal and social values. Regarded these facts, the present study was performed to determine
the relationship between QWL and stress management in The Foundation of Martyrs and Veterans
Affairs employees in Hamadan province.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 1391. The study population was all
the employees of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Hamadan. the data was gathered
using Holmes and Rahe Stress Scale and filled by the subjects simultaneously.
Results: The results showed that there are significant positive correlation between QWL and staffs'
education (P=.031) and between QWL and their work history (P=.024). The Pearson correlation test
also showed a significant negative relationship between the mean scours of the QWL and stress
(P=.004). It means that the more QWL, the less stress.
Conclusion: Managers should pay more attention to their employees' QWL. They can create some QWL
programs and open communication ways to influence their employees' participation in making decisions
about their jobs and organizations. These programs need special consideration for the new employees
and those who are in the lower levels of jobs.
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ارتباط كيفيت زندگي كاري و استرس شغلي در كاركنان سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران
استان همدان
بهزاد ايمني ،MSc 5آرزو كرمپوريان ،MSc *5يداهلل حميديPhD 2
 2مركز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 1گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

چکيده
اهداف :كیفیت زندگی كاری عاملی جهت ارتقاء بهرهوری و رضایتمندی كاركنان و استرس شغلی واكنشی در نتیجه تغییرات و نیازهای
زندگی كاری است .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط كیفیت زندگی كاری و استرس شغلی در كاركنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهر همدان انجام شده است.
روشها :مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است .با سرشماری ،تمامی كاركنان شاغل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مورد بررسی
قرار گرفتند .دادهها توسط دو پرسشنامه استاندارد «تعیین كیفیت زندگی كاری» و «طبقه بندی میزان استرس» گردآوری شد .جهت آزمون
فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون  T-testاستفاده شد.
يافتهها :نتایج نشان داد سطح كیفیت زندگی كاری كاركنان در حد متوسط بود و بین كیفیت زندگیكاری با تحصیالت كاركنان (=1/132
 )Pو بین كیفیت زندگی كاری با سابقه كار كاركنان ( )P=1/110همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت .ضمناً بر اساس آزمون همبستگی
پیرسون ،ارتباط معنیداری بین نمره میانگین كیفیت زندگی كاری و میانگین استرس افراد به دست آمد (.)P=1/110
نتيجهگيري :بر اساس نتایج ،هر قدر كیفیت زندگی كاری كاركنان بیشتر شود ،استرس كمتری را تجربه مینمایند .مدیران باید توجه
بیشتری به كیفیت زندگی كاركنان خود داشته باشند .استفاده از برنامههای كاری ،راههای ارتباطی باز و مشاركت كاركنان در تصمیمگیریهای
شغلی سازمان از راههای ارتقاء كیفیت و كاهش استرس است.
كليدواژهها :كیفیت زندگی ،استرس ،كاركنان ،مدیریت پرسنل
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مقدمه
در مدیریت معاصر مفهوم كیفیت زندگی كاری ( Quality Work

 )Lifeبه موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است
[ .]2كیفیت زندگی كاری مفهومی چندوجهی ،نسبی ،متأثر از زمان،
مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است و در سطح فردی ،به
جهانبینی فرد و نگاه او به زندگی بستگی دارد [ ]1به طوری كه
كیفیت زندگی كاری را میتوان در دو بعد عینی و ذهنی طبقهبندی
كرد [ .]3در واقع ،كیفیت زندگی كاری ساختاری چندبعدی حاوی
مفاهیمی نظیر اقدامات رفاهی و خدمات درمانی ،طرحهای
تشویقی ،تناسب شغل ،امنیت شغل ،طراحی شغل ،اهمیت به نقش
و جایگاه فرد در سازمان ،فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت،
مشاركت در تصمیمگیریها ،كاهش تعارضات و ابهامات شغلی،
آموزش و سیستمهای پاداش است [.]2
در دهههای گذشته فقط بر زندگی فردی (غیر كاری) تاكید میشد
[ ،]0درحالیكه طرفداران نظریه كیفیت زندگی كاری در جستجوی
نظامها و برنامههای جدیدی برای كمک به كاركنان هستند تا آنها
بتوانند بین زندگی كاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار كنند
[ .]5برنامه كیفیت زندگی كاری شامل هرگونه بهبود در
فرهنگسازمانی است كه باعث رشد و تعالی كاركنان در سازمان
میشود [ .]3یک برنامهی كیفیت زندگی كاری به معنی فرآیندی
است كه به وسیله آن همهی اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی
باز و متناسبی كه به این منظور ایجاد شده است ،در تصمیمهایی
كه بر شغلشان به طور خاص و بر محیط كارشان به طور عام اثر
میگذارد به نوعی شركت كنند .در نتیجهی این مشاركت ،خشنودی
آنها از كار بیشتر میشود و استرس ناشی از كار كاهش میابد [.]6
یافتههای مطالعاتی نشان میدهد كه اجرای این برنامهها موجب
كاهش میزان شکایت كاركنان ،كاهش نرخ غیبت از كار ،كاهش
میزان اعمال مقررات انضباطی ،افزایش نگرش مثبت كاركنان و
افزایش مشاركت آنان در برنامههای نظام پیشنهادها بوده است [.]7
از طرف دیگر ،برآورده ساختن نیازهای كاركنان به بهسازی و
كارایی بلندمدت سازمان نیز منجر خواهد شد [ .]8دانا و گریفین
( )2111معتقدند كه كیفیت زندگی كاری مثابه هرمی است كه
مفاهیم آن شامل رضایت از زندگی (در رأس هرم) ،رضایت شغلی
(در اواسط هرم) و رضایت از سایر جنبههای مختص كار نظیر
رضایت از میزان حقوق ،همکاران و ناظران میشود .در نتیجه
محدوده كیفیت زندگی كاری فراتر از رضایت شغلی است [.]1
امروزه ،بیشتر تحقیقات تجربی كه در زمینه كیفیت زندگی كاری
انجام شده است ،به طور ضمنی چشمانداز جدیدی از استرسهای
شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شغل را پذیرفتهاند [ .]21زیرا
یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد سازمانها ،استرس در سازمان
است كه سالمت و بهداشت بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار
داده است [ .]22بدین لحاظ در دههی اخیر موضوع استرس و آثار
آن در سازمان به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیل شده
است [ .]21استرس عبارت است از واكنشهای فیزیکی ،ذهنی و
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عاطفی كه در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد ،تجربه
میشوند .تغییرات میتوانند بزرگ یا كوچک باشند .پاسخ افراد به
تغییرات زندگی متفاوت است .استرس مثبت میتواند یک انگیزش
دهنده باشد ،درحالیكه استرس منفی میتواند در زمانی كه این
تغییرات و نیازها ،فرد را شکست میدهند ،ایجاد شود [ .]23از طرفی
هولمز و راهه ( )2177طی بررسیهای خود نشان دادند كه
رویدادهایی كه باعث تغییر در زندگی میشوند ،میتوانند فرد را در
برابر بیماریهای روانی آسیبپذیر كنند.
ضمنا استرس با رضایت شغلی و عملکرد فرد رابطهی مستقیم
داشته و یکی از مؤلفههای موثر بر سالمت ،ایمنی و كیفیت زندگی
كاری افراد است .جبران خسارت و هزینههای مربوط به بیماریها
و عوارض ناشی از استرسهای محیط كار ،باعث توجه مدیران به
این مهم شده است [.]20
با توجه به اهمیت موارد فوق ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط
كیفیت زندگی كاری و استرس شغلی در كاركنان سازمان بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان همدان انجام گرفت.

روشها
مطالعهی حاضر از نوع توصیفی ـ مقطعی و همبستگی میباشد.

محیط پژوهش ،سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان
میباشد .جامعه پژوهش كلیه كاركنان شاغل در ستاد سازمان بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان همدان و نمونه پژوهش در این مطالعه
همان جامعه پژوهش بودند كه با سرشماری تمامی  00نفر بر اساس
تمایل خود و پس از اخذ رضایتنامه در پژوهش شركت نمودند.
معیارهای ورود به مطالعه ،عالقمندی به شركت در مطالعه و تنها
معیار خروج ،عدم تمایل كاركنان به شركت در مطالعه بوده است.
ابزار گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه استاندارد تعیین كیفیت
زندگی كاری و پرسشنامهی طبقهبندی میزان استرس فرد (هولمز
و راهه) جمعآوری شد .پرسشنامه كیفیت زندگی كاری بر اساس
مؤلفههای والتون ساخته و توسط پژوهشگران بسیاری استفاده شده
است؛ كه در این تحقیق با اندكی تغییرات برای موضوع تحقیق
بازنویسی شد.
پرسشنامه كیفیت زندگی كاری شامل دو قسمت بود :بخش اول
شامل برخی ویژگیهای فردی مانند جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت
تأهل ،سن و سابقه كار و بخش دوم شامل  12گویه در مقیاس
چهار رتبهای كه كیفیت زندگی كاری را از خیلی كم ،كم ،نسبتاً و
كامالً طبقهبندی مینمود .كاركنان میبایست به سؤاالت مطروحه
با گزینههای فوق پاسخ میدادند .پرسشنامه طبقهبندی میزان
استرس نیز دارای  03سؤال بود كه باید فرد استرسهایی را كه در
سال گذشته داشته و در پرسشنامه بود ،عالمت میزد .در نهایت
جمع نمرات استرس فرد در سال قبل محاسبه شد .جهت تعیین
اعتبار علمی پرسشنامهها از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین پایائی
آن از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه نتیجه  1/11برای
پرسشنامه استرس شغلی و  1/78برای پرسشنامه كیفیت زندگی
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كاری بدست آمد.
دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و جهت سنجش ارتباط استرس شغلی با ابعاد
كیفیت زندگی كاری ،از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و
آزمون T-testبا كمک از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

نتايج
بـر اســاس نتـایج اكثــر شـركتكننــدگان مــذكر ( ،)%76/5دارای
مــــدرر كارشناســــی ( )%35/3و متأهــــل ( )%88/1بودنــــد.

همچنــین بیشــتر افــراد در گــروه ســنی  31-01ســال ( )%53و
دارای ســابقه كــاری  21الــی  11ســال ( )%53بودنــد (جــدول.)2
آزمـــون آمـــاری ضـــریب همبســـتگی اســـپیرمن و  T-testدر
مورد یافتههـای پـژوهش نشـان داد كـه متغیـر كیفیـت زنـدگی
كــاری بــا متغیرهــای جــنس ،تأهــل و ســن افــراد ،همبســتگی
معنــیداری وجــود نــدارد .در صــورتی كــه نتــایج همــین آزمــون
در مورد میانگین كیفیـت زنـدگی كـاری بـا سـطح تحصـیالت و
ســابقهی كــار نشــاندهنــدهی همبســتگی معنــاداری اســت
(جدول .)1

جدول  .5توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای زمینهای
متغيرها

جنس

تحصیالت

تأهل
سن (به سال)

سابقه كار (به سال)

زن
مرد
زیر دیپلم
دیپلم
كاردانی
كارشناسی
ارشد و باالتر
متأهل
مجرد
11-31
31-01
01-51
<5
5-21
21-11
11-31

تعداد

درصد فراواني

21
30
5
23
3
25
8
31
5
23
13
8
7
21
13
0

13/5
76/5
22/7
11/5
5/8
35/3
27/7
88/1
22/8
11/5
53
27/5
20/7
13/5
53
8/8

جمع
درصد

تعداد

211

00

00

211

00

211

211

00

211

00

جدول  .2رابطه كیفیت زندگی كاری و متغیرهای زمینهای
كيفيت زندگي كاري

متغيرها

جنس

تحصیالت

تأهل

سن (به سال)

سابقه كار (به سال)

میانگین

انحراف معیار

مرد
زن
زیر دیپلم
دیپلم
كاردانی
كارشناسی
ارشد و باالتر
متأهل

1/73
3/13
2/83
1/81
1/78
1/12
3/21
1/11

1/21
1/83
1/25
1/21
2/06
1/11
1/11
1/22

مجرد

1/21

1/87

11-31
31-01
01-51
<5
5-21
21-11
11-31

1/02
1/86
3/22
1/21
1/81
1/12
3/20

1/31
1/13
1/22
1/18
1/18
1/17
2/12

نتايج آزمون
T-test
Sig(2tailed)=.644, P=.520

Spearman correlation value=.574
sig=.031

T-test
Sig(2tailed)=.586, P=.559
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Spearman correlation
value=.214, sig=.258

Spearman correlation
value=.647, sig=.024
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جدول .3مقایسه ارتباط بین نمره كیفیت زندگی كاری و استرس شغلی كاركنان
كیفیت زندگی كاری
استرس شغلی

ميانگين

انحراف معيار

ضريب همبستگي پيرسون

P-Value

1/8
267/75

1/112
1/118

r=-1/637

p=1/110

با توجه به نتایج بدست آمده میانگین نمره كیفیت زندگی كاری
كاركنان ( )1/8متوسط و میزان استرس كاركنان ( )267/75نیز زیاد
ارزیابی گردید .از طرفی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین
نمرات كیفیت زندگی كاری و استرس شغلی كاركنان ارتباط
معنیدار و منفی ( )r=-1/637وجود داشت .یعنی با افزایش استرس
شغلی ،كیفیت زندگی كاری كاهش میابد( .جدول )3

بحث
مطالعهی حاضر ارتباط بین برخی ویژگیهای فردی و نیز استرس
را باكیفیت زندگی كاری مورد بررسی قرار داده است .یافتههای این
مطالعه در راستای نتایج برخی مطالعات و برخالف برخی دیگر در
سطح جهانی میباشد كه در زیر آورده شده است.
بر اساس یافتههای این مطالعه بین جنس و كیفیت زندگی كاری
ارتباط معنیداری یافت نشد .نتایج مطالعات ساندبرگ و
پالمکویست ( )1111و كینتنر ( )1118این یافته را مورد تأیید قرار
میدهند .آنان نیز ارتباطی بین جنسیت افراد و كیفیت زندگی كاری
به دست نیاوردند [.]26 ,25
در پژوهش حاضر بین كیفیت زندگی كاری با سطح تحصیالت
( )p=1/112ارتباط معنیداری به دست آمد .به عبارت دیگر با
افزایش سطح تحصیالت و در نتیجه سطح شغلی باالتر ،كیفیت
زندگی كاری كاركنان نیز وضعیت مطلوبتری یافته بود .به
طوركلی ،شاغل بودن افراد ،كیفیت زندگی كاری آنان را افزایش
میدهد چنانچه كینتنر ( )1118بیان كرده است كه افراد شاغل در
مقایسه با افراد بیکار كیفیت زندگی كاری بهتری دارند [ .]26در
بین افراد شاغل هم ،افرادی كه دارای مدارج تحصیلی باالتری
هستند میتوانند به دلیل داشتن مشاغل مهمتر ،كیفیت زندگی
كاری بهتری داشته باشند.
كالپکلیکلو و باكلپلو ( )1118نیز در همین زمینه ارتباط معنیداری
بین سطح تحصیالت و كیفیت زندگی كاری به دست آوردند [.]27
برخالف مطالعهی ما كه بین سن و كیفیت زندگی كاری ارتباط
معنیداری به دست نیامد ،در تحقیق انجام شده توسط كالپکلیکلو
و باكلپلو ( )1118ارتباط معنیداری بین سن و كیفیت زندگی كاری
بیماران آسمی پیدا شد [ .]27شاید بتوان گفت كه این اختالف نتایج
مربوط به جامعهی سالم یعنی كاركنان مورد بررسی مطالعهی ما و
جامعهی بیماران آسمی باشد.
در این پژوهش بین وضعیت تأهل و كیفیت زندگی كاری ارتباط
معنیداری مشاهده نشده است .در صورتی كه آلوین و همکارانش
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( )1111بیان میكنند كه وجود منابع حمایتی در شرایط بیماری ،در
سازگاری و بهبود كیفیت زندگی موثر است و بیمارانی كه به تنهایی
زندگی میكنند كیفیت زندگی نامطلوبی دارند [ .]28ممکن است
این عدم همخوانی نتایج به دلیل این باشد كه تأهل در زندگی
كاری فرد تا حدی متفاوت از كیفیت زندگی آن هم در شرایط
بیماری باشد.
یافتههای این مطالعه مبنی بر این كه با افزایش سابقهی كار
كاركنان ،كیفیت زندگی مطلوبتری در ایشان ایجاد میشود یا به
عبارت دیگر ،وجود ارتباط معنیدار بین كیفیت زندگی كاری و
سابقهی كاری كاركنان در راستای تحقیق لیز و كیمز ( )1115قرار
دارد .آنان نیز اظهار میدارند كه هرچه تجربه كاری بیشتر باشد
رضایتمندی و كیفیت زندگی كاری كاركنان بیشتر میشود [.]21
در این پژوهش بین نمرات كیفیت زندگی كاری كاركنان و استرس
شغلی ایشان ارتباط خطی غیرمستقیم معنیداری ()p=1/111
مشاهده میشود .بدین معنی كه با افزایش استرس شغلی كاركنان،
كیفیت زندگی كاری آنها كاهش میابد و بالعکس .در این خصوص
تحقیق خاقانی زاده و همکارانش ( )2387نیز نشان میدهد بین
استرس شغلی و كیفیت زندگی كاری رابطه معنیدار و همبستگی
معکوس وجود دارد به نحوی كه هر واحد افزایش در نمره استرس
شغلی افراد؛ نمره كیفیت زندگی كاری آنان به میزان  1/3واحد
كاهش مییابد [.]11
نتيجهگيري
بر اساس نتایج ،هر قدر كیفیت زندگی كاری كاركنان بیشتر شود،
استرس كمتری را تجربه مینمایند .با توجه به تأیید ارتباط
معکوس بین كیفیت زندگیكاری و استرس شغلی كاركنان ،مدیران
میتوانند با بهبود سطح كیفیت زندگی كاری از طریق استقرار
برنامههای مشاركت و كار تیمی ،ایجاد ارتباط و توجه به نیازها و
توقعات پرسنل ،غنیسازی شغل و توانمندسازی كاركنان ،استرس
شغلی در محیط كار را كاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد امکان
ادامه تحصیل پس از استخدام و یا فراهم آوردن دورههای بازآموزی
مرتبط با شغل ،اثربخشی و بهرهوری نیروی انسانی را ارتقاء دهند.
حجم نمونه از محدودیتهای این پژوهش میباشد ،لذا محققین
پیشنهاد میكنند این پژوهش در جامعهی بزرگتری انجام گردد.
تشکر و قدرداني :از كلیه كاركنان سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان همدان كه ما را در این تحقیق یاری نمودند
قدردانی مینماییم.
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