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مقدمه
از مهمترین اهداف هر سازمانی افزایش بهره روی و عملکرد باالی  •

فا  سازمان است و برای تحقق این اهداف نیروی  انسانی نقش مهمی را ای
. میکند 

وی  بهره وری، استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیر•
.  انسانی است

یکی از گام های اساسی در جهت باالبردن بهره وری، شناخت علل و  •
انی و  عواملی نظیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، ساختار سازم

گی  یکی از این موضوعات مهم، کیفیت زند.  فرهنگ سازمانی می باشد
.  کاری است

•
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مقدمه 
ن کیفیت زندگی کاری درجه ی رضایت پرستاران از میزا

برآورده شدن نیازهای مهم فردی و خواسته های سازمانی از
ی طریق تجربیات شان در سازمان کاری شان حین دستیاب

به اهداف سازمان می باشد

٪۶۰بسیاری از بیمارستان ها هزینه های پرستاری تا در 
.  بودجه عملیاتی را به خود اختصاصی می دهد
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روش کار 
ال مطالعه حاضر مطالعه ی توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که در س•

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های اموزشی منتخب تحت1۶2روی  1395
افشار پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد که به صورت تصادفی از بیمارستان های

که با ( نفر44)و بیمارستان شهید رهنمون (  نفر73)شهید صدوقی ,  ( نفر45)
.  روش نمونه گیری از دسترس انتخاب شده بودند، انجام گرفت

پرسشنامه کیفیت زندگی و بهره وری 2در این پژوهش ابزار جمع اوری اطالعات ، •
.بود
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روش کار
اری مقیاس اندازه گیری در پرسشنامه های کیفیت زندگی ک•

، 1: خیلی کم)گزینه ای 5وبهره وری انسانی  ، طیف لیکرت 
.  است( 5: ، خیلی زیاد4: ، زیاد3: ، متوسط2: کم

و با spss16داده های جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار •
جداول توزیع فراوانی و درصد  )استفاده امار توصیفی 

مستقل  t-testو امار تحلیلی ( میانگین و انحراف معیار 
. وضریب همبستگی پیرسون  مورد تحلیل قرار گرفت
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یافته ها 
ن 

س

درصدفراوانیمتغیرها

4427به پایین25

8653سال25-30

2113سال31-36

117به باال36

س
جن

7043مرد

9257زن

ت 
ال
صی

ح
ت

2616کاردانی

9257لیسانس

4427فوق لیسانس 

7



یافته ها 
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تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران به تفکیک هریک از ابعاد 



یافته ها 
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تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران به تفکیک هریک از ابعاد 



یافته ها 
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بحث
در مطالعه حاضر نمره کیفیت زندگی و بهره وری در حد باالیی •

.گزارش شد

ی کاری و مطابق با یافته های مطالعه حاضر ، بین مولفه کیفیت زندگ•
نتایج. بهره وری پرستاران هم ارتباط معنی داری مشاهده گردید

،  (2۰۰4)حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های استله و ویلفرد 
هم خوانی داشت ( 2۰14)و هاتام و همکاران ( 2۰۰7)کانکلین و دسله 

.

± 4.60)در مطالعه حاضر، فضای کلی زندگی• و پرداخت  (0.47
± 4.48)منصفانه و کافی  ه دارای بیشترین مقدار دربین مولف (0.60

ط به همچنین کمترین میانگین مربو. های زندگی کاری می باشند
± 4.13)یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان می باشد  0.76 )

11



بحث
دگی  فضای کلی زندگی باال به برقراری تعادل و توازن بین زن•

کاری و دیگـر بخشـهای زنـدگی کارکنـان کـه شامل اوقات
.اشدفراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی می شود، مربوط می ب

پرداخت منصفانه و کافی هم به  پرداخت مساوی برای کار  •
مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با معیارهای اجتمـاعی و  

.معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار اشاره دارد

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان به ایجاد یک فضا و•
که جـو کـاری کـه احسـاس تعلـق کارکنـان بـه سازمان و این

.  آنان مورد نیاز سازمان می باشند، اشاره دارد 12



بحث
ین  هم چنین از مولفه های بهره وری، مولفه ی اعتبار با میانگ•

دارای بیشترین مقدار دربین مولفه های )±45/4 (0.60
به همچنین کمترین میانگین مربوط. بهره وری می باشند

± 4.08)توانایی بوده است  0.93  .)
در اعتبار به مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم های مدیر•

مورد منابع انسانی اطالق می شود و وضوح و روشنی و  
ی شود و  اطمینان نسبت به تصمیماتی که برای افراد گرفته م

توانایی به دانش ومهارت های افراد که در به انجام رساندن
توفیق کار کمک می کنند
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نتیجه گیری
امی در آموزش نتایج این تحقیق کاربرد دارد به ویژه هنگ•

که دانشجویان پرستاری واحد مدیریت را می گذرانند
تواند جلب توجه آنها به کیفیت زندگی کاری پرسنل می
دید و نگرش آنها را در اینده که به عنوان مدیران 

ر قرار پرستاری نیز به کار گرفته خواهند شد تحت تاثی
ی  هم چنین برنامه های افزایش کیفیت زندگی کار. دهد

می تواند در آموزش های ضمن خدمت به مدیران مورد 
نظر قرار گیر
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