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امیرحسیناخروی ،مهدیطالئی 
از صفحه  066تا 010
چکید
منابع انسانى ستون فقرات نظام سالمت محسوب مىشوند و کیفیت زندگى کارى ،عامل مهمى برای حفظ
و ارتقای کارکنان است .در این پژوهش تالش شدهاست عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی کاری
کارکنان شناسایی و اولویتبندی شوند .بهمنظور متناسبسازی عوامل به دستآمده از منابع و مآخذ مربوط
به موضوع با وضعیت سازمان مورد مطالعه ،توافق جمعی خبرگان ،در قالب یک تیم تصمیم (خبرگان) که
شامل ده نفر از مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی و کارشناسان بیمارستان بودند ،به دست آمد .در مرحله بعد،
با استفاده از  AHPگروهی فازی و با مشارکت خبرگان ،اهمیت هرکدام از مؤلفهها و شاخصها تعیین شد.
میزان ناسازگاری برای تمامی جداول کمتر از  1/0به دستآمد .بعد از این مرحله« ،ارزیابی وضع موجود» و
«توانمندی بهبود» ،توسط گروه تصمیم ،تکمیل شد .روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه ،تأیید شد.
یافتهها با استفاده از روش  IPA-G-FGAHPتحلیل شد .در این پژوهش  4مؤلفه و  01شاخص بررسی
شد .پس از تعیین وزن این عناصر از یک سو و محاسبه شکاف آنها از حالت مطلوب از سوی دیگر ،با
محاسبه شکاف موزون ،اولویت بهبود تعیین شد .باتوجه به یافتهها ،شاخصهای وجود نظام بیمه و
بازنشستگی ،مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا ،مزایای خدمات درمانی و امنیت شغلی در اولویت اول
تا چهارم قرار گرفتند و پیشنهادهایی مطرح شد.
کی هع کییدی
کیفیت زندگی کاری ،کارکنان بیمارستان ،رویکرد IPA-G-FGAHP
.

-1استادیارگروهمدیریت،مجتمعآموزشعالیگناباد(رایانامهنویسندهمسئول (okhravi@gonabad.ac.ir:
-2کارشناسارشدمدیریتدولتی 
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قد ا
کارایی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل مالحظهای به نحوه مدیریت و کارکرد
صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد .هراندازه سازمانها و موسسات گسترش یافته و
متنوع تر شوند؛ مشکالت و اهمیت اداره این نیروی عظیم افزون می شود .برآورده نشدن
نیازهای کارکنان ،به صورت بازدهی کم ،سود پایین ،کاهش کیفیت خدمت ،هدفهای
دست نیافته سازمان و در نهایت کاهش سطح بهرهوری در سازمان آشکار میشود ،زیرا
عملکرد کارکنان ارتباط تنگاتنگی با میزان کیفیت زندگی کاری آنان دارد .در واقع اگر
سازمان بتواند شرایطی را برای فرد فراهم کند که در آن شرایط ،نیازهای وی ارضا شود،
سطح رضایت شاغل از شغل خود افزایش مییابد .بدین علت ارزیابی نیازهای افراد در
سازمان و اهمیت دادن به نیازها باعث افزایش کیفیت زندگی کارکنان خواهد شد و
کیفیت زندگی کارکنان ممکن است عاملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان در سازمان
شود (شکرالهی و طاهری.)74 :0814 ،
از سوی دیگر ،منابع انسانی از مهمترین منابع راهبردی هر سازمانی هستند.
بیگمان ،اساس موفقیت سازمانها ،محیط های کاری و مشاغل مختلف به استفاده مؤثر
از منابع انسانی است .برای رویارویی با چالش استفاده مؤثر از این منبع ،شناختی وسیع
و جامع از مفاهیم و سازه های مربوط به منابع انسانی و ابزارهای خاص آن الزم است .در
پی چنین دیدگاه هایی نسبت به منابع انسانی ،پژوهش ها ،پیش بینی کنندههای مهم
کیفیت زندگی کاری منابع انسانی را کشف کرده است (الهامی .)63 :0816 ،کیفیت
زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که به تازگی به لحاظ اهمیت ،کانون توجه
بسیاری از مدیرانی قرار گرفته است که در صدد ارتقای کیفیت منابع انسانی خود
هستند .هنگامی که سازمان کیفیت زندگی کاری به کارکنان خود ارائه میدهد ،رویکرد
عالی در جهت جذب و حفظ کارمندان خود ایجاد کرده است .در واقع ،این امر باعث
شکلگیری این تفکر می شود که سازمان قادر به اداره محیط کاری مناسب به کارکنان
خود است و رضایت شغلی برای کارکنان خود به وجود میآورد (ذاکریان ،تیموری،
احمدنژاد ،عباسینیا ،رحمانی و همکاران.)07 :0810،

اولویتبندی شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی....

161

(مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان دولتی)

سازمانها وشرکتهایی که عالقه مند بهبود کیفیت زندگی کاری هستند ،میکوشند
در کارکنان احساس امنیت ،غرور ،خودمختار بودن و مسئولیت ایجاد شود و بدانند با
آنان به تساوی رفتار می شود؛ محل کار مانند خانه آنان است؛ از آنان انتظار میرود خود
به خود کار کنند و در مواقع لزوم نیز در انجام دادن وظایف خود ،قابلیت انعطاف داشته
باشند .مدیران این سازمانها تالش میکنند با کارکنان تحت نظارت خود با رعایت عدل
و انصاف رفتار کنند؛ مجاری ارتباطی را در همه سطوح سازمانی باز نگهدارند؛
فرصتهایی را برای کارکنان ایجاد کنند؛ آنان را در تصمیمگیریها مشارکت دهند و
توانمندسازند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند (مهداد ،زریبافان و مهدیزادگان،
 .)083 :0814کیفیت زندگی کاری ،برای جذب و نگهداری کارکنان در سازمانها بسیار
مهم و ضروری است .عواملی مانند حقوق کافی و عادالنه ،شرایط کاری سالم از جمله
عواملی است که کیفیت زندگی کاری کارکنان را بهبود میدهد (گوپتا و شارما:0100 ،0
31؛ نور و عبداله740 :0100 ،0؛ و نارهان و همکاران.)05 :0104 ،8
کارکنان بیمارستان یکی از مهمترین ارکان هستند که با توجه به وضعیت شغلی،
مسئول وظایف مهمی از قبیل مراقبت های روحی و روانی و نیز فیزیکی بیمار هستند که
در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و نیز آرامش و رفاه کاری ،در بروز اختاالت جسمانی
و روحی این قشر نقش بسزایی دارد(نصیری،طالبپور ،حسینی و رجبزاده.)68 :0814 ،
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستانها که احساس سازمانی فرد را بیان
میدارد حایز اهمیت فراوانی است ،زیرا میتواند در تمام سطوح کیفیت مراقبت
پرستاری تاثیر بگذارد .شواهد نیز نشان میدهد محیطهای کاری مستقیما روی بیماران
تاثیرگذار هستند ،به طوری که میزان مرگومیر در بیمارستانهایی که محیطهای کاری
حمایتی دارند کمتر از بیمارستان های دیگر است (مقرب ،ریاسی ،هدایتی و مقرب،
 .) 35 :0811از این رو ،کیفیت زندگی کاری به طور مستقیم بر توانایی سازمان برای
خدمت مناسب به مشتریان تاثیر می گذارد و اگر مورد سنجش قرار نگیرد ،نمیتواند به
طور مؤثری توسعه داده و حفظ شود .بنابراین ،تأکید بر این واقعیت وجود دارد که با
بهبود کیفیت زندگی کاری میتوان سالمت جسمی و روانی کارکنان بیمارستان را تامین
1.Gupta & Sharma
2.Noor & Abdullah
3.Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah & Freziamell
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کرد .باتوجه به مسائل سازمانی و شغلی در جوامع کاری ایران و بحث کیفیت زندگی
کاری در هر یک از مشاغل مربوط به گروههای مختلف کاری از یک طرف و همچنین
آثار و پیامدهای آن بر رضایت شغلی کارکنان بخصوص در مشاغل بیمارستانی از سوی
دیگر ،در این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی
کاری کارکنان یک بیمارستان پرداخته شد .به عبارت دیگر ،پژوهش حاضر در صدد
بررسی این سوال است که شیوههای مناسب ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان
بیمارستان مورد مطالعه چیست؟ اولویتبندی این شیوهها به چه صورت است؟
پیشینا پژعهش
محمدی ،مظفری ،دادخواه ،اعتباری و اعتباری ( )0816در پژوهشی به بررسی
کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان اردبیل پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد سطح کیفیت زندگی کاری پرستاران مورد مطالعه در حد
متوسط بود ( )%7/38و فقط 1/4درصد آنان کیفیت زندگی کاری خود را مطلوب گزارش
کردند .همچنین همبستگی معناداری بین کیفیت زندگی کاری و وضعیت استخدامی،
نوبت کاری ،بیمارستان محل کار و رضایت از رشته تحصیلی افراد مشاهده شد.
سویزی ،محمدی مقدم و نوری ( ،)0816در پژوهش خود ،به تبیین مؤلفههای
کیفیت زندگی کاری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان
داد شرایط محیط کاری ،رضایت شغلی ،استرس شغلی ،فضای کلی زندگی ،قانون
گرایی ،وابستگی اجتماعی ،یکپارچگی اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی از مؤلفه
های اصلی کیفیت زندگی کاری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا هستند.
شفیعپور ،مؤمنی ،یزدانی و اسمعیلی ( )0815در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی
کاری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه پرداختند .از مهمترین
معیارهای ورود ،یکسال سابقه کار پرستار در بخش مراقبت ویژه بود .نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد پرستاران از بیشتر مؤلفههای کیفیت زندگی کاری خود رضایت نسبی
داشتند 07/0 .درصد کیفیت زندگی کاری پایین 66/0 ،درصد متوسط و  6/7درصد
کیفیت زندگی کاری باالیی را گزارش کردند .کیفیت زندگی کاری با ساعت اضافه کار،
تعداد شیفت شب در ماه و کفایت درآمد رابطه معناداری نشان داد.
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عبدالهزاده ،اصغری ،اصغری ،محمدی ،روحانی و مردانی ( )0815در پژوهشی به
بررسی عوامل پیشگوییکننده کیفیت زندگی کاری در پرستاران اتاق عمل پرداختند.
این مطالعهی توصیفی تحلیلی در مراکز آموزشی درمانی شهرتبریز در سال 18-14انجام
شد .میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کاری 44/65±3/41بود .درد ماهیچهای،
ور زش روزانه (و رضایت شغلی در تجزیه تحلیل تک متغیره با کیفیت زندگی کاری
ارتباط معناداری داشتند .ورزش روزانه و رضایت شغلی نیز توانستند  01/7درصد تغییر
واریانس کیفیت زندگی کاری را پیشگویی کنند.
اسالمی و شیرزاد ( )0814در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی کاری مدیران
کتابخانههای عمومی استان مازندران پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد بین
نظرهای مدیران کتابخانههای عمومی شهرهای مختلف استان مازندران در سطح عوامل
مؤثر کیفیت زندگی کاری مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین با سطح
اطمینان  %15میتوان بیان کرد که از دیدگاه مدیران ،در سطح عامل قانونگرایی در
سازمان و در سطح وابستگی اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر کیفیت زندگی کاری
بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
کاسیدا ،کومز ،شرودر و جانسون ،)0101(0در پژوهش خود که بر روی پرستاران
بیمارستان انجامشده بود ،به این نتیجه رسیدند که فرسودگی شغلی پرستاران ،سبب
کاهش کیفیت زندگیکاری آنان شده است .انواع فرسودگی در این پژوهش مورد مطالعه
قرارگرفته است :فرسودگی شخصی ،فرسودگی ناشی از کار و فرسودگی ناشی از مشتری.
سامورتینی ،پاسپیتا ،ساپارتا ،روهیدی و پرماتاسری ،)0101( 0در پژوهشی با عنوان
کیفیت زندگی کاری پرستاران یک بیمارستان در اندونزی ،نظرهای پرستاران اتاقهای
بستری را در خصوص وضعیت کیفیت زندگی کاری اخد کردند .نتیجه این پژوهش
نشان داد سطح کیفیت زندگی کاری این پرستاران در وضعیت مناسبی قرار دارد .در
پایان مطالعه توسعه مستمر منابع انسانی در مورد کیفیت زندگی کار پرستاری توصیه
شده است.

1.Casida, Combs, Schroeder & Johnson
2.Sumartini, Puspita, Suparto, Rohaedi & Permatasari
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کویتالکول ،یاپ ،میکیب ،چان ،تاکاگای و همکاران ،)0101( 0به بررسی کیفت
زندگی کاری و وضعیت تعادل کاری پرستاران در یک بیمارستان عالی در سنگاپور
پرداختهاند .هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی و
کار پرستاران و وضعیت تعادل زندگی آنان بوده است .حمایت اجتماعی و احساس
انسجام به عنوان عامل مؤثر بر کیفیت زندگی باال همه زمینهها شناسایی شد .بیشتر
پرستاران در این مطالعه وقت بیشتری را از زندگی خصوصی خود ،صرف کار میکنند.
در بخش پایانی پژوهش اشاره شده است که حتی اگر پرستارانی که وقت بیشتری را در
محل کار خود سپری میکنند هنوز از شغل خود راضی باشند ،ممکن است الزم باشد از
سالمت جسمی و محیط کار خود آگاه باشند .باید سیاست پرستاری در رابطه با سالمت
جسمی پرستاران و محیط زیست برقرار شود .برای ارتقای وضعیت بهزیستی و محیط
کار سالم پرستاران باید برنامههای ارتقای سالمت مانند تربیت بدنی انجام شود.
جهانبانی ،محمدی ،نوروزی و بهرامی ( :)0103کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی
در بین کارکنان مراکز درمانی اهواز؛ نتیجه گیری :با توجه به باالترین همبستگی رضایت
شغلی و انسجام اجتماعی ،سرپرست مراکز بهداشتی باید در جهت افزایش رضایت شغلی
از طریق توسعه کار گروهی ،احترام و تصمیمگیری گروهی تالش کنند.
نایاك ،ساهو و ناهانتی :)0103(0توانمندسازی در محل کار ،کیفیت زندگی کاری و
تعهد کارکنان :یک مطالعه درمورد بخش مراقبتهای بهداشتی هند؛ این پژوهش با هدف
ارائه یک دیدگاه عملی دربارهی سازوکار عملکردی است که بهواسطهی آن توانمندسازی
محلکار میتواند در ایجاد تعهد بین کارمندان مراقبتهای بهداشتی کمک کند.
نینا ،کاتساونی ،استایروپلوس ،تیودورو و همکاران :)0103( 8تأثیر شیفت کاری بر
خواب ،سالمتی و کیفیت زندگی کارکنان مراقبت های بهداشتی؛ بیشتر پرستاران شاغل
به نوعی یا کامالً از کیفیت خواب ناراضی بودند .نتیجه پژوهش نشان داد شیفت کاری،
کیفیت زندگی را مختل میکند ،در حالی که مدت زمان و فراوانی آن به همراه سن و
وضعیت خانوادگی کارکنان میتواند آثار سوء بر خواب بگذارد.
1.Kowitlawkul, Yap, Makabe, Chan, Takagai, Tam & Nurumal
2.Nayak, Sahoo & Mohanty
3.Nena, Katsaouni, Steiropoulos, Theodorou, Constantinidis & Tripsianis

اولویتبندی شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی....

112

(مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان دولتی)

رامپیو ،واهیو و ابادی :)0103( 0تأثیر استرس شغلی ،کیفیت زندگی کاری و جو
سازمانی بر رضایت شغلی مسئوالن یک بیمارستان عمومی منطقهای در هند؛ نتیجه
پژوهش حاکی از آن است که متغیر استرس شغلی ،متغیر منفی است و به طور
معناداری بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی تأثیر میگذارد .تنش
شغلی ،کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی به طور همزمان تأثیر معناداری بر رضایت
شغلی مسئوالن دارد.
بنگ کوفول )0117( 0در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران حرفهای
در بیمارستانهای خصوصی پرداخت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کیفیت زندگی
کاری پرستاران در ابعاد یکپارچگی اجتماعی ،عوامل محیطی ،فضای کلی کاری و زندگی
و رشد و امنیت در حد متوسط ،در بعد ویژگیهای شغلی باالتر از متوسط و در بعد
حقوق و دستمزد منصفانه پایین تر از متوسط ارزیابی شد .در مجموع کیفیت زندگی
کاری در حد متوسط ارزیابی شد.
کنسیدین و کالوس )0110( 8در پژوهشی کیفیت زندگی کاری کارکنان استرالیایی
را بررسی کردند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کارکنان نسبت به استانداردهای
امنیت محل کار و مسائل بهداشتی ،رفتار مدیر مستقیم ،نحوه همکاری کارکنان با
یکدیگر ،سطح امنیت شغلی و عدم وجود تبعیض در محیط کار نگرش مثبت داشتند،
اما مواردی از قبیل پرداخت غیر منصفانه ،عدم جذابیت کار ،عدم اعتماد مدیران ارشد
سازمان و عدم برقراری تعادل بین زمان کار و زمان صرف شده برای خانواده از مواردی
بود که کارکنان نسبت به آنها اظهار نارضایتی میکردند.
بهمن مظری
4

مفهوم کیفیت زندگی کاری در اواخر دهه  61مطرح شد (رز ،به ،یولی و ادریس ،
 ،60 :0116و تاباسوم ،رحمان و جهان .)00 :0100 ،5و این واژه دامنهای از مفاهیم
نظری را با هدف تعدیل مشکالت سازمانی دربرمیگیرد .کیفیت زندگی کاری ساختاری

1.Rompu, Wahyu & Abadi
2.Bangkoedphol
3.Considine & Callus
4.Rose, Beh, Uli & Idris
5.Tabassum, Rahman & Jahan
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پویا و چندبعدی دارد که مفاهیمی نظیر امنیت شغلی ،نظامهای پاداش ،فرصتهای
پیشرفت آموزشی و شغلی و شرکت در تصمیمگیری را دربرمیگیرد (شهبازی ،واعظی و
ثناییپور .)78 :0833 ،در دنیای رقابتی امروز ،تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان ،افراد
آن و نقش تمام آنان در موفقیت سازمان است که این امر با توانمندسازی ،کیفیت
زندگی کاری و متعهد بارآوردن کارکنان میسر است(غیور ،بهبودی وکریمپور.)30 :0815 ،
کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که به تازگی به لحاظ اهمیت ،مورد
توجه بسیاری از مدیرانی است که درصدد ارتقای کیفیت منابع انسانی خود هستند
(رجبی و شجاعیان .)00 :0818 ،مفهوم کیفیت زندگی کاری در سازمانها با افزایش
شأن و منزلت کارکنان ،اعتماد ،درگیری در مسائل سازمان و توانایی حل مسئله
کارکنان و در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمان در ارتباط است .کیفیت زندگی کاری
افراد نه فقط با شرایط کاری و رضایت شغلی آنها در ارتباط است بلکه از زندگی شخصی
آنها نیز تاثیر میپذیرد (محمدی و همکاران .)001 :0816 ،ضرورت توجه به کیفیت
زندگی کاری آن است که  65درصد عمر مفید انسانها در محیط کار سپری میشود .از
آنجا که کارکنان بیمارستانها بزرگترین گروه خدمترسان در نظام سالمت هستند،
توجه به کیفیت زندگی کاری آنان ضروری است (محمودیان ،بهرامی ،منتظرالفرج،
فالحزاده و محمدزاده.)000 :0815 ،
مفهوم کیفیت زندگی کاری مربوط به فلسفهای در سازمانهاست که میخواهد شأن
و منزلت کارکنان را افزایش دهد (سوجکا .)038 :0104 ،0کیفیت زندگی کاری به هر
فعالیتی اطالق میشود که در هر سطحی از سازمان رخ میدهد و هدف آن افزایش
اثربخشی از طریق باال بردن مقام و منزلت و فراهم کردن امکان ترقی افراد است .کیفیت
زندگی کاری مستلزم داشتن محیط کاری است که در آن فعالیتهای کارکنان با اهمیت
تلقی میشود .بدینگونه که با اتخاذ روشها و سیاستهایی کار به گونهای طراحی
میشود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرك بودن آن برای کارمند افزوده
میشود(ملکینیا ،شهبازی و رستگارنیا .)0814 ،نظارت ارزشی کیفیت زندگی،
سرمایهگذاری بر افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادالت مدیریت راهبردی کانون
1.Sojka
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توجه قرار میدهد (ونتگوت ،آندرسن و مریک .)004 :0108 ،0آبراهام مازلو مدینه فاضله
اداره کارکنان را هنگامی میسر میداند که سازمانها به واسطه ی کارکنان خودشکوفا و
خطوط راهنمایی که خودشکوفایی کارکنان را تشویق کند ،اداره شود .امروزه مدیریت
کیفیت جامع ،توانمندسازی گروههای کاری خودکار و کیفیت زندگی کاری ،ما را به
سمت این نوع آموزش مدیریت سوق میدهد (اسماعیلی.)88 :0810 ،
مروری بر منابع و مآخذ موجود نشان میدهد تعریف معمول و پذیرفتهشدهای برای
کیفیت زندگی کاری وجود ندارد و متغیرهای مختلفی از قبیل خط مشی سازمانی،
سبکهای رهبری ،روشها و عملیات بر روی نگرش کارکنان از کیفیت زندگی کاری
تأثیر میگذارند (لوئیس ،برازیل ،کروگر ،لوفیلد و تجام )00 :0110 ،0سازمان جهانی کار
نیز در گزارش جهانی خود آورده است که تعریف واحدی که مورد قبول همگان باشد،
وجود ندارد (عمر ،رشید و مجید .)503 :0104 ،8کیفیت زندگی کاری ،ادراك کارکنان
از بهداشت فیزیکی(جسمی) و روانی(ذهنی) خود در محیط کار تعریف شده و عوامل آن
را بدین شرح برشمردهاند :مشارکت کارکنان ،توسعه شغلی ،حل تعارض ،ارتباط ،سالمت،
امنیت شغلی ،جبران برابر و محیط امن و افتخارآمیز (فرحبخش و ستار.)01 :0810 ،
کیفیت زندگی کاری مجموعهای از روشها و اقدام هایی است که به افزایش و حفظ
رضایت کارمندان کمک میکند و هدف آن بهبود شرایط کاری آنها و افزایش کارآیی
سازمان است (رزاق ،معمور ،حسن .)508 :0106 ،4کیفیت زندگی کاری فرآیندی است
که در آن ،سازمان نیازهای کارکنان را پاسخ میدهد و سازوکارهایی را برای مشارکت
کارکنان در تصمیمگیری ایجاد میکند (ملکی ،دلنوار و خردمند10 :0810 ،؛ میرکمالی
و ثانی .)030 :0100 ،برنامه کیفیت زندگی کاری به معنای فرآیندی است که بهوسیله
آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجاد
شدهاست در تصمیمهایی که بر شغلهایشان به خصوص و بر محیط کارشان به طور کلی
اثر میگذارد به نوعی دخالت مییابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر
میشود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش مییابد .در واقع ،کیفیت زندگی کاری
1.Ventegodt, Andersen & Merrick
2.Lewis, Brazil, Krueger, Lohfeld & Tjam
3.Omar, Rashid & Majid
4.Razak, Ma’amor & Hassan
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نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس
مالکیت ،خودگردانی ،مسئولیت و عزت نفس میکنند .اهداف اساسی یک برنامه کیفیت
زندگی کاری اثربخش ،شرایط کاری بهبود یافته (به طور عمده از دیدگاه کارمندان) و
اثربخشی سازمانی بیشتر (بهطور عمده از دیدگاه کارفرمایان) است(نوروزی.)07 :0810 ،
کیفیت زندگی کاری یعنی رضایت یک کارمند از برآورده شدن نیازهایش از طریق
منابع ،فعالیتها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست میآید.
پژوهشگران بسیاری دریافتند کیفیت زندگی کاری شخص ،معموالً تحت تأثیر تجربه
0
کاری و انتظارات شغلی آیندهاش قرار میگیرد (آرمسترانگ ،ریمناشنایدر ،آلن و رید ،
 .)043 :0117والتون کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار ،به ویژه
پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سالمت روحی ،تعریف میکند؛ با
استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی ،تجربه کاری و چگونگی
بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تأکید می کند .والتون الگویی نظری را برای تبیین
کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که به شرح زیر است:
 )0پرداخت منصفانه و کافی :پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب
پرداختها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر
انواع کار؛
 )0محیط کار ایمن و بهداشتی :ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز
تعیین ساعات کار منطقی؛
 )8تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم :فراهم کردن زمینه بهبود تواناییهای فردی،
فرصتهای پیشرفت ،فرصتهای به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین
امنیت در زمینه درآمد و اشتغال؛
 )4قانون گرایی در سازمان :فراهم بودن زمینه آزادی سخن بدون واهمه از عکس
العمل مقام باالتر و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی؛
 )5وابستگی اجتماعی زندگی کاری :نحوه برداشت (ادراك) کارکنان درباره
مسؤلیت اجتماعی در سازمان؛
1.Armstrong, Riemenschneider, Allen & Reid
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 )6فضای کلی زندگی :برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخشهای
زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت ،تحصیالت و زندگی خانوادگی است؛
 )7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار  :ایجاد جو و فضای کاری مناسب
که احساس تعلق کارکنان به سازمان را و اینکه آنان مورد نیاز سازمان هستند،
تقویت کند.
 )3توسعه قابلیتهای انسانی :فراهم بودن فرصتهایی نظیر استفاده از استقالل و
خود کنترلی در کار ،بهره مند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به
اطالعات متناسب با کار (کانتن و سادوالح.)868 :0100 ،0
اهداف برنامههای کیفیت زندگی کاری را میتوان به شرح زیر برشمرد :بهبود
روشهای انجام کار به گونهای که مورد رضایت ارباب رجوع (مشتری) ،نیروی کار و مدیر
باشد؛ باعث ایجاد درآمد یا کاهش هزینه میشود؛ باعث بهبود در خدمت رسانی به
ارباب رجوع میشود و روحیه کار گروهی را ارتقا میبخشد (عباسی.)45 :0811 ،
اگرچه رویکردها و راهبردهای مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری وجود
دارد ،همگی آنها در یک هدف مشترکند و آن انسانی کردن محیط کار با گسترش مردم
ساالری و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای مربوط به کار و محیط کار خویش از
یک طرف و تجدید ساختار کار یا باز طراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای
متصدی جالب و رضایت بخش است (نوروزی.)03 :0810 ،
نمونهای از رویکردها و راهبردهای مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری
به شرح زیر است:
 .0دوایر کیفیت که طی آن کارکنان در گروههای کوچک ،مرتب با یکدیگر مالقات
میکنند و مسائل کار و کیفیت محصول یا خدمات را در واحد خود شناسایی میکنند و
برای آن راه حل ارائه میدهند (کامیاب)34 :0816 ،
 .0نظام اجتماعی فنی که عبارت است از مداخله در شرایط کار از طریق تجدید
سازمان کار ،تشیکل گروههای کاری و تنظیم رابطه بین کارکنان و فناوریهایی که برای
انجام کار مورد استفاده قرار میگیرد (جزنی.)418 :0831 ،

1.Kanten & Sadullah
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 .8مردم ساالری صنعتی یعنی توجه به رأی و خواست کارکنان با عنوان
تصمیمگیری که بر اساس آن نمایندگان کارکنان در نشستهای رسمی مشترك با
مدیریت بحث و گفت وگو میکنند و رأی خود را درباه ی تصمیم های مرتبط به کار و
شرایط کار اعالم میکنند (کامیاب.)34 :0816 ،
 .4گروههای کاری مستقل یا خودگردان که رویکردی متداول در درگیر کردن
کارکنان و مشارکت آنان در کارها و تصمیم های سازمانی است .گروههای کاری مستقل،
متشکل از گروهی از کارکنان است بدون آن که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر
آنان گمارده شده باشد .این گروه تصمیم هایی را که سنتی ،مدیران و سرپرستان می
گرفتند ،عهدهدارهستند .مسئولیت این گروه عبارتند از .0 :نظارت بر سرعت کار؛ .0
تعیین وظایف؛  .8تعیین زمان صرف صبحانه و ناهار؛  .4نظارت بر شیوه عملیات؛ .5
انتخاب اعضا و  .6ارزیابی عملکرد اعضا (جزنی.)418 :0831 ،
در جمعبندی تعاریف مطرح شده میتوان گفت بهبود کیفیت زندگی کاری
یعنی همسویی و همخوانی بین اهداف و نیازهای کارکنان و سازمان .پژوهشگران و
مراکز علمی برای کیفیت زندگی کاری شاخصهای متفاوتی را ذکر کردهاند که
جمعبندی و خالصه آنها در جدول  0نشان داده شده است.

محیط کاری ایمن و بهداشتی

حفاظت کارکنان و پیشگیری از صدمه دیدن کارمند ،ایمن بودن
وسایل و تجهیزات محیط کاری (ارگونومی محیط کار)

کامیاب ()0816

نداشتن تنشهای کاری

داشتن محیط کار دوستانه و نداشتن تنش با دیگر کارکنان

کانتن و سادوالح ()0100

ارتباطات مثبت

داشتن روابط خوب با دیگر کارکنان و مدیران

کانتن و سادوالح ()0100

امنیت شغلی

سطح مطلوب آسودگی خاطر کارمند از عدم اخراج توسط بیمارستان

غالمی ()0833

سرپرستی الیق

داشتن سرپرست مناسب و خوب

کنسیدین و کالوس ()0110

مساوات و منصفانه بودن
حقوق و مزایا

عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا بین کارکنان ستاد و صف

عباسی ()0811

امکانات رفاهی

تعیین امکانات ،بازههای زمانی قابل استفاده ،محدودیتها و نحوه
بازپرداخت

اوپارا و سی ()0100

مزایای خدمات درمانی

خدمت رسانی درمانی و پزشکی برای کارکنان در بیماریها و
آسیبهای پیشآمده

الهامی ()0816

وجود نظام بیمه و بازنشستگی

داشتن مستمری مادامالعمر در صورت از کارافتادگی

عالمه ()0873

سهیم بودن در سود

سهیم بودن کارکنان در سود بیمارستان

نورشاهی و سمیعی ()0811

حقوق و مزایا

مؤلفه

شاخص

توضیح شاخص

منبع

امنیت و روابط شغلی

جدعل  :1ههخصههی هنهسه نهد ال نهبع ع آخذ ربوط با وضوع
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ادا ا جدعل  :1ههخصههی هنهسه نهد ال نهبع ع آخذ ربوط با وضوع

روابط سازمانی

ماهیت و تصویر شغل

مؤلفه

شاخص

توضیح شاخص

منبع

قابلیت پیش بینی
فعالیتهای کاری

شرح شغل دقیق برای کارکنان به طوری که هر کارمند دقیقا
بداند چه کاری از او خواسته شده است

درگاهی ،قریب و گودرزی
()0836

انعطاف پذیری در
زمان کار

وجود برنامههای کاری منعطف در بیمارستان ،برای مثال در
صورتی که کارمندی دیر سرکار حاضر شد بتواند با اضافه
ماندن در زمان اتمام وقت ،تاخیر خود را جبران کند

محمدی و همکاران ()0816

عدم تعارض کار-
خانواده

فشار بیش از حد کار به عدم اختصاص وقت برای خانواده
منجر نشود

الهامی ()0816

اهمیت در جامعه

مهم بودن شغل کارمند از دیدگاه اعضای جامعه

الهامی ()0816

با معنی و چالشی
بودن

کارها چالشی و پرمحتوا باشد ،امکان کار بر روی کارهای
چالشی و عدم تکراری بودن وظایف

عالمه ()0873

دموکراسی در کار

اخذ تصمیم هایی با مشورت همه کارکنان

ملکی و همکاران ( )0810و
آرمسترانگ ()0117

واگذاری نقشها و
وظایف از روی
عدالت

ارتقای کارکنان به پستهای باالتر براساس نظام شایسته
ساالری

اسالمی و شیرزاد ()0814

وجود بازخورد

امکان دریافت گزارش عملکرد در وظایف انجام شده و مقایسه
با استاندارد

درگاهی و همکاران ()0836

دارا بودن فرصت
برای آموزش

فرصت ادامه تحصیل و دیدن آموزشهای الزم برای انجام
وظایف

رسولی و همکاران ()0810

قانونمندی در کار

داشتن سازوکارهای مشخص و قانونمند در محیط کار برای
همه کارکنان

کامیاب ()0816

عشهنهسن پژعهش
پس از شناسایی عوامل با روش مطالعات کتابخانهای ،ازآنجا که عوامل به دستآمده،
تقریباً تمام حوزه های مد نظر در بحث کیفیت زندگی کاری را شامل شده بود ،اجماع
نظر خبرگان پس از یک جلسه توفان ذهنی ،اتفاق افتاد و تمام عوامل حاصل از منابع و
مآخذ ،تأیید و عامل دیگری به آنها اضافه نشد؛ بنابراین ،عوامل به دست آمده در جدول
 ، 0مبنای ادامه کار قرار گرفت .روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهشIPA-G-
 FGAHPاست (اخروی .)0810 ،این روش در چهار مرحله انجام میشود .مرحله اول
مقایسه های زوجی عوامل با یکدیگر از طریق  AHPگروهی فازی است که با نظرهای
گروه تصمیم (خبرگان) ،در این مرحله وزن هر عامل تعیین میشود و برای سنجش
پایایی ،شاخص سازگاری نیز برای مقایسات زوجی محاسبه شدهاست .اگرچه روش
 AHPبه دلیل عدم توانایی در توجه به عدم قطعیت و مبهم بودن اطالعات برخی از
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تصمیمگیرندگان همواره مورد نقد بوده است ،برای استفاده از نظرهای مبهم و احتمالی،
استفاده از  AHPفازی و اعداد مثلثی توصیه شده که در این پژوهش این روش بهکار
رفته است (اخروی .)31 :0810 ،مرحله دوم ،ارزیابی وضع موجود سازمان در هر کدام از
این عوامل است که گروه تصمیم از طریق طیف لیکرت در بازه  7تایی آن را تعیین می
کنند .در مرحله سوم با تلفیق نتایج به دستآمده از مرحله اول و دوم شکاف موزون به
دست می آید .به عبارت دیگر خروجی این گام همان اطالعاتی است که در ماتریس
 IPAاستفاده میشود .در مرحله چهارم نیز توانمندی سازمان برای بهبود وضع موجود
خود در هر کدام از حوزهها ،در بازه  7تایی طیف لیکرت تعیین میشود.
ج ع ل ؤث
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ع ل
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ن هم ع ل
ش  AHPه -
()FGAHP

ظ

ظ

ف ه
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ه ک ع ل ح ب
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م
ب ه ک
ع ل ()P

ن

ه
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()IPA

م

ن شه

ن

قء

هکل  :1دل اجرا ن پژعهش

در این پژوهش ،یک گروه تصمیم  01نفره( ،با شرط دارا بودن مدرك یا تجربه
مرتبط در زمینه مدیریت منابع انسانی بیمارستان) در تکمیل پرسشنامه همکاری کرده
اند .اطالعات توصیفی این گروه در جدول زیر آمده است:
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جدعل :2اطالمهع توصیفن گرع تص یم

جایگاه سازمانی اعضای تیم
تصمیم
سن اعضای تیم تصمیم
تحصیالت اعضای تیم
تصمیم
سابقه کار اعضای تیم
تصمیم
سابقه فعالیت اعضای تیم
تصمیم ،در سمت فعلی

مدیر عالی

مدیر میانی

مدیر عملیاتی

کارشناس

0

0

4

4

کمتر از  05سال

بین  05تا  85سال

بین  85تا  45سال

بیشتر از  45سال

1

0

4

5

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

1

8

8

4

کمتر از  8سال

بین  8تا  1سال

بین  1تا  05سال

بیشتر از  05سال

1

0

8

6

کمتر از  8سال

بین  8تا  1سال

بین  1تا  05سال

بیشتر از  05سال

0

8

0

8

هفتاهه
به منظور اولویتبندی شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان ،نظرهای
خبرگان گردآوری شد .باتوجه به توافق جمعی خبرگان ،در این مرحله از پژوهش،
مؤلفهها و شاخص هایی که از منابع و مآخذ مربوط به موضوع پیشنهاد شده بود ،به
عنوان عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان تشخیص دادند .برخی از
خبرگان ،مواردی را به عنوان عوامل پیشنهادی مطرح میکردند که تمام این پیشنهادها،
جزئی از شاخص های موجود در این جدول بود و به عبارت دیگر ،در نهایت ،شاخص
جدیدی به موارد پیشنهادی اضافه نشد .دادههای نهایی پس از انجام محاسبه ها توسط
نرمافزار ،در جدول  8نشان داده شدهاست.
جدعل  : 3علن عضع وجود ع توام ندی بهبود برای هر ک ال موا ل پژعهش
مؤلفهها

وزن
مؤلفهها

وزن
شاخصها

وزن نرمال

وضع
موجود

شکاف تا
سطحمطلوب

B

C=A×B

D

E=7-D

شکاف
موزون
=Y
C×E

م 0ش 0

محیط کاری ایمن و
بهداشتی

1007

101557

4001

0011

100607

400

م 0ش 0

نداشتن تنشهای کاری

1001

101608

4051

0051

100553

400

م 0ش 8

ارتباطات مثبت

1008

101406

4071

0081

101130

407

م 0ش 4

امنیت شغلی

1003

101103

5061

0041

100036

505

م 0ش 5

سرپرستی الیق

1000

101700

5081

0071

100007

401

کد

شاخصها

A

امنیت و
روابط
شغلی

10803

توانمندی
X
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ادا ا جدعل  : 3علن عضع وجود ع توام ندی بهبود برای هر ک ال موا ل پژعهش
مؤلفهها

وزن
مؤلفهها

وزن
شاخصها

وزن نرمال

وضع
موجود

شکاف تا
سطحمطلوب

B

C=A×B

D

E=7-D

شکاف
موزون
=Y
C×E

م 0ش 0

مساوات و منصفانه بودن
حقوق و مزایا

1004

101314

8071

8081

100658

803

م 0ش 0

امکانات رفاهی

1006

101586

8061

8041

100300

806

م 0ش 8

مزایای خدمات درمانی

1000

101787

4

8

100000

400

م 0ش 4

وجود نظام بیمه و
بازنشستگی

1008

101771

4071

0081

100770

5

م 0ش 5

سهیم بودن در سود

1007

101561

8001

8031

100064

8

م 8ش 0

قابلیت پیش بینی
فعالیتهای کاری

1006

10103

4011

0001

101533

406

م 8ش 0

انعطاف پذیری در زمان
کار

1000

101867

4051

0051

101101

405

م 8ش 8

عدم تعارض کار-خانواده

1006

10145

5

0

101101

5

م 8ش 4

اهمیت در جامعه

1001

101880

405

005

10380

404

م 8ش 5

با معنی و چالشی بودن

1003

101805

4

8

101145

803

م 4ش 0

دموکراسی در کار

10066

101063

4001

0011

101731

801

م 4ش 0

کد

شاخصها

A

حقوق و
مزایا

10885

ماهیت
و تصویر
شغل

10075

روابط
سازمانی

10060

توانمندی
X

واگذاری نقشها و وظایف
از روی عدالت

10011

101800

8061

8041

100116

807

م 4ش 8

وجود بازخورد

10018

101800

4061

0041

101751

405

م 4ش 4

دارا بودن فرصت برای
آموزش

1003

101010

4068

0083

101618

407

م 4ش 5

قانون مندی در کار

1006

101400

4061

0041

100100

403

ستون  Aبیانگر وزن مؤلفهها است که در زیر آن ،چند شاخص قرار گرفته است.
اعداد این ستون ،از محاسبه های  AHPگروهی فازی به دست آمده است .در ستون B
نیز وزن شاخصها با استفاده از محاسبه های  AHPگروهی فازی بیان شده است.
ستون  ،Cحاصل ضرب ستون  Aدر  Bاست که وزن نرمال تمام عوامل در مقایسه با
یکدیگر به دست آمده است .هرچه وزن نرمال برای عاملی بیشتر باشد ،اهمیت آن
شاخص بیشتر است .در ستون  ،Dاعداد به دست آمده از تکمیل پرسشنامه وضع موجود
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بر اساس طیف لیکرت  7تایی بیان شده است .هرچه عدد مربوط به وضع موجود بیشتر
باشد ،نشان دهنده آن است که وضع موجود آن عامل بهتر است و شکاف آن تا سطح
مطلوب (ستون  )Dکمتر است .ستون  ،Yحاصلضرب وزن نرمال (ستون  )Cدر شکاف
تا سطح مطلوب (ستون  ) Eاست؛ که عدد به دست آمده از این ضرب ،به نام شکاف
موزون معرفی شده است و در محور عمودی ماتریس  IPAقرار می گیرد .عدد مربوط
به ستون  Xنیز از پرسشنامه توانمندی بهبود برای هر عامل به دست آمده است؛ هرچه
عدد مربوط به توانمندی برای عاملی بیشتر باشد ،یعنی سازمان توانمندی بیشتری برای
بهبود آن عامل در اختیار دارد .عدد مربوط به این ستون نیز در محور  Xنمودار IPA
قرار میگیرد .تحلیل سناریوهای مطرحشده در ماتریس شکاف موزون-توانمندی
(شکل ،)0در  4منطقه بهشرح زیر است (اخروی:)10 :0810 ،
زیاد

8

4
توام ندی

هکهف ولعن

زیاد

0

0

کم

هکل  :2هتر س هکهف ولعن -توام ندی ع مواحن چهه گهما آن

منطقه اول :عناصر موجود در این منطقه ،اول ،از اهمیت باالیی برخوردارند؛ دوم،
شکاف آن تا سطح مطلوب زیاد است .سوم ،سازمان از توانمندی خوبی برای بهبود آن
برخوردار است و زیرساخت های الزم مهیاست .بنابراین ،این عناصر برای تمرکز برای
بهبود در اولویت قرار دارد .منطقه دوم  :شکاف موزون عناصر باالست ،اما سازمان باید
توانمندی خود را برای بهبود این مسائل ارتقا بخشد و زیرساختهای الزم را مهیا کند.
بنابراین ،این بخش در اولویتهای بعدی قرار دارد .منطقه سوم :هرچند سازمان
توانمندی خوبی برای بهبود عناصر این بخش دارد ،آنها به اندازه ناحیه 0و0نیاز به
تمرکز و بهبود ندارند ،زیرا شکاف موزون کمتری نسبت به آنها دارند؛ یعنی ،یا اهمیت
مساله خیلی اندك است یا وضع موجود آن خوب یا اینکه هر دو مورد وجود دارد.
منطقه چهارم :چنانچه مسالهای در این ناحیه قرار گیرد به آن معناست که از یک سو
بهبود آن چندان ضرورت نداشته است و ازسویدیگر نیز زیرساخت و توانمندی کافی
برای بهبود آن وجود ندارد .براساس جدول باال و دادههای به دست آمده برای محور
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افقی ( )Xو عمودی ( ،)Yنمودار شکاف موزون توانمندی برای عوامل پژوهش ،در شکل
 8ترسیم شدهاست:

هکل ه ه  :3هتر س هکهف ولعن توام ندی

ازآنجاکه دستهبندی ارائه شده برای چهار منطقه این نمودار ،یک دسته بندی
تقریبی است و درآنجا نیز بیان شده است که انتخاب اولویت از بین عناصر ناحیه  0و 8
به انتخاب گروه تصمیم و شرایط سازمان بستگی دارد ،باتوجه به موقعیت عناصر در
نمودار باال ،میتوان دستهبندی دیگری را با توجه به خطوط مورب که در شکل  8ترسیم
شده اس ت ،انجام داد .عناصری که باالی خط اول قرار گرفتند ،از اولویت باالتری
برخوردار هستند .درواقع این عناصر ،مواردی هستند که یا در ناحیه 0قرار دارند یا به
ناحیه  0نزدیک تر از دیگر عناصر هستند.
اگر دقیقتر به موقعیت  4عاملی که در باالی خط اول قرار گرفتند توجه کنیم،
درمی یابیم مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا (م0ش )0بیشترین شکاف موزون را
در بین همه عوامل داراست .در وهله بعدی ،دو عامل مزایای خدمات درمانی (م0ش )8و
سهیم بودن در سود (م0ش ) 5بیشترین شکاف موزون را دارند .هرچند توانمندی اجرای
عامل سهیم بودن در سود ،تقریباً اصالً وجود ندارد .اما عاملی که هم شکاف موزون آن از
متوسط باالتر است و هم توانمندی اجرای آن در سطح خوبی وجود دارد ،وجود نظام
بیمه و بازنشستگی (م0ش )4است که هم باالی خط اول است و هم در ناحیه  0قرار
دارد .درنهایت ،بحث امنیت شغلی (م0ش )4باتوجه به جدول  ،8هرچند اهمیت زیادی
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دارد ،اما وضع موجود آن به نسبت ،مطلوب است و شکاف کمی تا سطح مطلوب وجود
دارد .همچنین توانمندی ارتقای این عامل نیز در سطح باالیی برای سازمان وجود دارد.
درخصوص تصمیمسازی برای مدیران بیمارستان و طرح پیشنهادهای کاربردی،
میتوان یافتههای پژوهش را در قالب جدول  4ارائه کرد تا وضعیت و اقدام های مورد
نیاز برای هر عامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان ،شفافتر شود .در ستون آخر
این جدول ،براساس خط مورب ترسیم شده در نمودار شکل  ،8عواملی که باالی خط
مورب اول هستند ،با عدد ( 0به معنای اولویت اول) ،بین خط اول و دوم با عدد ( 0به
معنای اولویت دوم) و زیر خط دوم با عدد ( 8به معنای اولویت سوم) مشخص شدهاند.
جدعل  :4دستابندی موا ل پژعهش بر اسهس خرعجن هتر س هکهف ولعن توام ندی
ناحیه

رفتار مطلوب

کد شاخص

عنوان شاخصها (عوامل)

خط
مورب

اول

از همه لحاظ (اهمیت ،شکاف تا سطح مطلوب و
توانمندی بهبود) در اولویت اول قرار دارد و نیازمند
تمرکز سازمان برای بهبود آن است.

م0ش4

وجود نظام بیمه و بازنشستگی

0

م0ش0

مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا

0

م0ش8

مزایای خدمات درمانی

0

م0ش5

سهیم بودن در سود

8

م0ش0

امکانات رفاهی

0

م0ش0

محیط کاری ایمن و بهداشتی

0

م0ش4

امنیت شغلی

0

م0ش5

سرپرستی الیق

0

م4ش5

قانون مندی در کار

0

م0ش8

ارتباطات مثبت

0

م8ش0

انعطاف پذیری در زمان کار

8

م8ش8

عدم تعارض کار-خانواده

0

م8ش4

اهمیت در جامعه

8

م4ش8

وجود بازخورد

8

م4ش4

دارا بودن فرصت برای آموزش

8

م8ش0

قابلیت پیش بینی فعالیت های کاری

8

م0ش0

نداشتن تنش های کاری

0

م4ش0

واگذاری نقش ها و وظایف از روی عدالت

8

م8ش5

با معنی و چالشی بودن

8

م4ش0

دموکراسی در کار

8

دوم

سوم

چهارم

سازمان باید ،توانمندی خود را برای بهبود این
مسائل ارتقا بخشد و زیرساختهای الزم را مهیا
کند؛ این دسته از مسائل ،یا مهم هستند یا وضع
موجود مناسبی ندارند.

هر چند سازمان ،توانمندی خوبی برای بهبود این
مسائل دارد ،اما آن ها به اندازه ناحیه  0و  0نیاز به
تمرکز و بهبود ندارند (مگر مواردی که نزدیک به
مرز ناحیه  0یا  0هستند)

بهبود آن چندان ضرورت نداشته و زیرساخت ها و
توانمندی الزم برای بهبود آن مساله وجود ندارد.
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بحث ع متیجاگیری
با مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های مشابه ،میتوان دریافت که برخی از
اولویتها در دیگر پژوهش ها نیز در رتبههای باالتری قرار گرفتهاند .برای مثال،
درپژوهش رسولی و همکاران ( ،)0810پرداخت کافی و منصفانه ،تامین فرصت رشد و
امنیت مداوم ،فضای کلی زندگی و توسعه قابلیتهای انسانی ،در اولویت قرارداشته که
مورد اول آن با خروجی پژوهش حاضر مشابه است .در پژوهش نورشاهی و همکاران
( ،)0811سطح بهرهمندی از فرصتهای رشد و توسعۀ حرفهای ،میزان تعامالت ،ارتباط
ها و فعالیت های مشارکتی ،سوء رفتار و عدم رعایت اخالق در فضای زندگی حرفهای و
فرهنگ سازمانی بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای
هیئتعلمی شناسایی شدند که تقریباً اشتراکی با اولویتهای پژوهش حاضر ندارد.
پژوهش محمدی و همکاران ( )0816نیز که در بین پرستاران انجام شده بود ،کم ترین
امتیاز مربوط به پرداخت منصفانه و کافی ،قانونگرایی در سازمان و تامین فرصت رشد و
امنیت مداوم است که مورد اول آن با پژوهش حاضر مشترك است .در پژوهش دیگری
(شفیعپور و همکاران ،)0815 ،بیشترین نارضایتی پرستاران از کیفیت زندگی کاری ،به
ترتیب مربوط به پرداخت منصفانه و کافی ،محل کاری ایمن و سالم ،تأمین فرصت رشد
و امنیت مداوم ،قانون گرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی کاری و فضای کلی زندگی
بودهاست که فقط مورد اول آن دقیقاً با نتیجه این پژوهش مشابه است .یعنی همان
نتیجهای که در پژوهش بنگ کوفول ( )0117به دست آمد و حقوق و دستمزد منصفانه
پایین تر از متوسط ارزیابی شد .در پژوهش کنسیدین و کالوس ( )0110کیفیت زندگی
کاری کارکنان استرالیایی نسبت به سطح امنیت شغلی و عدم وجود تبعیض در محیط
کار ،مانند پژوهش حاضر ،نگرش مثبت داشتند ،اما در مواردی از قبیل پرداخت
غیرمنصفانه ،مانند پژوهش حاضر ،اظهار نارضایتی میکردند .همچنین ایشان از عدم
برقراری تعادل بین زمان کار و زمان صرف شده برای خانواده ناراضی بودند ،اما این امر
در پژوهش حاضر در اولویت قرار نگرفت.
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پیشنههدهه

براساس یافته ها و نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر مطرح می شود .به یقین ،رسیدن
به راهحل های عملیاتی برای حل مسائل اولویت دار که این پژوهش به آنها رسیده است،
میتواند موضوع طرح هایی باشد که مدیران بیمارستان میتوانند در صورت تمایل،
راه هایی قانونی ،جدیدی را ارائه و اجرا کند تا مسائل زیر ،به نحو مناسبتری مرتفع
شوند .پیشنهادهای مطرح شده ،الزاماً راهکار نهایی و تنها راهکار نخواهد بود و شاید
برخی از آنها موانع و محدودیت هایی در عمل داشته باشد که مدیران باید در این
خصوص اظهار نظر دقیق و عملیاتی ارائه کنند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد وجود نظام بیمه و بازنشستگی جزء
عواملی است که اهمیت باالیی دارد،؛ زیرساخت الزم مهیاست و شکاف تا سطح مطلوب
نیز زیاد است .از آنجا که بخش بزرگی از نیروهای بیمارستان را افرادی تشکیل میدهند
که قراردادی یا شرکتی هستند ،پیشنهاد میشود بیمارستان در زمینه بیمه و
بازنشستگی کارکنان اقدام های مؤثرتری انجام دهد؛ برای مثال ،بیمارستانهای کل
کشور میتوانند یک صندوق سرمایهگذاری و بازنشستگی تشکیل بدهند که در این
صندوق کارکنان هر بیمارستان سهامداران آن باشند و مثل صندوق تامین اجتماعی
دارای مزایای مناسب برای بازنشستگی کارکنان باشد .احتمال وجود دیگر راههای
جایگزین برای حل این مشکل ،دور از انتظار نیست.
مساوت و منصفانه بودن حقوق و مزایا نیز جزء عواملی است که اهمیت باالیی دارد؛
زیرساخت الزم برای بهبود آن تا حد ودی مهیاست و شکاف تا سطح مطلوب نیز زیاد
است .با توجه به اینکه در بیمارستانها حقوق کارکنان و پزشکان تفاوت زیادی دارد که
باعث شده است کارکنان از حقوق و مزایای خود نسبت به پزشکان ناراضی باشند،
پیشنهاد می شود در حد امکان حقوق کارکنان نیز افزایش پیدا کند و همچنین
پرداختی های پزشکان شفاف شود تا کارکنان احساس عدالت کنند که این عامل
می تواند کیفیت زندگی کاری کارکنان را افزایش بدهد .البته ،این افزایش حقوق شاید به
لحاظ قانونی و مستقیم امکانپذیر نباشد ،اما میتوان راهحلهای دیگری به عنوان
مزایای جانبی در کار قرار د اد تا هم برای کارکنان جنبه تشویق داشته باشد و هم این
مسئله را بتوان مرتفه کرد.
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از موارد دیگری که در این پژوهش بررسی شد و نشان داد بر کیفیت زندگی کاری
کارکنان تأثیر خوبی دارد و شکاف تا سطح مطلوب نیز زیاد است ،مزایای خدمات
درمانی است .در توضیح نتیجه باال باید گفت امروزه تمام کارکنان بانکها ،آموزش و
پرورش ،شرکت نفت و  ...کامل در پوشش خدمات درمانی تکمیلی مربوط به سازمان
خود هستند و بسیاری از هزینههای درمانی ایشان را سازمان برعهده میگیرد ،اما
بیمارستانها با اینکه خود خدمت رسان درمانی است ،در این بخش میتوانند حمایت
بهتری را از کارکنان خود کنند تا احساس تبعیضی که در بین کارکنان بیمارستانها در
مقایسه با دیگر کارکنان به وجود آمده ،برطرف شود .بدین منظور از آنجا که کارکنان
بیمارستانها نسبت به دیگر کارکنان تحت عوامل تنشزای بیشتری قرار دارند و حتی
در برخی موارد از نظر روان شناسی نیز باید حمایت شوند ،پیشنهاد میشود در حد
امکان بیمارستان نسبت به خدمات درمانی کارکنان خود احساس تعهد بیشتری کند و
مباحث روان درمانی کارکنان نیز در پوشش خدمات درمانی کارکنان قرار گیرد .البته
وجود این مسأله در دیگر سازمانها نیز قابل بررسی است.
یکی دیگر از مباحثی که از نظر خبرگان بیمارستان دارای اهمیت است و همچنین
شکاف آن تا سطح مطلوب زیاد است ،بحث امنیت شغلی کارکنان است .در شرایطی که
میزان بی کاری در میان قشر تحصیلکرده زیاد و پیدا کردن کار جدید بسیار سخت
است ،امنیت شغلی میتواند باعث شود کارکنان با آرامش بیشتری در بیمارستان به
فعالیت بپردازند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود تا حد امکان بیمارستان قراردادهای کاری
حداقل  5ساله با کارمندان منعقد کند یا کارکنان را استخدام دایم کند تا کارکنان
احساس امنیت شغلی کنند .به هر حال ،پیشنهاد میشود دیگر راهکارهای امکانپذیر در
حوزه تقویت امنیت شغلی با توجه به شرایط بیمارستان و شهرستان ،بررسی شود.
تقد ر ع تشکر
از همکاری و مساعدت مدیران و کادر اجرایی بیمارستان مورد مطالعه برای انجام
این پژوهش ،تشکر و قدردانی میشود.

اولویتبندی شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی....

111

(مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان دولتی)

نهبع
-

-

-

-

-

-

-

اخروی ،امیرحسین .)0810( .راهکاری برای اولویتبندی واقع بینانه و کاربرد مسایل مختلف:
تلفیق  IPA-G-FGAHPو ماتریس جذابیت-توانمندی .مجله پژوهش در عملیات و
کاربردهای آن.16-35 ،)4( 01 ،
اسالمی ،سمیرا و شیرزاد ،مجید .)0814( .کیفیت زندگی کاری مدیران کتابخانههای عمومی
استان مازندران .فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی.06-00، )8( 5 ،
اسماعیلی ،اباصلت .)0810( .بررسی رابطۀ کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان اداره کل
امور مالیاتی استان مازندران .پژوهشنامه مالیات.45-80 ،)0( 01 ،
الهامی ،حجت .)0816( .بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی با نقش میانجی
غرور سازمانی و رضایت شغلی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت
حیدریه.
جزنی ،نسرین .)0831( .مدیریت منابع انسانی .چاپ سوم .تهران :نشر نی.
درگاهی ،حسین؛ قریب ،میترا و گودرزی ،مریم .)0836( .کیفیت زندگی کاری پرستاران
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی تهران.00-00 ، )0( 08 ،
ذاکریان ،ابوالفضل؛ تیموری ،غالم حیدر؛ احمدنژاد ،ایمان؛ عباسینیا ،مرضیه؛ رحمانی،
عبدالرسول و اصغری ،مهدی .)0810( .بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با
رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی .فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل
انسانی ایران.81-04 ،)8( 0 ،
رجبی فرجاد ،حاجیه و شجاعیان ،مهدی .)0818( .بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و
رضایت شغلی .فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.83-00 ،)8( 1 ،
رسولی ،بهروز؛ نقشینه ،نادر و فهیمنیا ،فاطمه .)0810( .مطالعه کیفیت زندگی کاری
کتابداران کتابخانههای عمومی شهر تهران .فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای
عمومی.880-807، )0( 01.
سویزی ،حسن؛ محمدی مقدم ،یوسف و نوری ،احمد .)0816( .تبیین مؤلفههای کیفیت
زندگی کاری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا .فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و
پشتیبانی.004-15 ،)4( 00 ،
شفیعپور ،ویدا؛ مومنی ،محسن؛ یزدانی ،جمشید و اسمعیلی ،روانبخش .)0815( .بررسی
کیفیت زندگی کاری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش مراقبتهای ویژه .مجله
دانشگاه علوم پزشکی مازندران.11-30 ،)040( 6 ،

119
-

-

-

-

-

-

-

-

-

سال چهاردهم ،شماره  ،45زمستان 8931

شکرالهی ،علی و طاهری ،عبدالمحمد .)0814( .رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار
شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان .فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.34-70 ،)4( 6 ،
شهبازی ،بهزاد؛ واعظی ،مظفرالدین و ثناییپور ،هادی .)0833( .تببین رابطه کیفیت زندگی
کاری و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان .نشریه مدیریت دولتی-61،)8(0 ،
.34
عباسی ،مسلم .)0811( .بررسی رابطه بین کیفیتزندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
در سازمانهای دولتی استان کردستان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندج.
عبداله زاده ،فرحناز؛ اصغری ،الناز؛ اصغری ،محمد؛ محمدی ،فریبا؛ روحانی ،علیرضا و مردانی،
محسن .)0815( .عوامل پیشگوییکننده کیفیت زندگی کاری در پرستاران اتاق عمل .مجله
دانشگاه علوم پزشکی گیالن.63-57 ،)11( 05 ،
عالمه ،سید محسن .)0873( .توسعه الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزشهای
اسالمی (با تاکید بر نهج البالغه) و تعیین تاثیر آن بر کاهش تنیدگی روانی .پایان نامه
دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
غالمی ،علیرضا .)0833( .عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان .دو ماهنامه توسعه
انسانی پلیس .سال ششم.011-31 ،)04(6 ،
غیور باغبانی ،سید مرتضی؛ بهبودی ،امید؛ کریمپور ،احمد ،)0815( .رابطه بین کیفیت
زندگی کاری و تعهد سازمانی :نقش میانجیگری توانمندسازی کارکنان دفاتر پلیس 01+
خراسان جنوبی .فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.30-57 ،)4( 00 ،
فرحبخش ،سعید و ستار ،آزیتا .)0810( .نقش کیفیت زندگی کاری در سالمت روانی مدیران
مدارس .مجله اصول بهداشت روانی.01-1 ،)55( 04 ،
کامیاب ،جواد .)0816( .بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان بانک سپه شهر مشهد .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت
حیدریه.
محمدی ،محمدعلی؛ مظفری ،ناصر؛ دادخواه ،بهروز؛ اعتباری ،فرزانه و اعتباری ،زهرا.
( .)0816بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان آذربایجان
غربی .مجله سالمت و مراقبت.013-006 ،)8( 01 ،
محمودیان ،زهرا؛ بهرامی ،محمدامین؛ منتظرالفرج ،راضیه؛ فالحزاده ،حسین و محمدزاده،
مرتضی .)0815( .کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سالمت روان پرسنل بالینی
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بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد .فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام
سالمت.007-001 ،)0( 0 ،
مقرب ،مرضیه؛ ریاسی ،حمیدرضا؛ هدایتی ،هایده و مقرب ،مهسا .)0811( .بررسی کیفیت
زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بیرجند در سال  .0811مجله
مراقبتهای نوین.11-34 ،)0( 01 ،
ملکی ،صادق؛ دلنواز ،بیتا و خردمند ،ابراهیم .)0810( .کیفیت زندگی کاری و عملکرد
کارکنان .مجله مدیریت کسب و کار.004-10 ،)08( 4 ،
ملکینیا ،عماد؛ شهبازی ،بهزاد و رستگارنیا ،محمدحسین .)0814( .بررسی رابطه بین کیفیت
زندگی کاری و اثربخشی سازمانی از دیدگاه هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی
اصفهان .هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،تهران ،گروه پژوهشی آریانا
مهداد ،علی؛ زریبافان ،معصومه و مهدیزادگان ،ایران .)0814( .کارکردهای کیفیت زندگی
کاری برای بهرهوری (مطالعه موردی بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی) .مجله مدیریت بهره
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دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی
عالی.004-10 ،)6( 51 ،
نوروزی ،محمد .)0810( .بررسی ماهیت ،رویکردها و راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری
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