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مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت در کادردرمانی
بیمارستان شهدای عشایر شهر خرمآباد
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چکیده:
زمينه و هدف :اهميت بهرهوری نيروی انسانی با انگيزه پيشرفت باال در حيات و تداوم زندگی سازمانها نقش
بهسزایی دارد .امروزه بهبود کيفيت زندگی کاری کارکنان به یکی از مهمترین اهداف سازمان تبدیل شده است.
هدف از این تحقيق تعيين رابطه بين کيفيت زندگی کاری و انگيزش پيشرفت کادردرمانی بيمارستان شهدای عشایر
شهر خرمآباد بود.
روش بررسی :تحقيق حاضر از نوع توصيفی تحليلی از نوع مقطعی است .جامعه آماری در این تحقيق شامل
تمامی کادردرمانی بيمارستان عشایر شهر خرمآباد در سال  1394میباشد ،به این ترتيب تعداد  205نفر از ميان
آنها بهعنوان نمونه آماری با روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامههای استاندارد سنجش کيفيت زندگی کاری( )QWLو پرسشنامه هرمانز ( )AMQبرای سنجش انگيزش
پيشرفت ،استفاده شد .روایی پرسشنامهها توسط ده نفر از اساتيد مورد تأیيد قرار گرفت .پایایی ابزارهای فوق
بهترتيب با ضریب آلفای کرونباخ  0/87برای پرسشنامه کيفيت زندگی کاری و  0/79برای پرسشنامه هرمانز
بهدست آمد .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از آزمونهای همبستگی پيرسون برای سنجش ارتباط بين ابعاد
کيفيت زندگی کاری و انگيزش پيشرفت و تحليل رگرسيون چندگانه برای سنجش ضریب تعيين هریک از
مولفههای کيفيت زندگی کاری روی انگيزش پيشرفت انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهند که بين کيفيت زندگی کاری و انگيزش پيشرفت کادر درمان رابطه مستقيم و معنیداری
وجود دارد ( .)r=0/370 ،P>0/001بين پرداخت منصفانه و کافی و انگيزش پيشرفت ( ،)r=0/754 ،P>0/001محيط
کاری ایمن و بهداشتی و انگيزش پيشرفت ( ،)r=0/806 ،P>0/001فرصت رشد و امنيت مداوم و فرسودگی شغلی
( ،)r=0/692 ،P>0/001وابستگی اجتماعی زندگی کاری و فرسودگی شغلی ( )r=0/760 ،P>0/001رابطه مثبت
معنیداری وجود داشت .بين فضای کلی زندگی و انگيزش پيشرفت ( )r=0/650 ،P>0/001و توسعه قابليتهای
انسانی و انگيزش پيشرفت ( )r=0/677 ،P>0/001رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.
نتيجهگيری :درصورتیکه کيفيت زندگی کاری کادردرمان بيمارستان بهبود یابد ،انگيزش پيشرفت آنان نيز
افزایش خواهد یافت.
واژههای کليدی :کيفيت زندگی کاری ،انگيزش ،پيشرفت ،کارکنان ،بيمارستان.

مقدمه:
نیروی انسانی از اساسیترین منابع استراتژیک

دقیق از کیفیت خدمات ارائهشده در جهت تأمین ،حفظ

هر سازمانی محسوب میشود ( .)1بهرهوری نیروی

و ارتقا سالمت بیماران در بیمارستانها از مهمترین

انسانی و بررسی عمیق آن از اولویتهای پیشرفت و

رسالتهای مراکز درمانی بهشمار میآید (.)3

توسعه هر سازمانی بهشمار میآید ( .)2امروزه افزایش

فرآیندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت میکند از

بهرهوری و استفاده مطلوب از منابع محدود و ارزیابی

نیروهای درون فرد و محیط ناشی میشوند .انگیزه نیز
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فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت

نمیتواند بهطور موثر توسعه داده شده و حفظ گردد.

میکند ،بنابراین انگیزه اصطالحی کلی برای مشخص

اندازهگیری کیفیت زندگی کاری باعث نگرشهای

کردن زمینه مشترک بین نیازها ،شناختها و هیجانها

مثبت کارکنان نسبت به کار و سازمانشان شده،

است( .)4انگیزش و هیجان ازجمله سازههای مهم در

بهرهوری و انگیزش درونی و اثربخشی سازمانی را ارتقا

تمامی عرصههای زندگی هستند که تا اندازه زیادی

میدهد ( .)10کیفیت زندگی کاری میتواند بهعنوان

مستقیما ریشه در شخصیت دارند و تا حدودی نیز متأثر

یک مقدمه و زیرساخت برای حفظ و افزایش بهرهوری

از محیط میباشند .چنانچه انگیزش و هیجانات جنبه

نیروی انسانی باشد ،چون تا زمانی که کارکنان در درون

منفی و مخرب داشته باشند ،آسیب روانشناختی و افکار

یک سازمان احساس عدالت ،آرامش و رضایت نکنند

و پیامدهای نامطلوبی بههمراه خواهد داشت و بر

انگیزهای برای کارکردن نخواهند داشت و درنتیجه

عملکرد افراد اثر سوء میگذارند ( .)5بر این اساس

بهرهوری نیروی انسانی و بهتبع آن بهرهوری کل سازمان

انگیزش پیشرفت ،میل یا اشتیاق فرد برای کسب موفقیت

پایین خواهد آمد ( .)11بهمنظور درک انگیزش

در موقعیتهایی است که موفقیت در آنها به کوشش و

کارکنان ،سازمان ها مطالعات و تحقیقات گستردهای در

توانایی فرد وابسته است .افراد دارای سطح انگیزش

سراسر جهان انجام دادهاند تا بدینوسیله بتوانند راهحلی

پیشرفت باال برای حل مشکالت و رسیدن به موفقیت

جهت ارتقا کارآیی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت

بسیار کوشا هستند (.)6

کارکنان خود بیابند .بنابراین یکی از عواملی که

کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و فراگیر

میتوانند روی انگیزش کارکنان و مخصوصا در

است که به ارتقای رضایتمندی کارکنان اختصاص یافته

انگیزش پیشرفت کارکنان موثر باشد ،کیفیت زندگی

است .کیفیت زندگی کاری یک ساختار چندبعدی

کاری است .مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد

است که شامل مفاهیمی نظیر اقدامات رفاهی و خدمات

آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده

درمانی ،اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان،

است ( .)12وجود شرایط مطلوب کاری یکی از

فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت ،مشارکت در

ضرورتهای انجام فعالیت افراد در سازمانها است.

تصمیمگیریها ،کاهش تعارضات و ابهامات شغلی،

وضعیت مناسب کاری که از آن بهعنوان کیفیت زندگی

آموزش و سیستمهای پاداش است ( .)7کیفیت باالی

کاری تعبیر میشود ،موجب بهوجود آمدن انگیزه و

زندگی کاری یک امر ضروری برای همه سازمانها

رضایت خاطر افراد میشود و آنها را به کار و تالش

تلقی میگردد؛ چراکه بااستفاده از آن میتوان در جذب

بیشتر و مطلوبتر سوق میدهد (.)13

و نگهداری کارکنان در سازمانها موفق عمل کرده و

یافتههای مطالعه  Kuijerو  De Ridderنشانداد

آن را به یک استاندارد برای تمامی سازمانهای بزرگ و

که در بیماران مبتال به آسم ،دیابت و سکتهقلبی ،اهمیت

کوچک شده است ( .)8یافتههای مطالعات مختلف نشان

دادن زیاد به اهداف و قابلیت دسترسی به آنها با سطح

میدهد که برنامههای ارتقادهنده کیفیت زندگی کاری،

پایینتر کیفیت زندگی ارتباط دارد (.)14

موجب کاهش میزان شکایت کارکنان ،کاهش نرخ

در پژوهش خودش آورده است که عدم توجه کافی از

غیبت از کار ،افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش

سوی مدیران بیمارستان میتواند سبب تضعیف انگیزش

مشارکت آنان در برنامههای نظام پیشنهادها شده

کادر پرستاری شود و نتایج نامطلوبی هم برای فرد ،هم

است ( .)9رضایت کارکنان و کیفیت زندگی کاری

برای گروه کاری و هم برای سازمان بهدنبال داشته باشد.

بهطور مستقیم روی توانایی سازمان برای خدمت مناسب

سطح پایین انگیزش در کارکنان میتواند منجر به ترک

به مشتریانش تأثیر میگذارد و اگر اندازهگیری نشود،

خدمت ،غیبت زیاد ،فقدان تمایل به ماندن در سازمان،
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کیفیت پایینکار ،عدم وفاداری به سازمان ،رفتارهای

بیماران حتی از سایر شهرستانهای استان میباشد؛

زیانآور به سازمان و عواقب منفی دیگری گردد و

بنابراین بارکاری کارکنان در بیمارستان شهدای عشایر

همین مسأله بهخطر افتادن شهرت سازمان ،کاهش اعتماد

بهطور چشمگیری باال خواهد رفت .لذا باتوجه به

مشتریان به سازمان و کاهش درآمد را درپی خواهد

اهمیت موضوع بر آن شدیم تا مطالعهای با هدف تعیین

داشت ( .)15در مطالعه دهقان نیری و همکاران کیفیت

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت در

زندگی کاری در میان واحدهای مورد پژوهش در سطح

کادر درمانی بیمارستان شهدای عشایر شهرخرمآباد را

متوسط تا پایین  %61/4بود و فقط  %3/6آنها از شغل

انجام دهیم.

خود احساس رضایت مینمودند ( .)16اعظمی در

روش بررسی:

تحقیق خود تحت عنوان تبیین رابطه مولفههای کیفیت
زندگی کاری و فرسودگی شغلی دبیران مدارس

این یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع

متوسطه دخترانه دولتی شهر گرگان نشان داد که کیفیت

مقطعی است که در سال  1394صورت گرفت .تعداد

زندگی کاری و فرسودگی شغلی ارتباط مستقیمی با

 205نفر از کادر درمانی بیمارستان شهدای عشایر شهر

یکدیگر دارند .بهعبارت دیگر شرایط کاری ایمن و

خرمآباد بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب

بهداشتی ،نظام پرداخت مناسب و عادالنه ،امنیت شغلی،

شدند .برای تعیین حجم نمونه طی یک مطالعه مقدماتی

داشتن استقالل و آزادگی عمل در کار مرتبط و مناسب

ضریب همبستگی کیفیت زندگی کاری و انگیزش

بودن زندگی شغلی و زندگی فردی ،فرسودگی شغلی را

پیشرفت را محاسبه  r=0/43و با استفاده از فرمول

کاهش میدهند ( .)17محمدی در تحقیق خود باعنوان

حجم نمونه محاسبه گردید .پس

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با

از محاسبه حجم نمونه ،لیست کادردرمانی شاغل در

بهرهوری کارکنان اداره آموزش و پرورش به این نتیجه

بیمارستان مذکور تهیه و نمونهها بهطور تصادفی از بین

رسید که بین حقوق و مزایا ،خدمات و امکانات رفاهی و

اسامی موجود در لیست انتخاب شدند.

درمانی در سازمان با بهرهوری کارکنان رابطه ؛ بین آموزش

برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه

و فرصتهای تحصیلی ،مساوات و عدالت ،مشارکت

استاندارد استفاده شد .همچنین از پرسشنامه مشخصات

کارکنان اداره آموزش و پرورش تصمیمگیریهای اساسی

فردی شامل  5سوال درخصوص سن ،سابقهکار،

در سازمان با بهرهوری کارکنان رابطه وجود دارد (.)18

جنسیت ،سطح تحصیالت و رشته تحصیلی استفاده شده

اهمیت بهرهوری نیروی انسانی با انگیزه پیشرفت

است .برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه

باال در حیات و تداوم زندگی سازمانها بستگی به

) (Quality of Working Life= QWLاستفاده شد که

اهمیت کیفیت زندگی کاری و نقش بهسزا و مستقیم آن

توسط محمد مقیمی و مجید رمضان به فارسی ترجمه

بر بهرهوری نیروی انسانی دارد .شناسایی نقاط قوت و

شده است و شامل  43سوال میباشد .دامنه نمرات در

ضعف برنامههای کیفیت زندگی کاری جهت مدیریت

این پرسشنامه بین  16تا  80متغیر است و نمره بیشتر،

منابع انسانی و افزایش انگیزش پیشرفت کادردرمانی

نشاندهنده کیفیت زندگی کاری بهتر میباشد .براساس

میتواند به مدیران بیمارستانها در تصمیمگیریها

میانگین و انحرافمعیار ،نمرات کمتر از  37/9بهعنوان

کمک نماید.

کیفیت زندگی بسیار نامطلوب ،نمرات 38-46/9

بیمارستان شهدای عشایر از پرجمعیتترین

بهعنوان کیفیت زندگی نامطلوب ،نمرات  47-56کیفیت

بیمارستانهای شهر خرمآباد ازلحاظ بار مراجعه بیماران

زندگی مطلوب و نمرات باالتر از  65بهعنوان کیفیت

شناخته میشود و همه روزه پذیرای تعداد زیادی از

زندگی بسیار مطلوب درنظر گرفته میشود.
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پس از توضیحات کافی و اطمینان از محرمانه

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری توسط دهقان
نیری و همکارانش بر مبنای الگوهای فرهنگی و ملی

بودن اطالعات دریافتی ،رضایتنامه کتبی و آگاهانه از

بومیسازی شده است .اعتبار صوری و اعتبار محتوای

کلیه آزمودنیها اخذ شد و دادههای موردنیاز جمعآوری

این مقیاس بااستفاده از نظرات پرستاران ،اعضای هیئت

شدند .آزمودنیها جهت شرکت در مطالعه آزاد بوده و

علمی و کارشناسان حوزه موردنظر با (شاخص اعتبار

به آنان اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و

محتوا در محدوده  0/85تا  (1مورد تأیید قرار گرفته

درصورت تمایل نتایج مطالعه در اختیار آنان قرار خواهد

است؛ همچنین دهقان نیری و همکارانش پایایی

گرفت .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمارههای

پرسشنامه را بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/91

توصیفی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای

گزارش کردهاند (.)16

سنجش ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و انگیزش

برای انگیزش پیشرفت از پرسشنامه  22سوالی

پیشرفت و از تحلیل رگرسیون چندگانه برای سنجش

هرمانس ( )1979استفاده شد که توسط شکرکن ترجمه

ضریب تعیین هریک از مولفههای کیفیت زندگی کاری

شده است .نحوه نمرهگذاری آزمون بهاینصورت است

روی انگیزش پیشرفت استفاده شد .اطالعات بهدست

که به گزینهها برحسب انگیزش پیشرفت از زیاد به کم و

آمده از پرسشنامهها بااستفاده از نرمافزار آماری

یا از کم به زیاد ،نمرههای  4تا  1یا  1تا  4تعلق میگیرد؛

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

SPSS

بدینصورت که نمرههای باال در این مقیاس نشاندهنده

یافتهها:

وجود انگیزه پیشرفت باال و نمرههای پایین بیانگر انگیزه
پیشرفت پایین است .برای سنجش کیفیت زندگی کاری

در این پژوهش تعداد  205نفر ( 77زن و

از مقیاس  5درجهای لیکرت (کامال موافقم  ،5موافقم ،4

 128مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند که  %29/51از آنها

بیتفاوت  ،3مخالفم  ،2کامال مخالفم  )1و برای سنجش

در رده سنی  23-34سال و  %71/48آنها در رده سنی

انگیزش پیشرفت از طیف  6درجهای (هرگز  ،0خیلی

باالی  34سال قرار داشتند؛ همچنین  %4/60کارکنان

کم  ،1کم  ،2متوسط  ،3زیاد  ،4خیلی زیاد  )5استفاده

با سابقه اشتغال زیر  10سال %6/32 ،با سابقه اشتغال

شده است .مجموع نمرات بهدست آمده نشانگر میزان

 10-19سال و  %9/6با سابقه اشتغال باالی  20سال

کیفیت زندگی کاری و میزان انگیزش پیشرفت در

مشغول به فعالیت هستند .براساس نتایج ،بین سطح

مقیاسهای موردنظر است .روایی پرسشنامهها تحتنظر

تحصیالت و متغیرهای پژوهش رابطه معنیداری وجود

ده نفر از اساتید صاحبنظر به تأیید رسیده است؛

ندارد ()P=0/283؛ این درحالیاست که  %3/6آزمودنیها

همچنین روایی آنها در سایر مطالعات نیز به تأیید

دارای مدرک کاردانی %7/91 ،دارای مدرک کارشناسی و

رسیده است .ضریب پایایی هریک از ابعاد کیفیت

 %1/2دارای مدرک کارشناسیارشد هستند .براساس نتایج

زندگی کاری عبارتاند از :پرداخت منصفانه و کافی

بهدست آمده بین هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک

 ،0/91محیط کاری ایمن و بهداشتی  ،0/89تأمین

با انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی کاری رابطه

فرصت رشد و امنیت مداوم  ،0/90وابستگی اجتماعی

معنیداری مشاهده نگردید (.)P<0/05

زندگی کاری  ،0/87فضای کلی زندگی  0/95و توسعه

بهمنظور بررسی رابطه کیفیت زندگی و خرده

قابلیتهای انسانی  .0/92در تحقیق حاضر ضریب آلفای

مقیاسهای آن با انگیزش پیشرفت در کادردرمانی

کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری  0/87و

بیمارستان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت  0/79بهدست آمد.

(جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسهای کیفیت زندگی و انگیزش پیشرفت در کادردرمانی بیمارستان
متغير پيشبين
متغير مالک
انگيزش پيشرفت

کيفيت

پرداخت منصفانه

محيط کاری

فرصت رشد و

وابستگی اجتماعی

توسعه قابليت

فضای کلی

زندگی کاری

و کافی

ایمن و بهداشتی

امنيت مداوم

زندگی کاری

انسانی

زندگی

r=0/370

r=0/754

r=0/806

r=0/692

r=0/760

r=0/677

r=0/650

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که بین کیفیت

جدول شماره  :2میانگین و انحرافمعیار انگیزش

زندگی و خرده مقیاسهای آن با انگیزش پیشرفت رابطه

پیشرفت و کیفیت زندگی کاری

مثبت و معنیداری در سطح  P>0/001وجود دارد.

متغيرها

در بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت و کیفیت
زندگی کاری در کادردرمانی بیمارستان شهدای عشایر،
ابتدا میانگین و انحرافمعیار و ضریب همبستگی متغیرها
برآورد شد (جدول شماره  .)2نتایج جدول شماره 2

فراوانی

ميانگين

انحرافمعيار

انگيزش پيشرفت

205

87/72

6/78

کيفيت زندگی کاری

205

79/86

8/35

نشان میدهد که میانگین نمرات انگیزش پیشرفت
 87/72و کیفیت زندگی کاری  79/86است ،بدینمعنی

برای سنجش ضریب تعیین هریک از مولفههای

که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد

کیفیت زندگی کاری روی انگیزش پیشرفت از آزمون

(.)P>0/001

رگرسیون چندگانه استفاده شد (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3ضرایب رگرسیونی چندمتغیره در رابطه ابعاد کیفیت زندگی با انگیزش پیشرفت
شاخصها

R

مجموع مجذورات

B

آماره t

سطح معنیداری

متغير پيشبين
پرداخت منصفانه و کافی

0/754

0/568

0/192

4/33

0/001

محيط کاری ایمن و بهداشتی

0/806

0/649

0/300

6/44

0/001

تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم

0/692

0/478

0/116

2/73

0/007

وابستگی اجتماعی و زندگی کاری

0/760

0/577

0/136

3/06

0/002

فضای کلی زندگی

0/650

0/422

0/141

3/55

0/001

توسعه قابليت انسانی

0/677

0/458

0/211

6/00

0/001

-6/76

0/001

مقدار ثابت

آن  0/192میباشد که مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین

در مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل با  Xها و

پرداخت منصفانه و کافی و انگیزش پیشرفت در

متغیر وابسته انگیزش پیشرفت با  Yنشاندادهشده است.
Y= a+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß4X4+ß5X5+ß6X6+

کادردرمانی بیمارستان است؛ بهاینمعنیکه به ازای یک

X1

واحد تغییر در متغیر مستقل پرداخت منصفانه و کافی،

نشاندادهشده است و ضریب رگرسیونی  ß1مربوط به

میزان انگیزش پیشرفت  0/192واحد افزایش مییابد.

متغیر مستقل پرداخت منصفانه و کافی با

34

فیروزه غضنفری و شیما هاشمی

کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت

نشاندادهشده است
محیط کاری ایمن و بهداشتی با  X2

شهدای عشایر شهر خرمآباد صورت گرفت .درمورد رابطه

و ضریب رگرسیونی  ß2مربوط به آن  0/300میباشد.

کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت نتایج پژوهش

X3

همخوان با پژوهشهای محققین میباشد (.)18-20،14

نشاندادهشده است و ضریب رگرسیونی  ß3مربوط به

آنها در مطالعه خود نشان دادند که بین نمرههای

آن  0/116میباشد؛ بهاینمعنیکه به ازای یک واحد

کیفیت زندگی و انگیزش پیشرفت معلولین جسمی رابطه

تغییر در متغیر مستقل تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم،

معنیداری وجود دارد؛ بدینمعنی که هرچه انگیزش

میزان انگیزش پیشرفت  0/116واحد افزایش مییابد و

پیشرفت این افراد باال رود ،متعاقبا کیفیت زندگی آنها

مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین تأمین فرصت رشد و

نیز افزایش مییابد.

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم در مدل با

یافتههای مطالعه  Kuijerو  De Ridderنشان داد

امنیت مداوم و انگیزش پیشرفت در کادردرمانی

که در بیماران دارای آسم ،دیابت و سکته قلبی ،اهمیت

بیمارستان میباشد.
وابستگی اجتماعی زندگی کاری در مدل با X4

اهداف و قابلیت دسترسی به آنها با سطح پایینتر

نشاندادهشده است و ضریب رگرسیونی  ß4مربوط به

کیفیت زندگی ارتباط دارد ()14؛ اما عدم قدرت

آن  0/136میباشد؛ بهاینمعنیکه به ازای یک واحد

انگیزش پیشرفت در پیشبینی کیفیت زندگی معلولین

تغییر در متغیر مستقل وابستگی اجتماعی زندگی

جسمی با نتایج تحلیل مسیر مرادی همخوانی ندارد .عدم

کاری ،میزان انگیزش پیشرفت  0/136واحد افزایش

قدرت پیشبینی انگیزش پیشرفت درمورد کیفیت

می یابد که مبنی بر معنی داری رابطه بین وابستگی

زندگی میتواند به این علت باشد که تبدیل انگیزش

اجتماعی زندگی کاری و انگیزش پیشرفت در

پیشرفت به عمل و بهکاربردن آن در موقعیتهای

کادر درمانی بیمارستان است.

زندگی روزمره و احساس تأثیر این کاربرد بر جنبههای

فضای کلی زندگی در مدل با  X5نشاندادهشده

مختلف کیفیت زندگی نیازمند فراهمآمدن زمینه و

است و ضریب رگرسیونی  ß5مربوط به آن 0/141

دسترسی به امکانات مناسب است(.)21

میباشد که مبنی بر رابطه معنیدار بین فضای کلی

همچنین بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری

زندگی و انگیزش پیشرفت در کادردرمانی بیمارستان

شامل پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کاری ایمن و

میباشد ،یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل

بهداشتی ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،وابستگی

فضای کلی زندگی ،میزان انگیزش پیشرفت 0/141

اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،توسعه

واحد افزایش مییابد؛ همچنین قابلیتهای انسانی در

قابلیتهای انسانی و انگیزش پیشرفت رابطه معنیدار و

ß6

مستقیمی وجود دارد .یعنی هرچه میزان این ابعاد در

مربوط به آن  0/211میباشد؛ بهاینمعنیکه به ازای

محیط کار باالتر باشد به میزان انگیزش کادردرمانی

یک واحد تغییر در متغیر مستقل قابلیتهای انسانی،

بیمارستان افزوده میشود که با مطالعه پژوهش

میزان انگیزش پیشرفت  0/211واحد افزایش مییابد که

محمدزاده همسو است .وی در مطالعه خود نشان داد که

مبنی بر وجود رابطه معنیدار بین قابلیتهای انسانی و

بین پرداخت منصفانه و کافی و انگیزش پیشرفت رابطه

انگیزش پیشرفت در کادردرمانی بیمارستان میباشد.

معنیدار و مستقیم وجود دارد ( .)11براساس یافتههای

مدل با  X6نشاندادهشده است و ضریب رگرسیونی

مطالعه سیادتی و محمودی ،مشخص شد که حقوق

بحث:

دریافتی کادردرمانی بیمارستان بهعنوان مهمترین عامل
این مطالعه باهدف تعیین رابطه بین کیفیت

انگیزشی برای کارکنان است اما با سطح تحصیالت،

زندگی کاری و انگیزش پیشرفت کادردرمانی بیمارستان

سختی کار ،نیازهای زندگی ،عملکرد و نوبتکاری
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آنها تناسب ندارد .البته مشخص شد که این نارضایتی

نظر به اینکه کادردرمانی شاغل در

در بین پرستاران بیشتر و در گروه بهیاران کمتر است.

بیمارستانها با تنش ها و استرسهای فراوان موجود در

افراد مورد مطالعه معتقد بودند که از نظرات آنان در

محل کار خود قراردارند و باتوجه به نتایج

تصمیمگیریهای مربوط به امور بیمارستان استفاده

بهدستآمده از این پژوهش آگاهی بیشتر و مطالعه

نمیشود و این نارضایتی در میان بهیاران بیشتر از سایر

عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی

گروهها است .آنها بیان کردند که مسئولین بیمارستان

کاری و بهدنبال آن اتخاذ تدابیری در راستای رفع

در رعایت عدالت و عدم تبعیض بین پرسنل عملکرد

عوامل مهارکننده و تقویت عوامل تسهیلکننده از

مناسبی ندارند ،امکانات الزم جهت پیشگیری از حوادث

ضروریات کنونی سیاستگذاری در امر بهداشت و درمان

شغلی نامناسب بوده و جهت استراحت درطول شیفت

در چنین محیطهایی میباشد؛ بنابراین به مدیران

کاری زمان کافی درنظرگرفته نمیشود ،شرایط فیزیکی

بیمارستانی پیشنهاد میشود که به مقوله کیفیت زندگی

محیط کار مناسب نبوده و ازطرف مسئولین بیمارستان در

کاری بیشتر اهمیت دهند و در جهت باالبردن سطح

مراجع قانونی در موارد مقتضی حمایت کافی از آنان

کیفیت زندگی کاری کادردرمانی بیمارستانها تالش

بهعملنمیآید ،وضعیت نمیآید ،وضعیت تشویق و تنبیه

الزم را انجام دهند.

متناسب و شفاف نیست ،وضعیت امنیت و ثبات شغلی

یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی ،پرداخت

مناسب نیست ،نحوه ارزشیابی مسئولین از عملکرد

منصفانه و کافی میباشد و سیستم پرداخت حقوق و

پرستاری و شیوه سرپرستی و مدیریت مسئولین

مزایا باید عادالنه باشد؛ زیرا زمانی که افراد نسبت به

بیمارستان نامناسب است و همچنین قوانین و مقررات،

حقوق و مزایای خود احساس رضایت و عدالت کنند،

سلسله مراتب سازمانی و شرح وظایف شغلی روشن و

انگیزه بیشتری برای پیشرفت در کارشان خواهند داشت.

واضح نیست (.)22

عدم بررسی کل بیمارستانهای استان ازجمله

همچنین نتایج مطالعه حاضر با مطالعات زیر

محدودیتهای این مطالعه میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد

همسو است .نتایج پژوهشی نشانداد که از بین عوامل

در سایر مراکز دولتی و خصوصی مانند اداره بهزیستی،

متعدد انگیزش ،بین توجه به سه عامل مسائل رفاهی،

بانکها ،آموزشوپرورش ،سازمان تأمین اجتماعی نیز،

مسائل محیطی ،مسائل ماهیت کار و بهرهوری نیروی

انگیزش پیشرفت و کیفیت زندگی کاری و همچنین

انسانی رابطه معنیداری مشاهدهشدهاست (.)23

انواع فاکتورهای موثر برروی آنها که در این مطالعه

 Firth-Cozensدر پژوهش خودش آورده است که

مورد ارزیابی قرار نگرفته است ،در مطالعات آتی مورد

عدمتوجه کافی ازسوی مدیران بیمارستان میتواند سبب

بررسی و توجه قرار گیرد.

تضعیف انگیزش کادر پرستاری شود و نتایج نامطلوبی

نتیجهگیری:

هم برای فرد ،هم برای گروه کاری و هم برای سازمان
بهدنبال داشته باشد .سطح پایین انگیزش در کارکنان

بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطالق

میتواند منجر به ترک خدمت ،غیبت زیاد ،فقدان تمایل

میشود که در هر سطحی از سازمان رخ میدهد و

به ماندن در سازمان ،کیفیت پایین کار ،عدم وفاداری به

هدف آن افزایش اثربخشی سازمانی ازطریق باال بردن

سازمان ،رفتارهای زیانآور به سازمان و عواقب منفی

مقام و منزلت و فراهمنمودن امکان ترقی افراد میباشد.

دیگری گردد و همین مسأله بهخطرافتادن شهرت

درصورتیکه کیفیت زندگی کاری کادردرمانی بیمارستان

سازمان ،کاهش اعتماد مشتریان و کاهش درآمد سازمان

بهبود یابد ،به میزان انگیزش پیشرفت آنان افزوده خواهد

را درپیخواهدداشت (.)15

شد .باتوجه به اینکه انگیزش پیشرفت قابل تعمیم و
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فیروزه غضنفری و شیما هاشمی

کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت

کیفیت خدمات ارائهشده در بیمارستانها که از اهداف

 برای پیشرفت سازمانها میتوان،آموزش میباشد

. دستیافت،مهم در بالین است

.دورههای آموزشی انگیزش پیشرفت را برگزار کرد

:تشکروقدردانی

:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

از کلیه کادردرمانی شرکتکننده در این پژوهش

براساس نتایج مطالعه حاضر و در ارتباط با کیفیت

و بیمارستان مورد مطالعه که زمینه الزم را برای انجام این

زندگی کاری در میان کادردرمانی بیمارستانها و ارتباط

 الزم به. قدردانیوتشکر میشود،پژوهش فراهم نمودند

آن با انگیزش پیشرفت ایشان میتوان بیان داشت که بهبود

ذکر است مطالعه با هزینه شخصی انجامشدهاست و

شرایط محیط کاری در میان کادردرمانی بر میزان انگیزش

.هیچگونه تضاد منافع با انجام تحقیق نداشتند

پیشرفت آنان نتیجه مثبتی دارد که میتواند به افزایش
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Background and aims: The importance of labor productivity with high progress motivation has
an important role in the life and survival of organizations. The aim of this study was to
investigate the relationship between quality of occupational life and progress motivation in
health team of Ashayer in Khorramabad.
Methods: This research was a descriptive correlational study. Statisical population in this
research included all health team of Ashayer hospital in 2015 and 205 subjects were selected by
randomized simple sampling. For collecting data, two standard questionnaires, Quality of Work
Life (QWL) to measure the quality of occupational life and (AMQ) to measure the progress
motivation were used. In this study, the validity of questionnaire was confirmed by ten
individuals and the alpha for their reliability was about 0.87 for QWL and 0.79 for AMQ.
Pearson test was used for analyzing the relationship between different dimensions of quality of
occupational life and progress motivation and multiple regression test for analysis each
determination of the quality of occupational life on progress motivation.
Results: Results showed that there was a positive and significant relationship between quality of
occupational life and progress motivation (r=0.370, P<0.001), and also there was a positive and
significant relationship between fair and sufficient payment and progress motivation (r=0.754),
safe and sanitary environment and progress motivation (r=0.806), growth opportunity and
continuous security and job exhaustion (r=0.692), and social life dependence and job exhaustion
(r=0.760). Moreover, there was a positive and significant relationship between general life space
and progress motivation (r=0.650) and the development of human capability and progress
motivation (r=0.677, P<0.001).
Conclusion: If the quality of occupational life in health team in hospital develops, the rate of
motivation will increase.
Keywords: Quality of occupational life, Progress motivation, Health team, Hospital.
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