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مقاله پژوهشی

علیرضا قلعه ای ،1بهناز مهاجران ،1محمود نعجبی ،*2بهزاد ایمنی
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 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .3عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1394/05/30 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/20 :

چکیده
مقدمه :کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع است که به ارتقای بهره وری ،بهبود عملکرد و رضایتمندی کارکنان منجر می گردد .استرس
ي كاري فرد تجرب ه ميشوند .پژوهش حاضر با
ي زندگ 
ت و نيازها 
ي فرد است ك ه در نتيج ه تغييرا 
ي و عاطف 
ي فيزيكي ،ذهن 
شغلی نيز واكنشها 
هدف بررسی ارتباط كيفيت زندگي كاري با استرس هاي شغلي کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرديد.
روش کار :مطالعه ي حاضر توصيفي_تحلیلی از نوع مقطعي بود ،كه بر روی کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال  1392که
 178نفر بودند انجام گرفت .داده ها بوسیله دو پرسشنامه تعيين كيفيت زندگي كاري و پرسشنامه طبقه بندي میزان استرس فرد گردآوری
شد .تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون الندا و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار  16-SPSSانجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که سطح کیفیت زندگی کاری در جامعه مورد پژوهش در حد متوسط بود و بین كيفيت زندگيكاري با
تحصيالت كاركنان ( )P=0/001و سابقه كار آنان ( )P=0/04همبستگي معناداري وجود داشت .اما ارتباط معناداری با جنس ،تاهل ،سن
وجود نداشت .ضمناً بر اساس آزمون همبستگي پيرسون ،ارتباط معناداري بين كيفيت زندگي كاري و استرس شغلی افراد به دست آمد

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 14:43 +0430 on Thursday August 16th 2018

ارتباط كيفيت زندگي كاري با استرس هاي شغلي کارکنان دانشگاه بوعلی سینا
همدان در سال 92

( .)P=0/004به عبارتی هر قدر كيفيت زندگي كاري فرد بيشتر شود ،استرس كمتري را تجربه مي نمايد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های پژوهش مدیران مي توانند با بهبود سطح كيفيت زندگي كاري از طریق استقرار برنامه های
مشارکتی و کار تیمی استرس شغلی در محیط کار را کاهش دهند.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی کاری ،استرس شغلی ،رضایتمندی

مقدمه
در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع

به جهان بيني فرد و نگاه او به زندگي بستگي دارد []2
.بطوریکه كيفيت زندگي كاري را مي توان در دو بعد عيني

زندگي كاري مفهومي چندوجهي ،نسبي ،متاثر از زمان،

و ذهني طبقه بندي كرد [ .]3در واقع ،کیفیت زندگی کاری

مكان و ارزش هاي فردي و اجتماعي است و در سطح فردي،

ساختاری چند بعدی میباشد و دارای مفاهیمی نظیر اقدامات

نویسنده مسئول :محمود نعجبی ،دانشجوی دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه،

رفاهی و خدمات درمانی ،طرح های تشویقی ،تناسب شغل،

اجتماعی مهمی در سراسر دنیا مبدل شده است [ .]1كيفيت

ارومیه ،ایران
تلفن09188114036 :
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ایمیلMtaajobi@gmail.com :

امنیت شغل ،طراحی شغل ،اهمیت به نقش و جایگاه فرد در
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سازمان ،فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت ،مشارکت در

ميشوند .تغييرات ميتوانند بزرگ يا كوچك باشند .پاسخ

تصمیم گیری ها ،کاهش نعارضات و ابهامات شغلی ،آموزش و

ت ميتواند
ي متفاوت است .استرس مثب 
ت زندگ 
افراد به تغييرا 

سیتم های پاداش است [.]1
در دهه های گذشته فقط بر زندگی فردی (غیر کاری) تاکید

ي ميتواند
يك انگيزش دهنده باشد در حالي كه استرس منف 
در زماني كه اين تغييرات و نيازها ،فرد را شكست ميدهند،
استرس با رضایت شغلی و عملکرد فرد رابطه ی مستقیم

به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی

داشته و یکی از مولفه های موثر بر سالمت ،ایمنی و کیفیت

شخصی خود تعادل برقرار کنند [ .]5برنامه کیفیت زندگی
کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث

زندگی کاری افراد است .جبران خسارت و هزینه های مربوط
به بیماری ها و عوارض ناشی از استرس های محیط کار ،باعث

رشد و تعالی کارکنان در سازمان می شود [ .]6یک برنامه

توجه مدیران به این مهم شده است .لذا با توجه به موارد

کیفیت زندگی کاری به معنی فرایندی است که به وسیله آن

فوق محققین بر آن شدند تا پژوهشی با هدف تعیین ارتباط

همه ی اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی

كيفيت زندگي كاري با استرس هاي شغلي در بین کارکنان

که به این منظور ایجاد شده است ،در تصمیم هایی که بر

دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال  1392انجام دهند.

شغلشان به طور خاص و بر محیط کارشان به طور عام اثر
می گذارد به نوعی شرکت کنند .در نتیجه این مشارکت،

روش کار

خشنودی آنها از کار بیشتر می شود و استرس ناشی از کار

مطالعه ی حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود .جامعه

کاهش میابد [ .]7یافته های مطالعاتی نشان می دهد که

پژوهش كليه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند كه

اجرای این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان،

با سرشماری تعداد  178نفر بر اساس تمایل خود و با رضایت

کاهش نرخ غیبت از کار ،کاهش میزان اعمال مقررات

آگاهانه در سال  1392در پژوهش شرکت نمودند.

انضباطی ،افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت

داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد تعيين كيفيت زندگي

آنان در برنامه های نظام پیشنهادها بوده است [ .]8از طرف

كاری و پرسشنامه ی طبقه بندي ميزان استرس فرد

دیگر ،برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی

( )Holmes & Raheجمع آوري گردید .پرسشنامه كيفيت

بلند مدت سازمان نیز منجر خواهد شد [Danna & .]9

زندگي كاري بر اساس مؤلفه هاي  )1973( Waltonساخته

 )1999( Griffinمعتقدند که کیفیت زندگی کاری به مثابه

و توسط پژوهشگران بسياري استفاده شده است؛ كه در اين

هرمی است که مفاهیم آن شامل رضایت از زندگی (در راس

تحقيق با اندکی تغييرات براي موضوع تحقيق بازنويسي شد.

هرم)  ،رضایت شغلی (در اواسط هرم) و رضایت از سایر جنبه

پرسشنامه كيفيت زندگي كاری شامل دو قسمت بود:

های مختص کار نظیر رضایت از میزان حقوق ،همکاران و

بخش اول شامل برخی ویژگی های فردی مانند جنسيت،

ناظران می شود .در نتیجه محدوده کیفیت زندگی کاری

تحصيالت ،وضعيت تأهل ،سن و سابقهكار و بخش دوم

فراتر از رضایت شغلی است [.]10
امروزه ،بیشتر تحقیقات تجربی که در زمینه کیفیت زندگی

شامل  21گویه در مقیاس چهارتایی که کیفیت زندگی
کاری را از خيلي كم ،كم ،نسبتا و كام ً
ال طبقهبندي می نمود.

کاری انجام شده است ،به طور ضمنی چشم انداز جدیدی

كاركنان مي بايست به سواالت مطروحه با گزينه هاي فوق

از استرس های شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شغل را

پاسخ مي دادند .پرسشنامه طبقه بندي ميزان استرس فرد

پذیرفته اند [ .]11زیرا یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد
سازمان ها ،استرس در سازمان است که سالمت و بهداشت

نيز داراي  43سوال بود كه باید فرد استرس هايي را كه در
سال گذشته داشته و در پرسشنامه بود ،عالمت مي زد .در

بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار داده است [ .]12بدین

نهايت جمع نمرات استرس فرد در سال قبل محاسبه شد.

لحاظ در دهه ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان

جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه ها از روش اعتبار محتوا

به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیل شده است

و جهت تعیین پایائی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

يو
ت از واكنشهاي فيزيكي ،ذهن 
ت اس 
س عبار 
[ .]13استر 

که نتیجه  0/92برای پرسشنامه استرس شغلی و  0/78برای

عاطفي ك ه در نتيج ه تغييرات و نيازهاي زندگي فرد ،تجربه

پرسشنامه كيفيت زندگي كاری بدست آمد.
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می شد [ ،]4در حالی که طرفداران نظریه کیفیت زندگی
کاری در جستجوی نظام ها و برنامه های جدیدی برای کمک

ايجاد شود [.]14
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ارتباط كيفيت زندگي كاري با استرس شغلی...

علیرضا قلعه ای و همکاران

جهت سنجش ارتباط استرس شغلی با ابعاد کیفیت زندگی

اغلب افراد در گروه سنی  30-40سال ( 58/4درصد) بودند

کاری ،از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون الندا با کمک از

و همینطور  28/7درصد افراد شرکت کننده در مطالعه دارای

نرم افزار  16-SPSSاستفاده شد.

سابقه کاری  10الی 20سال بودند.
جدول  2ارتباط بین كيفيت زندگي كاری با متغیرهای جمعیت

نتایج مطالعه نشان داد ،ميانگين نمره كيفيت زندگي كاري

طوری که کیفیت زندگی کاری با متغیرهای مورد مطالعه از

كاركنان  2/8بود ،که بر اساس تقسیم بندی که صورت گرفت

جمله جنس ،وضعیت تاهل و سن ارتباط آماری معنادار نداشت

در محدوده کیفیت زندگی کاری متوسط بود .همچنین ميزان

( . )P<0/05در صورتی که متغیر كيفيت زندگي كاری با سطح

استرس كاركنان با میانگین و انحراف معیار  167/75نيز در

تحصیالت ( )P=0/001و سابقه ی کار افراد شرکت کننده در

محدوده استرس کاری زياد ارزيابي گرديد.

مطالعه ارتباط آماری معنی دار داشت (.)P=0/04

جدول  1نشان می دهد ،از نظر جنسیت اکثر شرکت کنندگان

نتایج جدول  3همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و استرس

مذکر ( 67/4درصد) و  32/6درصد از آن ها زن بودند41 .

کارکنان را نشان می دهد ،با توجه به آزمون همبستگي

درصد از شرکت کنندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

پيرسون بين نمرات كيفيت زندگي كاري و استرس شغلي

و  4/5درصد افراد دارای سطح تحصیالت زیر دیپلم بودند.

كاركنان همبستگی مثبت و قوی وجود دارد .به طوری که

 82درصد شرکت کنندگان در مطالعه متاهل بودند .همچنین

این ارتباط آماری معنی دار می باشد.

جدول  .1ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان مورد مطالعه ( 178نفر)

تعداد (درصد)

متغیـــــــــر
جنس

وضعیت تحصیالت

وضعیت تاهل

سن (به سال)

سابقه کار (به سال)

62

زن

)32/6(58

مرد

)67/4(120

زیردیپلم

)4/5(8

دیپلم

)15/7(28

کاردانی

)25/3(45

کارشناسی

)41(73

كارشناسي ارشد و دكترا

)13/5(24

متاهل

)82(146

مجرد

)18(32

گروه سنی  20-30سال

)18/5(33

گروه سنی  30-40سال

)58/4(104

گروه سنی  40-50سال

)23(41

<5

)20/2(36

5-10

)26/4(47

10-20

)28/7(51

20-30

)24/7(44
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یافته ها

شناختی شرکت کنندگان در مطالعه را نشان می دهد ،به
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جدول  .2بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با متغیرهای جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

کیفیت زندگی کاری

متغیر
جنس

وضعیت تاهل

سن (به سال)

سابقه کار (به سال)

مرد

2/73

0/10

زن

3/03

0/83

زیر دیپلم

1/83

0/15

دیپلم

2/80

0/10

کاردانی

2/78

1/46

کارشناسی

2/91

0/09

ارشد و باالتر

3/12

0/09

متاهل

2/90

0/11

مجرد

2/12

0/87

20-30

2/41

0/30

30-40

2/86

0/03

40-50

3/11

0/11

<5

2/12

0/08

5-10

2/80

0/08

10-20

2/01

0/07

20-30

3/14

1/01

0/21

0/001

1/00

0/13

0/04
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وضعیت تحصیالت

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

جدول  .3تعیین همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارکنان در مطالعه

متغیر

کیفیت زندگی کاری

استرس شغلی

-

**0/908

**0/908

-

کیفیت زندگی کاری
استرس شغلی

(** )P=0/001

بحث
بر اساس یافته های این مطالعه بین جنس و کیفیت زندگی

با افزایش سطح تحصیالت و در نتیجه سطح شغلی باالتر،

کاری ارتباط معنی داری یافت نشد .نتایج مطالعات Sundberg

کیفیت زندگی کاری کارکنان نیز وضعیت مطلوب تری یافته

 & Palmqvistدر سال  2009و  )2008( Kintnerاین

بود .به طور کلی ،شاغل بودن افراد ،کیفیت زندگی کاری

یافته را مورد تایید قرار می دهند .آنان نیز ارتباطی بین

آنان را افزایش می دهد چنانچه  )2008( Kintnerبیان کرده

جنسیت افراد و کیفیت زندگی کاری به دست نیاوردند [،16

است که افراد شاغل در مقایسه با افراد بیکار کیفیت زندگی

 .]17در پژوهش حاضر بین کیفیت زندگی کاری با سطح

کاری بهتری دارند [ .]17در بین افراد شاغل هم ،افرادی

تحصیالت ارتباط معناداری به دست آمد .به عبارت دیگر

که دارای مدارج تحصیلی باالتری هستند می توانند به دلیل
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ارتباط كيفيت زندگي كاري با استرس شغلی...

علیرضا قلعه ای و همکاران

باشند Kalpaklioglu & Baccloplu .در سال  2008نیز

در واقع کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که به

در همین زمینه ارتباط معناداری بین سطح تحصیالت و

خصوص تحت تاثیر عواملی چون استرس و ...قرار دارد و

كيفيت زندگي كاري به دست آوردند [.]18

زمانی که به صورت مداوم باشد می تواند باعث مشکالت

برخالف مطالعه ی ما كه بین سن و کیفیت زندگی کاری

جسمانی مزمن شود [ ]22 ،21که باعث کاهش کیفیت
زندگی نیز گردد .در این خصوص پژوهش خاقانی زاده و

 )2008( Kalpaklioglu & Bacclopluارتباط معناداری

همکارانش در سال  1387نیز نشان می دهد بین استرس

بین سن و کیفیت زندگی کاری بیماران آسمی پیدا شد

شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنی دار و همبستگی

[ .]18شايد بتوان گفت كه اين اختالف نتايج مربوط به

معکوس وجود دارد به نحوی که هر واحد افزایش در نمره

جامعه ي سالم يعني كاركنان مورد بررسي مطالعه ي ما و

استرس شغلی افراد؛ نمره کیفیت زندگی کاری آنان به همان

جامعه ي بيماران آسمي باشد.

میزان کاهش میابد [.]23

ارتباط معناداری به دست نيامد ،در تحقیق انجام شده توسط

در این پژوهش بین وضعیت تاهل و کیفیت زندگی کاری
ارتباط معنی داری مشاهده نشده است .در صورتی که Alvin

نتیجه گیری

و همکارانش در سال  2009بیان می کنند که وجود منابع

با توجه به تائید ارتباط معکوس بین كيفيت زندگيكاري و

حمایتی در شرایط بیماری ،در سازگاری و بهبود کیفیت

استرس شغلی کارکنان ،مدیران می توانند با بهبود سطح

زندگی موثر است و بیمارانی که به تنهایی زندگی می کنند

كيفيت زندگي كاري از طریق استقرار برنامه های مشارکت و

کیفیت زندگی نامطلوبی دارند [ .]19ممکن است این عدم

کار تیمی ،ایجاد ارتباط و توجه به نیازها و توقعات پرسنل ،غنی

همخوانی نتایج به دلیل این باشد که تاهل در زندگی کاری

سازی شغل و توانمند سازی کارکنان ،استرس شغلی در محیط

فرد تا حدی متفاوت از کیفیت زندگی آن هم در شرایط

کار را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد امکان ادامه تحصیل

بیماری باشد.

پس از استخدام و یا فراهم آوردن دوره های بازآموزی مرتبط با

یافته های این مطالعه مبني بر اين كه با افزایش سابقه ی کار

شغل ،اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی را ارتقاء دهند.

کارکنان ،کیفیت زندگی مطلوبتری در ایشان ایجاد می شود
يا به عبارت ديگر ،وجود ارتباط معنی دار بین کیفیت زندگی

تشکر و قدردانی

کاری و سابقه ي کاري کارکنان در راستاي تحقیق & Lees

بدینوسیله از کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

 Kearnsدر سال  2005قرار دارد .آنان نیز اظهار مي دارند

که با همکاری خود ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند،

كه هرچه تجربه کاری بیشتر باشد رضایتمندی و کیفیت

تشکر و قدردانی به عمل می آوریم.

زندگی کاری کارکنان بیشتر می شود [.]20
در این پژوهش بین نمرات کیفیت زندگی کاری کارکنان و

تضاد منافع

استرس شغلی ایشان ارتباط خطی غیر مستقیم معناداری

پژوهش حاضر هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان

مشاهده شد .بدین معنی که با افزایش استرس شغلی

نداشته است.
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Abstract
Introduction: Quality of work life (QWL) is a comprehensive program which leads to promotion of
productivity, performance and satisfaction of staff. Occupational stress is, also, defined as individual`s
physical, mental and emotional reactions which are experienced due to working life needs and changes.
Therefore, this research aims to determine the relationship of QWL with occupational stress in Bu-Ali
Sina university staff.
Methods: The study is a cross sectional-descriptive type carried out on 178 individuals of Bu-Ali Sina
university staff. The data were collected through standard questionnaire of determining QWL and questionnaire of classification of individual`s stress. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient
and Lambda test, by utilizing SPSS-16, were used.
Results: The results showed that the level of QWL in the population of the study was at the medium and
there was a positive significant relationship between QWL and staff education (P=0.001) and between
QWL and staff working experience (P=0.04). However, between QWL and sex, marital status and age
no significant relationship was found. Based on Pearson correlation test, there was obtained a significant
relationship between score of QWL mean and mean of individuals` stress (P=.0.004). In another word,
the greater the individuals` QWL, the less stress they experience.
Conclusion: Regarding the research findings, managers should improve the level of QWL through cooperative programs and team working to reduce occupational stress in the workplace.
Keywords: Quality of work life, Occupational stress, Satisfaction
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