
C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

[1] The relationship between job commitment and ... [2] The study of job commitment and 
trust within the organization ... [3] The effects of ethical leadership on manager job
satisfaction ... [4] The relationship between work ethic, job commitment ... [5] The
relationship among employees’ empowerment, organizational commitment ... [6] The
causal relationship between subjective well-being, quality of life ... [7] Employee well-
being and the HRM-organizational performance ... [8] Relationship between components 
of quality of work life ... [9] An investigation of the relationship between quality of work 
Life and middle ... [10] Relationship between quality of work life and occupational stress 
in ... [11] The influence of quality of work life on employee job satisfaction ... [12]
Theoretical and practical research in the humanities ... [13] Nurses’ career commitment 
and job performance ... [14] The measurement and utility of adult subjective ... [15]
Proposed model of subjective well-being and happiness ... [16] Relationship between
quality of work life and organizational  ... [17] IQuality of working Life: What ... [18]
Assessing the quality of work life, productivity of nurses and ... [19] Relationship
between the meaning of life and optimism with ... [20] The relationship of work-family
conflict and spillover to affective well-being of  ... [21] The role of lifestyle, psychological 
capital and self-care behaviors in predicting ... [22] Health psychology: Biopsychosocial
... [23] Well-being and employee health—How employees’ well-Being scores interact ...
[24] When necessity is the mother of invention: Mood and ... [25] Is sexual well-being
part of subjective well-being? An empirical ... [26] Exploring perspectives of medical
staff on hospital’s effects on ... [27] Modeling of the relationship between the quality of
work life and organizational commitment by means of job satisfaction ... [28] Quality of
work life of nurses working at tertiary health care ... [29] Predictors of quality of work
life and job performance in ... 

Aims Job commitment is one of the characteristics of a positive relationship between an 
organization and its employees that makes it effective and conducive the performance of the 
organization. Regarding the importance of this issue, the present study was conducted with 
the aim of investigating the effect of subjective well-being and quality of work life on job 
commitment of staff of Isar Hospital, Ardabil.
Instrument & Methods In the present descriptive correlational study conducted in 2018, all 
the staff of Isar Hospital were selected and examined. The instruments, including Blavo Career 
Commitment Scale, standard questionnaire of quality of work life of Walton, and subjective 
well-being scale of Keyes and Magyar-Moe were used to collect the required information. The 
data were analyzed by SPSS 23 software, using Pearson correlation coefficient and multivariate 
regression analysis.
Findings There was a positive and significant correlation between subjective well-being 
(p<0.01; r=0.78) and quality of work life (p<0.01; r=0.42). Subjective well-being alone 
expressed 60.8% of the variance in job commitment of hospital staff and by adding quality of 
work life, the value reached 62.0% (p<0.01).
Conclusion The high subjective well-being and quality of work life increase job commitment 
in hospital staff.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Mansourlakouraj A.*1 MSc,
Abdollahi D.2 PhD,
Rasouli I.3 PhD

Keywords  Job Commitment; Subjective Wellbeing; Quality of Work Life; Staff; Hospital

*Correspondence
Address: Isar Hospital, Shahid Avaz-
zadeh Square, Ataee Street, Ardabil.
Postal Code: 5619636733
Phone: +98 (45) 33511010
Fax: +98 (45) 33511508
amin.mansour1300@gmail.com

1Management Department, Ardabil 
Branch, Applied University of Indus-
trial Management, Ardabil, Iran
2Social Sciences Department, Hu-
manities Faculty, Farhangian Uni-
versity, Ardabil, Iran
3Management Department, Human-
ities Faculty, Ardabil Branch, Islamic 
Azad University, Ardabil, Iran

Article History
Received: December 29, 2018                          
Accepted: May 7, 2019
ePublished: July 21, 2019

How to cite this article
Mansourlakouraj A, Abdollahi D, 
Rasouli I. Effect of Subjective Well-
being and Quality of Work Life on 
Job Commitment of Hospital Staff. 
Iranian Journal of War & Public 
Health. 2019;11(3):169-174.

ISSN: 2008-2630  Iranian Journal of War & Public Health 
2019;11(3):169-174. DOI: 10.29252/ijwph.11.3.169

Effect of Subjective Well-being and Quality of Work Life on Job 
Commitment of Hospital Staff

https://bit.ly/2WcAmx4
http://jinev.iaut.ac.ir/article_521963.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911000417
https://smms.basu.ac.ir/article_1326.html
https://jsm.ut.ac.ir/article_23771.html
http://www.jiera.ir/article_50109.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2370.2011.00322.x
http://hayat.tums.ac.ir/article-1-1032-fa.html
http://jpm.iaut.ac.ir/article_520954.html
http://psj.umsha.ac.ir/article-1-200-fa.html
https://sajems.org/index.php/sajems/article/view/296
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/635140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536539
https://psycnet.apa.org/record/2003-02181-026
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/114399
https://jsm.ut.ac.ir/article_28718.html
http://www.sciepub.com/reference/180481
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=97906
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1121820&l=fa
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5599-fa.html
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_4268.html
https://books.google.com/books?id=ypODBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935466/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103103000234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298588
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-2780-fa.html
http://jmte.riau.ac.ir/article_1134.html
https://www.ijcmph.com/index.php/ijcmph/article/view/1165
http://ijer.skums.ac.ir/article_32589.html
Not in MeSH
Not in MeSH
Not in MeSH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68013192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006761


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران منصورلکورج یعل ۱۷۰

  ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۱۱دوره                                                                                                                                                                                                پژوهشی طب جانباز -نامه علمیفصل

بر  یکار یزندگ تیفیو ک یذهن یستیبهز ریتاث
 مارستانیکارکنان ب یتعهد شغل

 
 MSc *منصورلکورج یعل

 ل،یاردب ،یصنعت تیریمد یکاربرد یدانشگاه علم ل،یواحد اردب ت،یریگروه مد
 رانیا

 PhD یداود عبدالله
 رانیا ل،یاردب ان،یدانشگاه فرهنگ ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه علوم اجتماع

 PhD یاسحاق رسول
 ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ،یدانشکده علوم انسان ت،یریگروه مد

 رانیا
 

 چکيده
سازمان و کارکنان  کی نیرابطه مثبت ب یهایژگیاز و یکی یتعهد شغل :فاهدا

فراهم  یخوبسطح عملکرد سازمان را به یو ارتقا یآن است که موجبات اثربخش
 یستیبهز ریتاث یپژوهش با هدف بررس نیامر، ا نیا تی. با توجه به اهمدینمایم

و  یتخصص مارستانیکارکنان ب یبر تعهد شغل یکار یزندگ تیفیو ک یذهن
 انجام شد. لیاردب ثاریا یپزشکروان
 هی، کل۱۳۹۷در سال  یهمبستگ -یفیپژوهش توص نیدر ا :هاو روش مواد

نفر وارد مطالعه شده  ۱۸۰به تعداد  لیاردب ابیپار دیشه ثاریا مارستانیکارکنان ب
بالو،  ینامه تعهد شغلاطالعات، پرسش یآورقرار گرفتند. ابزار جمع یو مورد بررس

 زییک یذهن یستیبهز اسیوالتون و مق یکار یزندگ تیفینامه استاندارد کپرسش
و  رسونیپ یها با استفاده از آزمون همبستگداده لیو تحل هیبود. تجز ارمویو ماگ

 انجام شد. SPSS 23 یافزار آمارنرم قیگام و از طربهگام ونیرگرس لیتحل
) و کیفیت زندگی کاری >۰۱/۰p؛ r=۷۸/۰بین نمره بهزیستی ذهنی ( :هایافته

)۴۲/۰=r ۰۱/۰؛p< کارکنان بیمارستان با تعهد شغلی آنها همبستگی مثبت و (
واریانس تعهد شغلی  %۸/۶۰تنهایی داری وجود داشت. بهزیستی ذهنی بهمعنی

شدن کیفیت زندگی کاری میزان کارکنان بیمارستان را تبیین کرد و با اضافه
 ).>۰۱/۰pرسید ( %۰/۶۲تبیین واریانس تعهد شغلی به 

تعهد  شیباال باعث افزا یکار یزندگ تیفیو ک یذهن یستیبهز :گیرینتیجه
 .شودیم مارستانیدر کارکنان ب یشغل

 مارستانیکارکنان، ب ،یکار یزندگ تیفیک ،یذهن یستیبهز ،یتعهد شغل ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 حساب به سازمان آن اساسی ارکان از سازمان هر در انسانی نیروی

 بیشتری وفاداری و تعهد از سازمانی کارکنان اگر که چرا آید،می
 و داده انجام بهتر را محوله وظایف باشند برخوردار سازمان به نسبت

 پیشرفت موجبات و رفته باال سازمان وریبهره و بخشیاثر نتیجه در
 انجام به نسبت افراد که سازمانی در. سازندمی فراهم را سازمان
 کمتر یا ندارند مسئولیتی و تعهد گونه هیچ خود شغلی وظایف

 تخریب موجبات خود عملکرد کاهش با کنندمی مسئولیت احساس
 . از[1]شوندمی کیفی و کمی یهاجنبه از سازمان بیشتر چه هر

 سازمان، هر کارکنان شغلی رفتار در گذارتاثیر ولی پنهان عوامل
 شخص که است میزانی یا درجه شغلی تعهد. است آنها شغلی تعهد

 و حیثیت کسب و سربلندی موجب را عملکردش یا کار شغل و
 و وظایف به افراد توجه شغلی تعهد از منظور. داندمی اعتبارش

 نهایت که بوده کار معقول و درست انجام و شغلی هایمسئولیت
 متخصص، انسانی نیروی. دارد همراهبه را متبوع سازمان موفقیت

 به متمایل و سازمانی یهاآرمان و اهداف با سازگار متعهد، وفادار،
 فعالیت مقرر وظایف از فراتر است حاضر که سازمانی عضویت حفظ

 خوبیبه را سازمان عملکرد سطح ارتقای و اثربخشی موجبات نماید،
 منجر شغلی رضایت به تواندمی شغلی تعهد .[2]نمایدمی فراهم

 در ماندن به میل و دلگرمی موجب کار انجام از رضایت و شود

 خود این که شودمی فرد برای مفیدبودن احساس و سازمان
 . [1]داشت خواهد دنبالبه را سازمان موفقیت

 ارتباط که است داده نشان [3]برایمر و کیم مطالعه نتایج
 عوامل همچنین. دارد وجود عملکرد و شغلی تعهد بین داریمعنی

 را تعهد شدتبه کارکنان از سازمان حمایت جمله از بسیاری
. بردمی باال را عملکرد و دهدمی کاهش را خدمت ترک و افزایش

 روحی نشاط سازمان، عملکرد چشمگیر افزایش باعث تعهد وجود
 فردی اهداف به دستیابی نیز و سازمان اهداف بهتر تجلی کارکنان،

. همچنین به میزانی که شخص کار یا عملکردش را [4]شد خواهد
موجب سربلندی و کسب اعتبارش بداند تعهد شغلی او افزایش 

شماری موجب ایجاد تعهد شغلی در افراد یابد. عوامل بیمی
های درونی و بیرونی شغل در تعهد شغلی شود و عوامل و انگیزهمی

 .[5]موثر است
 هر کارکنان شغلی تعهد در تواندمی که فردیدرون عوامل جمله از

 ذهنی بهزیستی. است ذهنی بهزیستی باشد، داشته تاثیر سازمان
 که است خود زندگی جهت و روند از فرد ارزیابی دهندهنشان

 .است مندی زندگیرضایت از فرد نگرش و دیدگاه دربرگیرنده
 از رضایت باعث فکری شیوه با ارتباط علتبه ذهنی بهزیستی

 بنابراین. شودمی زندگی مسیر در خودکارآمدی افزایش و زندگی
 تواندمی زندگی در موفقیت به امید و بینانهخوشگیری جهت

 امر این که باشد مثبت عاطفه و ذهنی بهزیستی کارکرد حاصل
 احساس و بیشتر تالش برای انگیزش بهبود و افزایش موجب

 [7]و همکاران ورددیون. [6]شودمی زندگی در موفقیت و خوشبختی
داری شناختی تاثیر معنیدر پژوهشی نشان دادند که بهزیستی روان
نیز  [6]همکاران و جاودانبر عملکرد سازمانی کارکنان داشته است. 

 و زندگی کیفیت ذهنی، بهزیستی که دادند نشان پژوهشی در
 . دارند داریمعنی رابطه هم با روانی سالمت

 کارکنان شغلی تعهد با تواندمی که فردیدرون عوامل از دیگر یکی
 زندگی کیفیت. است کاری زندگی کیفیت باشد، مرتبط سازمانی هر

 برنامه واست  خود کار از خاص طوربه کارکنان تلقی طرز کاری
 کارکنان، توجه و رضایت جلب منظوربه که است وسیعی و جامع
 سازمان در کارکنان حفظ و تغییرات مدیریت برای آنان به کمک

 و روانی آرامش سازمانی هر در کاری کیفیت بهبود. شودمی طراحی
 برنامه. کندمی تقویت کارکنان بین در را پیشرفت یهاانگیزه

 اعضای همه آن وسیلهبه که است فرآیندی کاری زندگی کیفیت
 منظور این برای که متناسبی و باز ارتباطی مجاری راه از سازمان

 یشانهاشغل بر که هاییگیریتصمیم در است، شده ایجاد
 گذارد،می اثر کلی طوربه کارشان محیط و روابط بر و خصوصبه
 کار ازها آن خشنودی و مشارکت نتیجه در و یابندمی دخالت نوعیبه

 در [10]همکاران و ایقلعه و [9]نجفی و رحیمیان. [8]شودمی بیشتر
 کاری و زندگی کیفیت بین که دادند نشان خود یهاپژوهش
 و چینومنا .دارد وجود رابطه سازمانی تعهد با سازمانی سالمت

 و کاری زندگی کیفیت نیز در پژوهشی نشان دادند که بین [11]دراپ
 .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه کارکنان شغلی تعهد

بهزیستی مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که 
ذهنی و کیفیت زندگی کاری ممکن است با تعهد شغلی کارکنان 

پزشکی ایثار شهید پاریاب اردبیل ارتباط بیمارستان تخصصی و روان
 و شهید بنیاد به وابسته ایثار پزشکیروان داشته باشند. بیمارستان

 گروه به پزشکیروان خدمات ارایه به که اردبیل استان ایثارگران امور
 سازمان عنوان یکبه پردازدمی معزز جانبازان جمله از اصخ هدف

 که است برخوردار انسانی نیروی باالی ظرفیت از درمانی -خدماتی
 هایمولفه از متاثر تواندمی آن کارکنان وریبهره و عملکرد
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 و تحلیل رو این از باشد؛ کاری زندگی کیفیت ذهنی و بهزیستی
 بیمارستان این کارکنان شغلی تعهد با متغیرها این رابطه بررسی

 تبع به و ارایه مورد خدمات اثربخشی و نیروها وریبهره در تواندمی
 عموم و آنها هایخانواده و جانبازان( هدف جامعه رضایت جلب آن

 . باشد کارساز) مردم
تعیین تاثیر بهزیستی ذهنی و  هدف با حاضر پژوهش بنابراین

 .شد انجام بیمارستان کارکنان شغلیکیفیت زندگی کاری بر تعهد 
 

 هاابزار و روش
 سال در است که همبستگی -توصیفی مطالعه یک پژوهش این

 در که اردبیل پاریاب بین کلیه کارکنان بیمارستان ایثار شهید ۱۳۹۷
به قانون  توجه آن سازمان مشغول به کار بودند، انجام شد. با
نفر ذکر شده  ۱۰۰ حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی که

بودن حجم جامعه آماری، برای افزایش اعتبار و نیز پایین [12]است
صورت نفر به ۱۸۰بیرونی، کلیه کارکنان بیمارستان ایثار به تعداد 

  گرفتند. قرار بررسی مورد و شماری وارد مطالعه شدهتمام
 ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از:

در  بالو توسط شغلی تعهد نامهپرسش شغلی:نامه تعهد پرسش -۱
 و سئوال ۸ شامل نامهپرسش این. است شده طراحی ۱۹۸۵سال 

 تعهد میزان ارزیابی آن طراحی از هدف واست  مولفهتک دربرگیرنده
 سئوال هر در تواندمی آزمودنی. است بوده کارکنان در شغلی

 موافقم، کامالً ( لیکرت براساس طیف را ۵ تا یک نمرات نامهپرسش
 به توجه با و) مخالف کامالً  مخالف، مخالف، نه موافق نه موافقم،

 پایین، نمره شغلی تعهد ۱۹ تا ۸ بین نمره. کند انتخاب سئوال نحوه
 شغلی تعهد ۳۰ از باالتر متوسط و نمره شغلی تعهد ۳۰ تا ۱۹ بین

 توسط نامهاین پرسش . روایی[13] دهدباال در افراد را نشان می
به  ۸۲/۰و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  شده تایید متخصصان

. در پژوهش حاضر، پایایی این مقیاس به روش [2]دست آمده است
 به دست آمد. ۶۵/۰آلفای کرونباخ 

 [14]ماگیارموو  کییزاین مقیاس توسط  مقیاس بهزیستی ذهنی: -۲
کار شناختی و اجتماعی به برای سنجش بهزیستی هیجانی، روان

 ۱۲( هیجانی سئوال تشکیل شده است. بهزیستی ۴۵رود که از می
 از که است منفی و مثبت هیجانات زیرمولفه دو شامل) سئوال
 اوقات، بیشتر اوقات، بعضی کمی، اصال،(ای درجهپنج لیکرت طیف
 بهزیستی. شودمی استفاده آن گذارینمره برای) مدت تمام
 رشد خویشتن، پذیرش زیرمولفه ۶ دارای) سئوال ۱۸( شناختیروان

 روابط و خودمختاری محیط، بر تسلط زندگی، در هدف شخصی،
 بسیار(ای درجههفت لیکرت طیف از دیگران است که با مثبت

 تا موافق، کمی دانم،نمی مخالف، کمی مخالف، حدی تا مخالف،
 شود ومی آن استفاده گذارینمره برای) موافق بسیار موافق، حدی

 و مقبولیت زیرمولفه ۵نیز از ) بعدی سئوال ۱۵( اجتماعی بهزیستی
 اجتماعی، مشارکت اجتماعی، گراییواقع اجتماعی، پذیرش

اجتماعی تشکیل  یکپارچگی و و همبستگی اجتماعی، پیوستگی
 لیکرت طیف از هم مقیاسخرده این گذارینمره شده است که برای

 مخالف، کمی مخالف، حدی تا مخالف، بسیار( ایدرجههفت
 استفاده) موافق بسیار موافق، حدی تا موافق، کمی دانم،نمی
 این روایی بررسی برای [14]ماگیارمو و كییز مطالعه در .[15]شودمی

 عاملی تحلیل نتایج. است شده استفاده عاملی روایی از مقیاس
 در. است كرده تایید را مقیاس این عاملیسه ساختار تاییدی

 بازآزمایی پایایی و پایایی ضریب [16]و همکاران فخرپورمطالعه 
 در پژوهشی پایایی [15]بختگلستانی .است شده گزارش ۹۵/۰

 هیجانی، بهزیستی هایزیرمقیاس و ذهنی بهزیستی مقیاس
 ،۷۵/۰ ترتیب به اجتماعی را بهزیستی و شناختیروان بهزیستی

 هر برای كرونباخ به دست آورد. همچنین آلفای ۷۶/۰ و ۶۴/۰ ،۷۶/۰
 شده محاسبه ۶۴/۰ و ۸۰/۰ ،۸۶/۰ ،۸۰/۰ ترتیب به فوق موارد از یك
. در پژوهش [16]است مقیاس مطلوب درونی همسانی از حاكی كه

 به دست آمد. ۶۸/۰حاضر آلفای کرونباخ این مقیاس 
نامه که این پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری: پرسش -۳

گویه دارد و  ۳۲تدوین شده،  ۱۹۷۳در سال  والتونبراساس مدل 
مولفه پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و  ۸شامل 

گرایی در بهداشتی، تامین فرصت شغل و امنیت مداوم، قانون
سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، 

. [17]های انسانی استوحدت و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت
ای (خیلی کم، کم، درجهنامه بر مبنای طیف پنجاین پرسش

گذاری شده و در سه سطح پایین متوسط، زیاد، خیلی زیاد) نمره
بندی ) تقسیم۸۹-۱۲۰) و باال (۵۷-۸۸)، متوسط (۲۴-۵۶(نمرات 

است.  ۱۲۰تا  ۲۴شده است. محدوده نمرات قابل کسب بین 
و  ۷۳/۰گی کاری را روایی محتوایی کلی کیفیت زند  [17]والتون

برآورد کرد. پایایی  ۷۶/۰ضریب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 
و روایی آن مورد تایید و در مطالعات مشابه مورد استفاده قرار 

نامه به روش آلفای . در پژوهش حاضر پایایی پرسش[18]گرفته است
 به دست آمد. ۹۳/۰کرونباخ 

در ابتدا از کمیته اخالق  روش اجرای پژوهش بدین صورت بود که
بیمارستان تاییدیه الزم کسب شد. سپس پیش از تحویل 

کننده در پژوهش اطمینان داده شد ها، به افراد شرکتنامهپرسش
که اطالعات حاصل کامًال محرمانه بوده و در اختیار رییس، شخص 
یا هیچ سازمانی قرار داده نخواهد شد و در صورت تمایل و اخذ 

ها در اختیار آنها قرار گرفت و بعد از نامههانه پرسشرضایت آگا
 آوری شد.موعد مقرر جمع

صورت  SPSS 23آماری  افزارنرم طریق ازها داده تحلیل و تجزیه
 -ها توسط آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهگرفت. ابتدا نرمال

 تحلیل و پیرسون همبستگی اسمیرنوف بررسی شد. سپس آزمون
مورد استفاده قرار گرفت. بهزیستی ذهنی و  گامبهگام رگرسیون

عنوان عوامل تاثیرگذار بر تعهد شغلی در نظر کیفیت زندگی کاری به
 گرفته و وارد مدل آماری شدند. 

 
 هایافته

تمام کارکنان مورد مطالعه مرد بودند. میانگین سنی کارکنان 
کارکنان سال بود. اکثر  ۵۸تا  ۲۴سال در دامنه  ±۰۸/۴۴ ۳۴/۴

متاهل و دارای تحصیالت کارشناسی بودند. میانگین سابقه کاری 
 ۰۰/۲۲۸۱۰۰۰±۹۹/۷۶سال و میانگین درآمد آنها  ۹۰/۱۱± ۱۹/۶آنها 

 ).۱تومان بود (جدول 
، میانگین ۳۰/۱۶۵±۰۵/۳۹میانگین نمره بهزیستی ذهنی کارکنان 

عهد و میانگین نمره ت ۴۱/۱۱۴±۹۱/۱۸کاری آنها نمره کیفیت زندگی
 به دست آمد. ۸۲/۲۶±۷۸/۴شغلی 

کاری ) و کیفیت زندگی>۰۱/۰p؛ r=۷۸/۰بین نمره بهزیستی ذهنی (
)۴۲/۰=r ۰۱/۰؛p< کارکنان بیمارستان با تعهد شغلی آنها (

 داری وجود داشت. همبستگی مثبت و معنی
واریانس تعهد شغلی  %۸/۶۰تنهایی ، بهزیستی ذهنی به۱در مدل 

پزشکی ایثار اردبیل را تبیین کرد و در مدل روانکارکنان بیمارستان 
به واریانس تعهد  %۱کاری حدود شدن کیفیت زندگیبا اضافه ۲

 ).۳و  ۲رسید (جداول  %۰/۶۲شغلی اضافه شد و به 
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توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای دموگرافیک کارکنان بیمارستان  )۱جدول 
 نفر) ۱۸۰پزشکی ایثار اردبیل (روان

 درصد تعداد رهای دموگرافیکمتغی
 وضعیت تاهل

 ۰/۱۰ ۱۸ مجرد
 ۰/۹۰ ۱۶۲ متاهل

 سطح تحصیالت
 ۲/۷ ۱۳ سیکل
 ۴/۱۴ ۲۶ دیپلم

 ۷/۶ ۱۲ دیپلمفوق
 ۳/۴۸ ۸۷ کارشناسی

 ۶/۵ ۱۰ کارشناسی ارشد
 ۸/۱۷ ۳۲ دکترا

 (سال)دامنه سنی 
۲۸-۲۴ ۲۰ ۱/۱۱ 
۳۳-۲۹ ۳۳ ۳/۱۸ 
۳۸-۳۴ ۴۳ ۹/۲۳ 
۴۳-۳۹ ۵۲ ۹/۲۸ 
۴۸-۴۴ ۲۲ ۲/۱۲ 
۵۳-۴۹ ۷ ۹/۳ 
۵۸-۵۴ ۳ ۷/۱ 

 
ضرایب همبستگی چندگانه بین تعهد شغلی کارکنان بیمارستان ) ۲جدول 

پزشکی ایثار شهید پاریاب اردبیل با متغیرهای پژوهش در تخصصی و روان
 گامبهرگرسیون گام

الگوی 
 گامبهگام

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 

 شدهتعدیل
خطای  Fمقدار 

 استاندارد
سطح 

 داریمعنی

 ۰۰۱/۰ ۹۹/۲ ۱۵۴/۲۷۹ ۶۰۸/۰ ۶۰۹/۰ ۷۸۱/۰ ۱مدل 
 ۰۱/۰ ۹۴/۲ ۶۴۳/۶ ۶۲۰/۰ ۶۲۴/۰ ۷۹۰/۰ ۲مدل

 : بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی کاری۲مدل ؛ : بهزیستی ذهنی۱مدل 

 
بینی تعهد شغلی براساس ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیش )۳جدول 

 گامبهمتغیرهای پژوهش در رگرسیون گام

 مدل
ضریب 

غیراستاندارد 
B 

خطای 
 استاندارد

ضریب 
استاندارد 

β 
سطح  tمقدار 

 داریمعنی

مدل 
۱ 

بهزیستی 
 ذهنی

۰۹۶/۰ ۰۰۶/۰ ۷۸۱/۰ ۷۰/۱۶ ۰۰۱/۰ 

مدل 
۲ 

بهزیستی 
 ذهنی

۰۸۹/۰ ۰۰۶/۰ ۷۲۹/۰ ۵۰/۱۴ ۰۰۱/۰ 

کیفیت 
 ۰۱۱/۰ ۵۷/۲ ۱۳۰/۰ ۰۱۳/۰ ۰۳۳/۰ زندگی کاری

 
 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت 
کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان ایثار اردبیل انجام زندگی

شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین بهزیستی ذهنی و کیفیت 
کاری با تعهد شغلی کارکنان بیمارستان ایثار اردبیل زندگی

 دار آماری وجود داشت.همبستگی مثبت و معنی
بهزیستی ذهنی کارکنان بیمارستان ایثار با تعهد شغلی آنها 

 هر چه عبارتیدار آماری نشان داد؛ بهمعنی مثبت و همبستگی
 باشند برخوردار باالتری بهزیستی ذهنی از ایثار بیمارستان کارکنان

همچنین بهزیستی . یافت خواهد افزایش نیز آنها شغلی تعهد
اختالفات و تغییرات نمرات شغلی  %۶۱تنهایی حدود ذهنی به

 نماید. کارکنان بیمارستان ایثار اردبیل را تبیین می
طور مستقیم با این نتایج همخوانی داشته باشد پژوهشی که به

نتایجی را از مطالعاتی مانند توان چنین یافت نشد، اما می

 [20]و همکاران پرورگل، [19]و همکاران لواسانی غالمعلیمطالعات 
 [21]و همکاران ایرانی برقیاستنتاج نمود.  [6]و همکاران جاودانو 

در پژوهشی نشان دادند که بین سبک زندگی و بهزیستی ذهنی 
بهزیستی باالبودن داری وجود دارد. سالمندان رابطه مثبت و معنی

کند، زیرا ذهنی در افراد، اداره کشور را برای مسئوالن تسهیل می
افراد شاد با درآمدهای باال، رفاه را در سطح جامعه افزایش داده و 

دلیل برخورداری کنند و بههای بیشتری برای دیگران خلق میفرصت
از سالمت روان باال، روابط اجتماعی بهتری در سطح جامعه ایجاد 

توان گفت کارکنان با احساس در تبیین این یافته می. [22]ایندنممی
کنند و از ای هیجانات مثبت را تجربه میطور عمدهبهزیستی باال به

حوادث و وقایع ارزیابی مثبتی دارند، در حالی که کارکنان با 
شان را احساس بهزیستی پایین، حوادث و موقعیت زندگی

تر هیجانات منفی نظیر اضطراب، کنند و بیشنامطلوب ارزیابی می
هایی که در نمایند. در واقع در سازمانافسردگی و خشم را تجربه می

جای ایجاد حس رقابت، حس همکاری و اتحاد را تشویق کارکنان به
گذاری در کنند باعث کاهش تنش روانی و ایجاد نوعی سرمایه

شوند. سازمان و به تبع افزایش میزان تعهد شغلی در کارکنان می
 و روانی سالمت بهبود موجب مثبت عواطف و ذهنی بهزیستی

 در فرد شودمی باعث این امر که شوندفرد می در انگیزش افزایش
 این که مسایل بپردازد حل به بیشتری با توان مشکالت با رویایی

لذا  شود.می او خودکارآمدی افزایش و فرد موفقیت موجب امر
 را فرد شوق و شور و است هیجان میزان دهندهمثبت نشان عاطفه

 عاطفی هایواکنش بر تواندو می کندمی منعکس زندگی امور در
توان چنین باشد. بنابراین می اثرگذار او توانمندی احساس و فرد

نتیجه گرفت که بین بهزیستی ذهنی و تعهد شغلی کارکنان 
داشته تواند وجود داری میبیمارستان ایثار رابطه مثبت و معنی

  باشد.
 بر تاثیر طریق از که است مهمی اصول شامل ذهنی بهزیستی

 سالمت شامل او پیشرفت و انسان رفتار ابعاد همه در احساسات
 و اجتماعی صالحیت آموزشی، و مهارتی پیشرفت روانی، و فیزیکی

 از بسیاری. [23]است شناسایی قابل اجتماعی مثبت روابط ایجاد
 حل برای تفکر توانایی شاد، هایخلق که اندداده نشان هاپژوهش
 از منفی احساسات کنند ومی تسهیل را جدید یهاشیوه به مسایل
 معتقد [25]هوگه .[24]نمایندمی جلوگیری پذیرانعطاف تفکر توانایی

 مثال برای( کنندمی همکاری هم با مردم شادی، حالت در است
 طرفین برای نتیجه بیشترین که کنندمی مذاکره شکلیبه آنها

 و مساله حل پذیر،انعطاف رفتارهای نتیجه در ؛)شودمی حاصل
 علتبه ذهنی بهزیستی همچنین. شودمی ایجاد مسایل بهتر درک

 افزایش و زندگی از رضایت باعث فکری شیوه با ارتباط
 این که به توجه با بنابراین. [6]شودمی زندگی مسیر در خودکارآمدی

 قرار پوشش تحت هم را کاری زندگی کیفیت ذهنی، بهزیستی
 شغلی تعهد در را بینیپیش قدرت بیشترین تواندمی دهدمی

 .باشد داشته ایثار بیمارستان کارکنان
 آنها شغلی تعهد با ایثار بیمارستان کارکنان کاری زندگی کیفیت

 کارکنان هر چه عبارتیبه داد؛ نشان داریمعنی و مثبت همبستگی
 باشند برخوردار باالتری کاری زندگی کیفیت از ایثار بیمارستان

 کیفیت درنظرگرفتن با. یافت خواهد افزایش نیز آنها شغلی تعهد
 خواهد افزوده کارکنان شغلی تعهد بر %۱ فقط حدود کاری زندگی

 .نیست توجهی قابل درصد که شد
مبنی بر  [26]و همکاران کشاورز هایاین یافته با نتایج پژوهش
دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد وجود رابطه مثبت و معنی

و  چینومناو  [10]و همکاران ایقلعه، [9]نجفیو  رحیمیانسازمانی، 
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دار بین کیفیت زندگی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی [11]دراپ
 بر مبنی [27]همکاران و افتخاریکاری و تعهد شغلی کارکنان و 

 زندگی کیفیت بین دارمعنی رابطه ایت شغلی درنقش میانجی رض
توان سازمانی همخوان است. در تبیین این یافته می تعهد و کاری

عنوان فرهنگی است که چنین بیان کرد که کیفیت زندگی کاری به
سطح باالیی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به وجود 

آن  زمان و توسعهآورد، به این معنی که افراد به اهداف سامی
متعهد باشند و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالندگی آنها متعهد 

. بنابراین کیفیت زندگی کاری کارکنان به مقدار زیاد [28]باشد
واسطه آن تواند بهزیستی ذهنی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و بهمی

کارآیی به رفتارهای مطلوب معینی در سازمان بپردازند که پیامد آن 
ها بتوانند راهبردهای و اثربخشی خواهد بود. در صورتی که سازمان

مناسبی در جهت افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان به کار گیرند 
و شرایطی را در محیط کار فراهم کنند تا آنان احساس عدالت، 
پیشرفت، موفقیت، امنیت، رشد و ارتقای فرصت برای بروز توانایی 

طور کلی احساس تعهد شغلی را داشته ود و بههای خو خالقیت
توان شاهد افزایش عملکرد کارکنان و رشد و باشند آن گاه می

 .[29]پویایی در سازمان بود
رو بود. این مطالعه روی هایی نیز روبهپژوهش حاضر با محدودیت

 حاصله نتایج تعمیم لذا انجام شد، اردبیل ایثار بیمارستان کارکنان
 و احتیاط با باید) متد(بنیاد  پوشش تحت یهاارستانبیم سایر به
 .گیرد صورت پژوهش آماری جامعه با آنها شرایط تشابه شرط به

 سایر در پژوهش این مشابه پژوهشی شودمی پیشنهاد
 و گیرد انجام دیگر) متد شرکت پوشش تحت( هایبیمارستان

استفاده از  .شود مقایسه حاضر پژوهش هاییافته با آن هاییافته
های این پژوهش است. های خودگزارشی از دیگر محدودیتمقیاس
 اطالعات آوریجمع دیگر هایاز روش شودمی پیشنهاد بنابراین
 تا شود استفاده مشاهده و) فردی، خانوادگی( مصاحبه همچون
همچنین براساس نتایج  .آید دست تری بهدقیق و ترکامل اطالعات

 مبتنی درمانی و آموزشی هایدوره شوداین پژوهش، پیشنهاد می
برگزاری  شود و نیز اجرا کارکنان میان در ذهنی بهزیستی ارتقای بر

 ایجاد و الزم اطالعات دادن برای خدمت ضمن آموزش هایدوره
 بیمارستان کارکنان کاری زندگی کیفیت بهبود جهت در انگیزه
 .گیرد صورت
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بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری باال باعث افزایش تعهد 
 شود.شغلی در کارکنان بیمارستان می
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