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 مقدمه

ـاطفی شناختی، هايواکنش بهرضایت شغلی   سنجشـی و ع

ـان بـه نسبت افراد، ـایت شـغلی در . گـرددمی اطـالق شغلش رض

ها سازگاري به عوامل زیادي بستگی دارد که یکی از آنکارکنان 

 . )1( و شغل استکیفیت زندگی و تناسب میان 

 رینتـمهم کـه از بعـدي اسـت چنـد مفهـومی زنـدگی کیفیت

ـازمان اسـت.  بـودهتا به امـروز از گذشته  بالینی موضوعات س

 وضعیت از فرد درك را به صورت کیفیت زندگیجهانی بهداشت 

ـاط و ارزشی هاينظام و فرهنگ به توجه با زندگی خود،  آن ارتب

زندگی تعریف  تتجربیا و عالیق، استانداردها انتظارات، اهداف، با

 . )2( کرده است

ـاري زندگی کیفیت متون از بعضی در چه اگر ـایت و ک  رض

ـیکن اند،شـده گرفتـه نظـر در مترادف مفاهیمی عنوان به شغلی  ل

ـان و یریتمـد علم نظرانحباص از بسیاري ـنعتی روانشناس  ص

ـاري زنـدگی کیفیت که دارند اعتقاد ـایت و ک  نظـر از شـغلی رض

ـاري زنـدگی کیفیـت تفاوت. هستند متفاوت مفهوم ـایت و ک  رض

ـایج از یکـی شغلی رضایت که است نکته این در شغلی  کیفیـت نت

 .)3( است کاري زندگی
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که رضایت شغلی با نشان داده است نتایج برخی از مطالعات 

ـاط دارد  شادکامی، سالمت روان و امید بـه زنـدگی طـوالنی ارتب

اي سـطوح متاآنالیز کارکنان دارنتایج یک مطالعه  براساس .)5،4(

پیامـدهایی چـون فرسـودگی  بیشتر دچار ،پایین رضایت شغلی

. )6( شـوندمـیعاطفی، کاهش عزت نفـس و افـزایش اضـطراب 

ـا و همکاران نیز نشان دادند که  بخشایش سالمت عمومی پایین ب

نتایج مطالعـه  همچنین .)7( رضایت شغلی پایین همراه بوده است

 کاري زندگی کیفیت بررسی رمنظو به که و همکاران هم سراجی

 شـده انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه هايبیمارستان کارکنان

سطح  درکارکنان  کاري زندگی کیفیت ،کل که در داد نشان ،است

ـان قرار دارد که پایین ـایتی دهنـدهنش ـان اکثریـت نارض  از کارکن

ـارپور .)8( بود کاري هاي زندگیجنبه مهمترین ـاران و بختی  همک

ـین نیز در مطالعه خود نشان داده اند که کیفیت زندگی کاري در ب

 کلـی طور . به)9( کارکنان قسمت بهداشت با درمان متفاوت است

ـان  زنـدگی کیفیت براي بهبود ايبرنامه به که سازمانی در کارکن

ـاداتی و هاپرسش پیشنهادها، رغبت براي دریافت خود دارند،  انتق

تـوان می مذکور موارد به توجه با. از طرف کارکنان بیشتر است

ـبب زنـدگی گفت کـه افـزایش کیفیـت ـاري س ـاي ک ـتر ارض  بیش

ـا توانندمی هانتیجه آن شود و دریکارکنان م شخصی نیازهاي  ب

ـاس دهند، ادامه خود زندگی به دیگران کنار در راحت خیال  احس

 بـراي نهایـت در و شـوند واقع دیگران مقبول بنمایند، بودن مفید

 .)10( باشند داشته فرصت خود دانش و مهارت افزایش

ـا سـالمت  زمینهدر  رضایت شغلی و کیفیت زندگی مرتبط ب

که به هر دو بعد سالمت انجام شده است هاي محدودي پژوهش

ـان توجـه کـرده باشـده جسمی و سالمت روانی ب  صورت توأم

چــه قــبال  .  امــروزه کارمنــدان نیازهــاي متفــاوتی از آن)12,11(

دیگر به تنهایی نیازهاي  مالیماهیانه و امنیت داشتند دارند. درآمد 

اهـداف  تدوین  مشارکت دردهند و اصلی کارکنان را تشکیل نمی

 . )13( بیشتر از گذشته استن در کارکناسازماندهی 

مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط 

ـان علـوم پزشـکی  تـدوین با سالمتی و رضایت شغلی در کارکن

ـایت  شده است و در نظـر دارد مهمتـرین عوامـل مـوثر بـر رض

ـار  ـیونی خطـی خودک شغلی کارکنان را با استفاده از مدل رگرس

 پیش بینی کند.

 
 هامواد و روش

حاضر به صـورت مقطعـی و بـر  تحلیلی -توصیفی مطالعه

(جامعـه  نفر از کارکنان دانشگاه علـوم پزشـکی ایـالم 242روي 

ـاب 6در طول  نفر) 657آماري  مـورد افـراد  ماه انجام شـد. انتخ

هــاي پــژوهش بــه صــورت تصــادفی سیســتماتیک از معاونــت

 نمونه انتخاب نمونه با استفاده از فرمول حجم .شد انجام دانشگاه

ـا در نظـر  جامعه یک در کمی نمونه حجم برآورد براي ثابـت و ب

ـار  5گرفتن میزان دقت و خطاي  ـین انحـراف معی درصد و همچن

 بـراي معاونـت هـر اداري جمعیـت کـه ترتیـب بدین .بود 55/31

 گرفتـه قـرار مالحظه مورد معاونت آن به نمونه حجم اختصاص

سیستماتیک انتخاب تصادفی ها است و سپس در داخل لیست آن

ـاي این هايمتغیر گرفت. صورت  کیفیـت پژوهش شامل متغیره

عملکـرد جسـمی، محـدودیت جسـمی، درد حیطـه ( 8زندگی در 

ـاعی، مشـکالت ج ـاط، عملکـرد اجتم سمی، سالمت عمـومی، نش

)، و رضایت شغلی شامل سابقه کار، نوع روحی و سالمت روان

ـار  بـودن غیربـومی یا و و بومی استخدام، پست سازمانی در کن

متغیرهاي فردي شامل سن، جنس، میزان تحصیالت و وضعیت 

  .تاهل بود

پرسشنامه  سوتا ورضایت شغلی مینهاستاندارد پرسشنامه 

ـتاندارد  ـتفاده شـد. -36SFاس  بـراي بررسـی کیفیـت زنـدگی اس

ـایت پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا به منظور ارزیابی رض

ـنامه سـواالت  .شغلی مورد استفاده قـرار گرفـت در ایـن پرسش

ـامل  کـهاسـت عوامل انگیزشی تـدوین شـده  براساس ـاد ش ابع

ـترس  ی،عموم سالمت یت، وضعايو حرفه یشغل یترضا  واس

مقیاس لیکرت (کامال مخالف،  براساس سوال  20 باکنترل در کار 

تاحدودي مخالف، نظري ندارم، تا حدودي موافق و کامال موافق) 

براي هـر سـوال  5تا  1اري به ترتیب از ذگ. نمرهاست ظیم شدهتن

 1397 ستانتاب و بهار، اول، شماره پنجممجله طب پیشگیري، سال 
http://jpm.hums.ac.ir/ 
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بنـدي آن جمـع براساسانجام و سپس نمره کاي رضایت شغلی 

ـان 40یـر نتیجه، نمره ز شود. درمی ـایت شـغلی نش دهنـده رض

ـاالي  40-70پایین، نمره بین   70رضایت شغلی متوسط و نمره ب

 . )14( شودبه معناي رضایت شغلی باال در نظر گرفته می

گیري سالمت اسـت کـه اندازه هوسیل کی SF-36پرسشنامه 

گیــري کنــد. ایــن توانــد بــه خــوبی کیفیــت زنــدگی را انــدازهمــی

عملکرد ه و سالمت را در هشت حیطسؤال  36 شاملپرسشنامه 

جسمی، محدودیت جسمی، درد جسمی، سالمت عمومی، نشاط، 

عملکرد اجتماعی، مشکالت روحی و سالمت روان مورد سنجش 

 دررا  سـالمتی فـرد وضـعیت در تغییـر سؤال . یکدهدار میقر

بـه منظـور  سـؤاالت باقی ،کندمـی بررسـی ساله یک دوره طول

ـار بـه SF-36 حیطه عملکـرد هشت امتیاز محاسبه . رونـدمـی ک

 در. شـودمی برده کار به مقیاس یک محاسبه در سؤال هرامتیاز 

ــؤاالت، ـــددا  امتیازهــا برخـــی س ـــدمج ـــديک ـــی بن ـــوند،م  ش

 اول گزینـه 2 و 1 سواالت در که است صورت این به گذارينمره

ـا 3 سـواالت. گرفـت خواهـد امتیاز 1 پنجم گزینه و امتیاز 5  12 ت

 سـواالت در. گیرندمی امتیاز 3 و 2 ،1 ترتیب به 3 تا 1 هايگزینه

 در. گیردمی امتیاز 1 خیر گزینه و امتیاز صفر بلی گزینه 19 تا 13

 امتیــاز 1 پــنجم گزینــه و امتیــاز 5 اول گزینــه 22 و 20 تســواال

ـا 6 ترتیـب به هاگزینه 31 تا 23 سواالت در. گیرندمی ـاز 1 ت  امتی

ـاز 5 پنجم گزینه و امتیاز 1 اول گزینه 32 سوال در. گیرندمی  امتی

ـا 1 ترتیـب به هاگزینه 36 تا 33 سواالت در. گیرندمی ـاز 6 ت  امتی

ـاي. گیرندمی ـاس هـر امتیازه  که است متغیر 100 تا از صفر مقی

ـاس را در وضـعیت بهترین 100 و بدترین صفر  نظـر مـورد مقی

ـنامه .)15( کندمی گزارش ـایی پرسش و  SF-36 نتایج بررسی پای

کرونباخ به ترتیب طبق آلفايسوتا پرسشنامه رضایت شغلی مینه

ـایی طدهنـده مکه نشانبود  81/0و  78/0 لـوب بـودن میـزان پای

 ها است. پرسشنامه

ـایت  .براي رعایت اصـول اخـالق در پـژوهش پـس از رض

ــه توضــیحات الزم توســط کارشناســان شــرکت کنندگان و ارائ

 SPSSزار افـبا نـرمها آوري شد. دادهجمع اطالعاتدیده آموزش

 انسیوار زیآنالمستقل، یت يآمار يهاآزمونبوسیله و  21نسخه 

در  .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجزخطی اتوماتیک و رگرسیون

  در نظر گرفته شد. P-Value>05/0ي معنادارها سطح کلیه آزمون

 

 هایافته

نفر از کارکنان دانشـگاه  242مطالعه حاضر با شرکت تعداد 

براساس نتایج جدول صورت مقطعی انجام شد.  علوم پزشکی به

کنندگان زنان بودند. ) از شرکتدرصد 55(نفر  133 در مجموع 1

 6/69د. دنـبو 31-40کنندگان در گروه سنی شرکت درصد 1/42

ـتر متاهلدرصد کارکنان  ـا بیش  و داراي تحصیالت کارشناسی ی

ـتخدام رسـمیآن درصد 9/45 درصـد  9/59و  ها داراي نوع اس

 .پست سازمانی کارشناس بودندداراي 

 
  کارکناندموگرافیک  خصوصیات  -1 جدول

 میانگین رضایت شغلی میانگین کیفیت زندگی درصد فراوانی متغیر

 جنس
 زن
 مرد

133 
109 

55 
45 

45/37 
07/42 

19/67 
00/65 

 (سال)هاي سنی گروه

30-20 
40-31 
50-41 

51≥ 

47 
102 
63 
28 

4/19 
1/42 
0/26 
1/11 

28/37 
29/36 
37/42 
64/48 

13/69 
95/69 
54/64 
23/64 

 وضعیت تاهل

 مجرد
 متاهل

 لقهطم
 همتارک

61 
168 
8 
5 

2/25 
6/69 
3/3 
1/2 

56/36 
39/76 
54/49 
13/49 

16/69 
10/65 
75/64 
20/72 
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 میزان تحصیالت

 زیر دیپلم
 دیپلم

 فوق دیپلم
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد و باالتر

2 
7 
20 
122 
91 

8/0 
9/2 
3/8 
4/50 
7/40 

11/30 
19/30 
25/48 
69/40 
61/33 

50/73 
86/63 
15/65 
48/67 
00/65 

 محل تولد
 بومی

 غیر بومی
199 
43 

2/82 
8/17 

91/38 
77/44 

32/66 
69/67 

 سابقه کاري (سال)

5≤ 
10-6 
15- 11 

16≥ 

62 
58 
48 
74 

6/25 
0/24 
8/19 
3/30 

11/36 
74/39 
79/35 
54/44 

53/66 
98/69 
19/64 
26/66 

 پست سازمانی
 نکاردا

 کارشناس
 کارشناس مسئول

43 
154 
54 

8/17 
9/59 
3/24 

43/41 
90/38 
81/40 

44/64 
58/67 
41/64 

 نوع استخدام

 رسمی
 پیمانی

 قراردادي
 طرحی

111 
48 
49 
34 

9/45 
8/19 
2/20 
6/11 

37/43 
76/31 
48/38 
46/36 

47/65 
92/64 
79/67 
40/66 

 

 2ول در جـدمختلف میانگین کیفیت زندگی کارکنان در ابعاد 

ـان   49/39نشان داده شده است. میانگین کیفیت زندگی در کارکن

بود. کمترین نمره ابعاد کیفیت زنـدگی را  80/14با انحراف معیار 

بعـد درد جسـمی  راترین نمره شو بی 44/24بعد عملکرد جسمی 

ـینبه خود اختصاص داد 38/60 ـایت  . در این مطالعـه همچن رض

رضایت شغلی متوسط ، 5/25 ینمیانگبا  در کارکنان شغلی پایین

 .بود 7/81 میانگینبا رضایت شغلی باال و  7/58 میانگینبا 
 

 میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف کیفیت زندگی کارکنان   -2جدول 

 انحراف معیار میانگین 

ابعاد مختلف 
 کیفیت زندگی

 عملکرد جسمی
 جنبه جسمانی کیفیت زندگی

 جنبه روانی کیفیت زندگی
 ژي، خستگیانر

 سرزندگی
 عملکرد اجتماعی

 درد جسمی
 سالمت عمومی

44/24 
33/37 
16/46 
98/28 
10/28 
37/37 
38/60 
36/51 

5/21 
5/32 
34/40 
56/15 
75/15 
19/25 
41/22 
56/12 

 80/14 49/39 نمره کلی کیفیت زندگی

 رضایت شغلی

 پایین
 متوسط

 باال

50/25 
7/58 
73/81 

50/4 
39/0 
32/0 

 03/1 09/66 ضایت شغلینمره کلی ر

ـاد مقایسه  ـان و مـردان در ابع میانگین کیفیت زنـدگی در زن

نشان داده شده است. در تمامی ابعاد به غیر  1نمودار  درمختلف 

ـتر از  از بعد سرزندگی میانگین نمره کیفیت زندگی در مردان بیش

  ).=05/0P-Value( زنان بوده است

 
 یفیت زندگی در کارکنان برحسب جنسیتمقایسه میانگین ابعاد ک  -1نمودار

 

در این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و 

ـاد مختلـف  ـاي دموگرافیـک و ابع ـامی متغیره رضایت شغلی تم

ـایج  خطی خودکار شدند.کیفیت زندگی وارد معادله رگرسیون نت

ـا  نشان داد رابطه معناداري بین کیفیت زندگی و رضایت شغلی ب

 اي دموگرافیک وجود دارد.متغیره
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ــیتــرین متغیرهــاي پیشمهم ــده رضــایت شــغلی در بین کنن

بـه ترتیـب اهمیـت  نشان داده شده است که 3در جدول  کارکنان

ــر از  ـاري (کمت ـابقه کـ ــر سـ ـال) 5متغی ــعیت ß=426/0 سـ ، وض

و وضـعیت  ß=199/0 سـرزندگی ،ß=203/0 )متاهـل تاهـل(افراد

 بوده است.  ß=172/0 (مستخدمین پیمانی)استخدام 
 

 متغیرهايمهمترین براي خطی خودکار نتایج تحلیل رگرسیون -3جدول 
کارکنان کننده رضایت شغلی بینیپیش  

 *سطح معناداري ßمقدار  متغیر

 رضایت شغلی -سابقه کاري
 رضایت شغلی -وضعیت تاهل

 رضایت شغلی -سرزندگی
 رضایت شغلی -وضعیت استخدامی

426/0 
203/0 
199/0 
172/0 

014/0 
088/0 
090/0 
116/0 

*001/0Value=-P   

ـایت  2نمودار  ـا رض ـان ب ارتباط کیفیت زندگی کلی در کارکن

ـاسدهد که شغلی کارکنان را نشان می آن افـزایش کیفیـت  براس

ـایت شـغلی آن زندگی در ـا رض ـاط کارکنان ب ـا ارتب ـاداره و  معن

به طوري که با افـزایش  .)=043/0P-Value( مستقیم داشته است

 یابد.ها افزایش میکیفیت زندگی کارکنان رضایت شغلی آن

 
 کیفیت زندگی و رضایت شغلی در کارکنان  -2نمودار 

 
 گیريبحث و نتیجه

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت زندگی کارکنان 

نشگاه علوم نفر از کارکنان دا 242و رضایت شغلی آنان در بین 

انجام شد. میانگین امتیاز رضایت  1395پزشکی ایالم در سال 

بود. اکثر کارمندان داراي رضایت شغلی  09/66شغلی کارکنان 

) بودند. رضایت شغلی در مردان و در درصد 73/81متوسط ( 

بیشتر بود. همچنین افراد  سال 31-40 و 20-30 هاي سنیگروه

رضایت شغلی بیشتري نسبت به  مجرد و افراد غیربومی میانگین

 نشان و همکاران نویدیانهمچنین نتایج مطالعه سایرین داشتند. 

 در مطالعه کنندگانشرکتاز  درصد 5/48 در شغلی رضایت داد

 تاثیر زنان شغلی رضایت بر تاهل وضعیت و است داشته وجود

 ارتقاي امکان بر نیز استخدام وضعیت همچنین است. داشته

 بوده و در نتیجه رضایت شغلی آنان تاثیرگذار در زنان شغلی

 . )16( است همسو حاضر مطالعه نتایج با که است

 تعهد شغلی و رضایت با بودن در این پژوهش متاهل

 براي دلیل نداشت که مهمترین رابطه معناداري وجود سازمانی

 توانارتباط تاهل با رضایت شغلی در این مطالعه را می نبوداین 

در مطالعه . ذکر کرد متاهلین براي کاري یکسان شرایط وجود

ان رضایت شغلی در افراد مجرد بیشتر و همکاران میز گودرزوند

 ارتباطتوانند می مجرد افراد عنوان شده استبوده است که 

 از واقعی هاينیاز کردن برآورده لحاظ از خود کار با را بیشتري

 رضایت. از سوي دیگر کنند برقرار اجتماعی جایگاه و درآمد قبیل

 یرسا نشدن برآورده در ریشه تواندمی متاهل افراد کمتر

از قبیل عدم تامین نیازهاي رفاهی نظیر مسکن،  هاخواسته

 .)11(بوده باشد  کنونی شغل کنار مسافرت و ... در

کیفیت زندگی کارکنان  تیاز ابعاددر این مطالعه میانگین ام

درد بعد میانگین نمره در همین راستا به دست آمد.  49/39

 36/51سالمت عمومی بعد میانگین نمره و  38/60جسمی 

را کسب کردند. در مقایسه کیفیت امتیاز  50بیش از  محاسبه شد

در همه ابعاد مردان زندگی مردان و زنان میانگین کیفیت زندگی 

با  نتایج براساسبیشتر بود. از زنان بعد سرزندگی به جزء 

. یابدمیافزایش نیز کیفیت زندگی کارکنان رضایت شغلی  افزایش

 در شغلی رضایت کنندهبینیپیش متغیرهاي رینتهمچنین مهم

و وضعیت استخدامی  سرزندگی تاهل، کاري، سابقه کارکنان

 بین کیفیتنیز نشان داد  همکاران و نتایج مطالعه ذاکریان .بودند

داشته  وجود مثبتی و معنادار رابطه شغلی رضایت و زندگی
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قاسمی و همکاران و زاهد و  نتایج مطالعه . همچنین)17( است

. در )19,18( باشدمیحاضر همسو  نتایج مطالعه بانیز همکاران 

توجیه ارتباط کیفیت زندگی و رضایت شغلی در کارکنان باید به 

 احساس زندگی باالتر این مورد اشاره کرد که کارکنان با کیفیت

 تجربه را کمتري هاياسترس و کرده بیشتري رضایت و آرامش

 آن از بخشی که هاآن زندگی از رضایت دلیل همین به کنندمی

 .کندمی پیدا افزایش نیز است شغل به مربوط

 کیفیت زندگی دهند،می نشان پژوهش هايیافته که همانگونه

. باشد شغلی داشته رضایت افزایش در موثري نقش تواندمی

کارکنان  زندگی اي به کیفیتتوجه ویژه باید مدیران بنابراین،

 نفسو عزت مسؤلیت مالکیت، احساس کارکنان تا ،داشته باشند

 نهایت در و و اثربخشی کارآیی افزایش به منجرچون  ،نمایند

شود یم پیشنهادبنابراین  .شد خواهد شغلی رضایت يارتقا

 طراحیکارکنان  کاري زندگی کیفیت افزایش جهت در مداخالتی

 شود. اجرا و

یل برخی به عدم تماتوان می از محدودیت هاي این پژوهش

و نیز شرایط روحی و جسمی   مطالعهبراي شرکت در  کارکنان

تواند در هنگام پاسخگویی به پرسشنامه اشاره نمود که می هاآن

 .در نتایج تاثیرگذار باشد

 

 تشکر و قدردانی

ارشد رشته نامه کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

بررسی ا عنوان باسالمی واحد ایالم شناسی دانشگاه آزاد روان

هاي شخصیت و کیفیت زندگی با راضیت شغلی رابطه ویژگی

که با  باشدمی 1394کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم، سال 

دانشگاه  اجتماعی –هاي روانیهمکاري مرکز تحقیقات آسیب

نویسندگان بر خود الزم انجام شده است. علوم پزشکی ایالم 

نشگاه علوم پزشکی ایالم تشکر و دانند از مشارکت کارکنان دامی

 .قدردانی نمایند
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ABSTRACT 
Introduction: Employment is one of the important social determinants of health. Job Satisfaction is one of the important 
factors in increasing the efficiency of workers. The purpose of this study was to evaluate the relation between job satisfaction and 
quality of life (QOL) in staffs of Ilam University of medical sciences. 
Methods: This cross-sectional and descriptive-analytical study was performed on 242 staffs of Ilam University of medical 
sciences in 2017. The participants were were selected by randomized systematic sampling method. After recording the 
demographic characteristics, quality of life was measured using the SF36 standard questionnaire and job satisfaction using a 
short form of Minnesota questionnaire. The results were analyzed by SPSS software using automatic linear regression and an 
alpha error of less than 5% was considered significant. 
Results: The mean of quality of life and job satisfaction in responders was 39.49 ± 14.78 and 66.99 ± 1.03, respectively. The 
results demonstrated a positive correlation between job satisfaction and QOL (P-value=0.043). Also, based on the results of 
automatic linear regression, the most important variables affecting the job satisfaction of employees were job experience, marital 
status, employment status, and the vitality. 
Conclusion: Based on the results, there is a direct and positive correlation between the quality of life associated with health 
and job satisfaction of the workers. Therefore, improving the quality of life of employees can increase their job satisfaction. 
Key Words: Quality of Life, Job Satisfaction, Staffs, Ilam University of Medical Sciences. 
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