
Journal of North Khorasan University of Medicalمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                                            Sciences

:511Autumn2014;6(3)-511507-507): 3(6؛1393پاییز

پیش بینی سالمت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاري

4مجتبی احمدي،*3، سید حمید نبوي2، حسن فهیم دوین1ایرج بیگلري

، بجنورد، ایرانکارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1
، مشهد، ایرانشهد، گروه تربیت بدنیدکتراي مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد م2
، بجنورد، ایرانکارشناس ارشد رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی3
دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، هیات علمی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز، بندر گز، ایران4

کی خراسان شمالی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومیبجنورد، دانشگاه علوم پزش: نویسنده مسئول*
Nabavi.lix@gmail.com: پست اکترونیک

5/9/93:پذیرش10/6/93:اصالح7/4/93:وصول
چکیده
پیش بینی سالمت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاري در ادارات ورزش و جوانان استان با هدف حاضر پژوهش :هدفزمینه و

.مالی می باشدخراسان ش
بر روي کارکنان ادارات ورزش استان 1392که در سالهبودهمبستگیمطالعه حاضر یک مطالعه مقعطی از نوع :مواد و روش کار

ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه . جمع آوري گردیدنفر از کارکنان 70از داده ها به روش سرشماري . خراسان شمالی انجام گرفت
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ي تحقیقداده ها. بود) GHQ-28(ري و پرسشنامه سالمت روان گلدبرگکیفیت زندگی کا

.تحلیل قرار گرفتتجزیه وبررسی وSPSS14با استفاده از نرم افزار آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام
رابطه معناداري منفی وجود دارد روان و ابعاد آن با اختالالتي بین کیفیت زندگی کاریافته هاي این مطالعه نشان داد که :یافته ها

)٤٦٣/٠ - =r ،٠٠١/٠ =P( .وابستگی اجتماعی زندگی غیرهاي محیط کاري ایمن و بهداشتی،از بین ابعاد کیفیت زندگی کاري مت
.ا داشتندبه ترتیب بیشترین توان تأثیرگذاري یا پیش بینی سالمت روان رو پرداخت هاي منصفانهکاري

نتایج مطالعه نشان داد که پرداخت هاي منصفانه و نه ضرورتا پرداخت هاي مالی بیشتر، محیط ایمن و سالم و همچنین :نتیجه گیري
.روابط کاري میان کارکنان بر سالمت روان کارکنان تاثیر گذار است

، کارکنانکیفیت زندگی کاري، سالمت روان: واژه هاي کلیدي
مقدمه

روانی یکی از مباحث مهمی است که در رشد و سالمت 
سالمت 1کاپلن.اشدبندگی خانواده و جامعه موثر میبال

روانی را شامل سازگاري مداوم با شرایط متغییر و تالش 
مات محیطی اعتدال بین تضادهاي درونی و الزابراي تحقق 

فروید نشانه سالمت روانی را .]1[در حال تغییر می داند
اهنگی بین نهاد، من و من برتر و همچنین و هملتعاد

سطوح خود آگاهی و ناخود آگاهی قلمداد نموده است
عنوان سالمت روان را بهیسازمان بهداشت جهان.]2[

قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح 

1  -Kaplan

محیط فردي و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایالت شخصی 
.]3[و مناسب تعریف نموده استبه طور منطقی، عادالنه 

داشتن حاکی از این بوده است که زیادي مطالعات 
مشکالت روانی منجر به اختالل در انجام وظایفـ، کاهش 

ترس و نگرانی شده و سبب می شود که انگیزه و اضطراب،
فرد بخش قابل توجهی از نیروي فکري خود را صرف 

ست که توان در نتیجه مسلم ا. ]4[چنین مشکالتی نماید
از . یت در سازمان را نخواهد داشتکافی براي فعالو عالقه

آنجا که نیروي انسانی یکی از بزرگترین منابع و سرمایه 
هاي هر سازمانی محسوب می شود که سالمت آنها در 

رگونه بنابراین ه. افزایش بهره وري نقش تعیین کننده دارد

پژوهشیمقاله
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ش که ذاري در این بخگبرنامه ریزي و حتی سرمایه 
منتهی به حفظ و ارتقاء سطح سالمت کارکنان گردد، می 

منجر به افزایش کارایی شده و با بازگشت تواند در نهایت 
.سرمایه همراه باشد

در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاري به از سوي دیگر 
اي در سراسر دنیا مبدل شده استموضوع اجتماعی عمده

فقط بر زندگی در حالی که در دهه هاي گذشته.]5[
طرفداران نظریه کیفیت .]6[شخصی تاکید می شد

زندگی کاري در جستجوي نظام هاي جدیدي براي کمک 
به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاري و

امروزه بسیاري از .]7[شخصی خود تعادل بر قرار کنند 
سازمان ها دریافته اند که ایجاد تعادل بین کار و زندگی 

عمل موجب ارتقاي رضایت رکنان تحت پوشش آنان درکا
. شغلی و باال بردن سطح خالقیت و تولید می گردد

در سازمانکارکنانروانیدهد نیازهايمینشانمطالعات
کاريزندگیکیفیتکاربرد فنونرا می توان از طریق

کیفیت زندگی کاري از جمله مباحث مهمی . کردبرآورده
ه در جهان امروز بخش عظیمی از تالش و توجه است ک

شیوه هاي . صاحبنظران را به خود معطوف نموده است
بهره وري و کیفیت زندگی کاري به قدري اهمیت و 
محبوبیت یافته است که می توان آن را نهضت ایدئولوژیک 

بخشی از رکورد در بهره وري و کاهش کیفیت، در . نامید
استی هاي زندگی کاري و برخی از کشورها ناشی از ک

تغییراتی است که در عالقه مندي ها و رجحان هاي 
به نظر می رسد که نیاز شدید . کارکنان پدید آمده است

به بهتر کردن کیفیت زندگی کاري در بسیاري از کارکنان 
وجود دارد، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش باالیی 

.]8[بهره مند هستند
بینیپیشدر پژوهشی با عنوان ) 1391(میر کمالی

بهداشت روان بر اساس مولفه هاي کیفیت زندگی کاري 
دریافت که شاخصه هاي شرایط ایمن و سالم کاري و 
فرصت رشد توامندیها بیشترین قدرت پیش بینی سالمت 

در تحقیقی با ) 2011(1گرینبرگ.]9[روان را دارند
نی و سالمت عنوان کیفیت زندگی کاري و بالندگی سازما

روان کارکنان کیفیت زندگی کاري را یکی از فنون 
بالندگی سازمانی می دانند که سعی دارد عوامل سه گانه 

1 -Greenberg

ت و احساس تعهد نسبت رضایت، پذیرش مسئولیانگیزش،
به کار را تامین کند که بین کیفیت زندگی کاري و 
سالمت روان کارکنان رابطه منفی معنی دار مشاهده 

ر هر قوم کیفیت زندگی کاري داز آن جا که .]10[گردید
دارد و نمی توان براي آن یک و جامعه معنی و محتوایی

مطالعه حاضر ،]11[شاخص عام و جهان شمول ارائه کرد 
به بررسی تحلیلی اجزا موثر کیفیت زندگی کاري بر 

.سالمت روان کارکنان پرداخت
روش کار

که ود همبستگی مقطعی از نوعمطالعه حاضر یک مطالعه 
راتحقیقاینآماريجامعه.انجام گرفت1392در سال 

خراساناستانجوانانوورزشاداراتکارکنانکلیه
تعدادبودنپایینبهتوجهبا. داده اندتشکیلشمالی
سرشماري اعتباردرونیافزایشمنظوربهو آماريجامعه

فرن50از کارکنان شامل نفر70بدین منظور. انجام گرفت
به پرسش هاي شهرستانهفتاززننفر20ومرد

مورد نظر با استفاده از داده هاي . مطالعه پاسخ گفتند
فیت زندگی کاري قاسم زاده کیپرسشنامه استاندارد

محیط کاري ،پرداخت منصفانه و کافیبا ابعاد ) 1384(
قانون گرایی ،فرصت رشد و امنیت مداوم،ایمن و بهداشتی

فضاي ،وابستگی اجتماعی زندگی کاري،کاردر سازمان
توسعه قابلیت ،جام اجتماعیسیکپارچگی و ان،کلی زندگی

GHQ28پرسشنامه سالمت عمومی وهاي انسانی

مقادیر آلفاي کرونباخ .گرد آوري گردید) 1979(گلدبرگ 
و سالمت 84/0ت زندگی کاري کیفینیز براي پرسشنامه

گر ثبات درونی قابل قبول این که بیانمی باشد93/0روانی 
تجزیه و تحلیل داده هاي این .پرسشنامه ها می باشد
آمار توصیفی و SPSS14نرم افزارپژوهش با استفاده از 

ضریب همبستگی (و استنباطی ) میانگین، انحراف معیار(
.مورد بررسی قرار گرفت) پیرسون و رگرسیون گام به گام

یافته ها
ز این امر بوده که میانگین سنی افراد نتایج مطالعه حاکی ا

شاخص مرکزي و پراکندگی .بود4/38±80/5مورد مطالعه
گانه شامل 8نمره ي کیفیت زندگی کاري در ابعاد هشت 

پرداخت منصفانه و کافی موارد زیر بوده است،
و محیط کاري ایمن و بهداشتی ،30/2±69/7
یت مداومتامین فرصت رشد و امن،45/2±31/11
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رابطه کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با سالمت روان در کارکنان: 1جدول 
اختالالت روانی متغییر تابعکیفیت زندگی کاري متغییر پیش بین 
سطوح معنی  داريهمبستگی پیرسونادتعدکیفیت زندگی کاري

70463/0 -001/0
001/0-70483/0پرداخت منصفانه و کافی

001/0-70466/0محیط کاري ایمن و بهداشتی
001/0-70399/0فرصت رشد و امنیت مداوم
001/0-70321/0قانون گرایی در سازمان کار

001/0-70448/0وابستگی اجتماعی زندگی کاري
015/0- 70296/0فضاي کلی زندگی

011/0-70307/0یکپارچگی و انسجام اجتماعی
001/0-70309/0توسعه قابلیت هاي انسانی

)رگرسیون گام به گام چندگانه ( پیش بینی سالمت روان بر اساس کیفیت زندگی کاري : 2جدول 
استاندارد نشده  βاستاندارد شده βt سطح معناداريقدارم

A086/8001/0-481/61مقدار
مؤثر 
هستند

248/2476/0980/3001/0محیط کاري ایمن و بهداشتی
780/1456/0128/3003/0وابستگی اجتماعی زندگی کاري

484/1295/0223/2030/0پرداخت منصفانه و کافی
مؤثر 
نیستند

667/0116/0827/0412/0تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
774/0- 288/0- 040/0-160/0فضاي کلی زندگی

062/0015/0106/0916/0قانون گرایی در سازمان کار
952/0-061/0- 047/0008/0توسعه قابلیت هاي انسانی

995/0-001/0006/0- 007/0یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار
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،39/14±73/2قانون گرایی در سازمان کار،10/2±27/8
فضاي ،48/14±69/2وابستگی اجتماعی زندگی کاري

یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،40/13±78/2کلی زندگی
و توسعه قابلیت هاي انسانی 46/5±42/1در سازمان کار،

اختالل ابعاد سالمت روان شامل .می باشد89/1±70/8
عملکرد ،19/12±18/4اضطراب،45/11±22/4جسمانی 
بود16/10±96/3و افسردگی 85/14±15/5اجتماعی 

ت پژوهش نشان داد که بین کیفییافته هاي تحلیلی
روان رابطه معنی دار زندگی کاري و ابعاد آن با اختالالت

.)1جدول (منفی وجود دارد، 
ساس ابعاد کیفیت در پیش بینی سالمت روان کارکنان بر ا

زندگی کاري که با استفاده از رگرسیون گام به گام 
چندگانه به دست آمده مشخص شد که متغیرهاي محیط 
کاري ایمن و بهداشتی بیشترین قدرت پیش بینی سالمت 
روان و پس از آن وابستگی اجتماعی زندگی کاري 

).2جدول (بیشترین توان پیش بینی سالمت روان را دارد 
بحث 

طالعه حاضر جهت پیش بینی اثر کیفیت زندگی بر م
سالمت روان انجام شد نتایج مطالعه نشان داد که در 

اري ایمن و بهداشتی و سپس درجه نخست متغیر محیط ک
پرداخت منصفانه اجتماعی زندگی کاري و نهایتاًوابستگی

بینی و کافی از ابعاد کیفیت زندگی کاري بیشترین پیش
.بودندکننده سالمت روان

بین يمعنادارورابطه معکوسهمچنین نشان داده شد که 
نیازهاي وجود دارد،رواناختالالتکیفیت زندگی کاري و 

ارکنان در سازمان را می توان از طریق ارتقاي کروانی
با نتابج یافتهاین . کیفیت زندگی کاري بر آورده کرد

و ]13[1386کامرانی، ]12[، 1389مطالعات قاسمی،
واقعاً فرداگر یک همسو است]14[2001، 1لوییس

بهبود یافته است، اواحساس کند که کیفیت زندگی کاري
یا سیاست واعم از اینکه نتیجه عملکرد خودش باشد

هایی که از طرف سازمان در جهت افزایش بهره وري اتخاذ 
نیروي بیشتري در جهت کارکنانمی شود، این مطلب به 

ي طبیعی این فرایند ایجاد خشد، نتیجهانجام کارش می ب
نیروي زندگی و جو فعال در داخل گروه یا سازمان است و 
موجب افزایش بهره وري فراتر از نتایج مورد انتظار می 

1 -Lewis

همین مطلب خود موجب انگیزه بیشتر براي کار شود و
.بهتر و در نتیجه باعث سالمت روانی بیشتر افراد می گردد

پیش بینی سالمت روانی کارکنان بر در ارتباط با فرض 
اساس مولفه هاي کیفیت زندگی کاري یافته هاي تحقیق 
نشان داد که از بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري دو 

و ) -49/0(متغییر محیط کاري ایمن و بهداشتی به میزان
بر متغییر ) 399/0(وابستگی اجتماعی کاري به میزان 

دیگر وابسته سالمت روان موثر می باشند در نهایت اینکه 
بخشی از نظام . تاثیر بر سالمت روان ندارندمتغییر ها

نگهداري منابع انسانی در سازمانها که باعث ارتقاء کیفیت 
الزم در اقدامات زندگی کاري می شود اعمال تدابیر و

ایجاد محیط کاري ایمن جهت تامین تندرستی کارکنان و
هر چقدر محیط کاري از ایمنی و . و بهداشتی  می باشد

بهداشت بیشتري بر خوردار باشد، به همان میزان کارکنان 
.ددارنبهداشتی کمتري برخوردغدغه ایمنی واز

بررسی مقایسه اي نتایج مطالعه حاضر با مطالعه رحیمی 
نشان داد که در هر دو مطالعه پرداخت ]15[1391

همچنین روابط انسانی و مالی ویل، مسامنصفانه و کافی
وابستگی اجتماعی معنی دار بوده اند که نشان دهنده 

اجتماعی به عنوان تعیین کننده - مسایل اقتصاديیتاهم
همچنین در مقایسه با مطالعه . در سالمت روان است

طالعه، محیط ایمن و بهداشتی هر دو م]9[1391کمالی 
را معنی دار یافتند ولی در مطالعه ي فوق رشد توانمندي 
ها نیز عامل تعیین کننده سالمت روان بوده که در مطالعه 
حاضر چنین امري مشاهده نشد که میتواند به علت تفاوت 

نیز 2011مطالعه گرینبرگ . در محیط هاي پژوهشی باشد
اشته به طوري که کیفیت نتایج مشابه مطالعه حاضر د

زندگی کاري با اختالالت روانی ارتباط منفی معنا دار 
]10[داشته اند 

از محدودیت هاي مطالعه حاضر می توان به کم بودن 
تعداد نمونه ها اشاره کرد به گونه اي که در جوامع با 
واریانس بیشتر به نظر می رسد، در ارتباط بین این دو 

مت روان شکل متفاوت تري مقوله کیفیت زندگی و سال
.بخود بگیرد

نتیجه گیري
نتایج مطالعه نشان داد که پرداخت هاي منصفانه و نه 
ضرورتا پرداخت هاي مالی بیشتر، محیط ایمن و سالم و 
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همچنین روابط کاري میان کارکنان بر سالمت روان تاثیر 
مدیران با در نظر می گرددگذار است بنابراین پیشنهاد 

سه مقوله بهبود سالمت روان، کاهش اضطراب داشتن این
.و سایر تنشها را سر لوحه کار خود قرار دهند

تشکر و قدر دانی
در دانشگاه آزاد .......... مطالعه حاضر از طرح پژوهشی با کد

مشهد استخراج شده محققین بر خود الزم می دانند از 
کلیه ي مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان 
شمالی نهایت تقدیر و سپاس خود را به جهت همکاري در 

.انجام پژوهش فوق به عمل آورند
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Abstract
Background and objective: the present research aims at
predicting employees’ mental health based on life-work quality in
the Sport and Youth offices of North Khorasan Province.
Material and method: the present study is a cross-sectional
correlational study, which was conducted on the Sport and Youth
offices of North Khorasan Province in 2013. The data for 70
cases were collected by statistical methods. The data gathering
tools were the word-life quality questionnaire and the Goldberg
mental health questionnaire (GHQ-28). The research data were
investigated and analyzed using Pearson correlation coefficient
and stepwise multiple regression test by SPSS14 software.
Results: the findings of this study showed there is a negative and
significant relationship between work-life quality and its aspects,
and mental discrepancies (P = 0.001, r = -0.463). Among the
aspects of work-life quality, safe and hygienic work environment
and work-life, social interdependence and the highest affectivity
or predictive value for mental health, respectively.
Conclusion: the results of this study indicated that just payments,
not necessarily higher financial payments, safe and healthy
environment as well as work relationship between employees are
affective on their mental health.
Keywords: work-life quality, mental health, employees
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