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Abstract
Aim: The research purpose is to predict the
quality of work life and job stress with severity
and frequency of physical illness in the
educational staff members. Method: Hence, the
research method was survey and the sample
comprised 130 members of the staff, working
in the educational offices located in Marvdasht.
The administered tools included Job Stress
Questionnaire, Quality of Work Life
Questionnaire, and Rating Scale of Physical
Condition. Results: The results of Multipleregression analysis revealed that job stress is a
significant predictor for the frequency and
severity of physical illness. Whereas, quality of
work life can be considered of having a
predictive value for the severity of physical
illnesses. Overall, the data find support for the
relationship between quality of work life and
job stress. In sum, the results revealed that job
stress is a more important variable to predict
physical illnesses as compared to the quality of
work life.
Keywords: Quality of Work Life, Job Stress,
Physical Illness.
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس

یهای جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش
 شغلی با بیمار
 جامعهی.مرودشت بود كه از روش پژوهش همبستگی استفاده شد
آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش
 نفر بوده اند که به علت کوچک بودن031 مرودشت به تعداد
جهت.مقدار حجم جامعه تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند
جمعآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی
 پرسشنامه استرس شغلی و مقیاس درجه بندی شدت،کاری
 به منظور تجزیه و تحلیل دادههای.یهای جسمی استفاده شد
 بیمار
 نتایج.بدست آمده از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد
اين پژوهش نشان داد كه استرس شغلی تعداد و شدت بیماریهای
جسمی ولي کیفیت زندگی کاری تنها شدت بیماریهای جسمی
 بررسي نتايج بيانگر ضرورت توجه به بهبود.را پیشبینی مي کند
کیفیت زندگی کاری در جهت كاهش استرس شغلي و
یهای جسمی به خصوص در کارکنان اداره آموزش و
 بیمار
.پرورش مي باشد
، استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری:واژههای کلیدی
بیماریهای جسمی
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مقدمه

در حقيقت بيماري نقطه مقابل سالمتي است و با توجه به تعريف سالمتي ،بيماري هر گونه انحراف از سالمت كامل جسمي يا

يتواند به صورت آشكار يا پنهان باشد (سّيّيدنوزادي ) 386 1 ،يا بیماری یک حالت ناراحت کننده جسمی یا روانی
رواني است كه م 
است که اکثرا با عالیمی (مثل تب ،استفراغ ،درد و غیره) همراه است و یا حالتی است که در شکل ظاهری بدن ،ساختمان بافتها و
ترکیب شیمیایی مایعات آن تغییری پیدا میشود یا در کار طبیعی اعضای بدن اختاللی رخ میدهد (باصری .) 386 1 ،وقتی در حال
استرس هستیم ،بدن تعداد زیادی تغییرات فیزیولوژیک کوچک و بزرگ را متحمل میشود .مهمترین این تغییرات که میتواند
مقاومت بدن را در مقابل بیماریها ،تضعیف کند ،آنهایی است که بوسیله دستگاه عصبی خودکار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) تنظیم

یتواند کارآیی سیستم ایمنی را کم کرده ،وبدین سان
میشود (گنجی .)0 38 1 ،همچنین تحقیقات نشان دادهاست که فشار روانی م 
آمادگی موجود زنده جهت ابتال به بیماریهای مختلف را افزایش دهد (میلر ،راجرز ،دبی ،ریچ .) 79 91 ،1استرس اثرات فراوانی بر

عملکرد و فعالیتهای اعضای سازمان دارد .مدیران ،کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حاالت روانی
یزنند که مستقیما در باز دهی سازمان منعکس میگردد .فشارهای عصبی دارای آثار جسمانی نیز
یشوند و دست به اعمالی م 
خاصی م 
هست و از این طریق به سازمان لطمعات شدیدی میآورد(بهروزی .)0 38 1،همچنين کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از
تجربیات کارکنان در محیط کار از سال  0791وارد ادبیات شد و در طول چند دهه ای که از پیدایش آن میگذرد از آن به عنوان

یک متغیر که بتواند رضایت مندی کارکنان را تأمین کند یاد شدهاست (الولر .) 1983 ،2نارضایتی از کیفیت زندگی کاری یک
یتواند کنترل شغلی همه کارکنان را بطور منفی تحت تأثیر قرار دهد .بنابراين
مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موقعیت ،م 
بهبود کیفیت زندگی کاری سبب نيل به توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي و ارتقاء سطح سالمت افراد خواهد شد و هر چه فرد

کنترل بیشتری بر روی رویدادها داشته باشد ،از میزان استرس وی کاسته خواهد شد و کارایی وی افزایش خواهد یافت که این امربه
تهای فرد ،و به تواناییهای خود در انجام وظایف و مسئولیت بستگی دارد ،در این میان کیفیت زندگی کاری یا نوع
باورها وقضاو 
نگرش فرد به شغل خود نیز تأثیر گذار بوده ،یعنی هرچه اعتماد متقابل ،توجه ،قدرشناسی بیشتر بوده ،وهرچه فرصتهای مناسب برای
سرمایه گذاری در محیط کار توسط مدیران برای کارکنان فراهم شود ،باور به انجام بهتر کارها در افراد ایجاد گشته که این امر نیز به
نوبه خود در کاهش بیماریهای جسمی و استرس ناشی از شغل تأثیرگذار خواهد بود .لسچینگر ) 2001 ( 3در تحقیقی تحت عنوان

"مدل تقاضا و کنترل در ساختار تندرستی :اثرکار سخت 4بر کیفیت زندگی کاری در پرستاران "به این نتیجه رسیدند که در پرستارانی
با افزایش کارسخت ،تعهد در سازمان ،تندرستی و کیفیت زندگی کاری افزایش مییابد .الولس ،)2 00 2( 5در پژوهشي با عنوان

«بررسي روابط بين محيطهاي كاري فشارزا با تناسب فیزیکی و سالمت كاركنان» به اين نتيجه رسيد كه تعامل اثر مشاغل با فشار باالي

تقاضاهاي شغلي باال (تقاضاهاي شغلي باال و كنترل شغلي پا يي ن) بر سالمت قلبي– عروقي تأثير منفي دارد اما بر سالمت روان تأثير

ندارد .بن نوردن راسل و همکاران ) 2008 ( 6تحقیقی تحت عنوان " رابطه بین وضعیت کاری (تقاضای شغل ،کنترل شغل و حمایت
اجتماعی) ،استرس ،اضطراب و افسردگی و درک کردن کیفیت زندگی (سالمت جسمانی ،روانشناسی تندرستی ،روابط اجتماعی و
1
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حالت محیط) " بررسی نمودند که یافتهها نشان میدهد که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه مستقیم و با افسردگی و استرس
رابطه معکوس دارد .همچنین تقاضا و کنترل شغل با حمایت اجتماعی رابطه مستقیم و بااسترس رابطه معکوس دارد .استرس با
اضطراب و افسردگی و سالمت جسمانی رابطه مستقیم و با وضعیت محیطی و روابط اجتماعی رابطه معکوس دارد ،همچنین اضطراب
با افسردگی و سالمت فیزیکی رابطه مستقیم و با کیفیت زندگی رابطه معکوس دارد و در نهایت استرس ،اضطراب و افسردگی با
تقاضا و کنترل شغل رابطه غیر مستقیم دارد .بنابراین حمایت اجتماعی باال ،گزارشات کیفیت زندگی کارکنان افزایش میدهد و
کنترل شغل باال ،رابطه اجتماعی افزایش درحالی که کنترل شغلی باال ،استرس را کاهش میدهد و اینکه بین افسردگی ،اضطراب،

استرس با وضعیت کاری و کیفیت زندگی رابطه غیر مستقیم وجود دارد .لین ،چن و لو ،) 2009 ( 1به بررسی ناراحتی فیزیکی و تنش

های شغلی ،اجتماعی– روانی در میان  1023مرد و زن در مراکز ارتباطات تلفنی در تایوان پرداختند .یافتهها نشان داد اپراتورهایی که

تنش و استرس شغلی بیشتری دریافت میدارند خطرات بیشتری را برای سالمتی خود تحمل ميکنند ،مشکالتی مانند درد چشم ،گلو

درد ،سرفه و عطسه ،درد سینه و شکم ،تحریک پذیری ،زخمهای گوارشی و ناراحتیهای ماهیچه ای– اسکلتی از رایج ترین و

مهمترین مشکالت پس از زمان کاری طوالنی در مراکز ارتباط کالمی میباشند .دهقان نیری و همکاران (  ) 1385در تحقیقی با عنوان

"تأثیر تن آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشجویی " انجام دادند که که آزمون  tاختالف معناداری

را از نظر سطح استرس و کیفیت زندگی در دو گروه نشان نداد اما این تفاوتها پس از مداخله معنادار بود (  .)P>0/ 05پس از

مداخله ،به جزدر حیطه سالمت جسمی (  ،)P=0/ 02تغییر معنادار دیگری در میانگین نمرات حیطههای کیفیت زندگی گروه کنترل
ایجاد نشد ،اما نمرات همه حیطههای گروه آزمایش افزایش یافت .این افزایش در بیشتر حیطهها به غیر از حیطههای روانی و اعتقادی

از نظر آماری معنی دار بود ( .)P>0/100در مجموع کیفیت زندگی گروه آزمایش بعد از مداخله به طور معناداری باالتر از گروه

کنترل بود (  .)P>0/ 05خاقانی زاده و همکاران (  ) 1387در تحقیقی كه با عنوان «بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری
پرستاران شاغل دربیمارستان منتخب نیروهای مسلح» به اين نتايج دست يافته كه همبستگی منفی معناداري بین استرس شغلی با کیفیت

زندگی کاری پرستاران (  )p >0/10( )r=-0/ 63وجود دارد .بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش از جمله سازمانهایی است
که در همه جوامع از حساسیتی خاص برخوردار است و آموزش و پرورش پویا ،سالم ،و اثربخش نقش کلیدی در تعلیم و تربیت
نیروی انسانی مفید و متخصص برای جوامع در حال تغیر و تحول دارد و تمامی صنایع و سازمانها وابسته به اداره آموزش و پرورش

یکنند از کیفیت زندگی کاری باالیی برخوردار باشند تا بتوانند بدون استرس
یباشند ،ایجاب میکند کسانی که در این اداره کار م 
م 
و هوشیاری کامل کارهای خود را به نحو احسن و بی کم و کاست انجام دهند.لذا با توجه به اهمیت کیفیت زندگی کاری و نقش
استرس در سازمانها اعضا پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه ای بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی با تعداد،
شدت و فراوانی بیماریهای جسمی کارکنان اداره آموزش و پرورش میباشد.

سواالت پژوهش

شبینی کند؟
آیا کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی قادر است تعداد ،شدت و فراوانی بیماریهای جسمی را پی 

رو ش

ازآنجا هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری واسترس شغلی با تعداد ،شدت و فراوانی بیماریها میباشد ،از

روش پژوهش همبستگی استفاده شدهاست .جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش به تعداد  031نفر بوده

Lin, Chen & Lu

1
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که به علت کوچک بودن مقدار جامعه تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند بنابراین حجم جامعه و نمونه با هم مساوی است که
تمام افراد در تحقیق مشارکت دارند.
ابزارهای جمع آوری دادهها

جهت جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (  ،) 1384پرسشنامه استرس شغلی( ) 77 91و مقیاس درجه بندی

یهای جسمی (  ) 1967استفاده شد
شدت بیمار 

الف )پرسشنامه کیفیت زندگی کاری :توسط قاسم زاده (  ) 1384اعتباريابي شده است كه این پرسشنامه حاوی  53پرسش

درج 5نمره اي( -1کامال مخالفم -2 ،مخالفم -3 ،تاحدی موافقم -4 ،موافقم -5 ،کامال موافقم) است که دارای هشت مولفه اصلی
کیفیت زندگی کاری شامل:روابط انسانی در محیط کاری سواالت 1تا  ، 11امنیت شغلی سوالت  12تا  ،61پیشرفت شغلی سواالت 17
تا  ،22مشارکت سواالت  23تا  ، 26رعایت حقوق و منزلت انسانی سواالت  27تا  ، 30توازن بین کار زندگی سواالت  31تا  ، 37تعهد
کاری سواالت  38تا  ، 46مسائل مالی و رفاهی  47تا  50مي باشد .البته نمره گذاری در سواالت 42 ، 37 ، 36 ، 34 ، 31 ،61 ، 13 ، 12 ،01
به صورت معکوس میباشد(قاسم زاده) 1384 ،

ب) پرسشنامه استرس شغلی :این پرسشنامه توسط استاینمتز ( ) 77 91ساخته شد وتوسط عطار (  ) 1374ترجمه گردیدهاست .این

مقیاس دارای  36ماده میباشدکه به بررسی استرس فرددررابطه با ماهیت کار ،همکاران وسرپرستان میپردازد .مادههای این مقیاس
دارای یک پاسخ  3درجه ای شامل کامالصحیح ،تاحدودی صحیح و ناصحیح میباشد .نحوه نمره گذاری مادههای این پرسشنامه
بدین طریق میباشد که به عبارت کامال صحیح  2امتیاز ،تاحدودی صحیح  1امتیازو به عبارت ناصحیح  0امتیاز تعلق میگیرد
(عطار.) 1374 ،

ج) پرسشنامه بیماریهای جسمی :جهت اندازه کیری میزان بیماریهای ،از مقیاس درجه بندی شدت بیماریهای جسمی،

استفاده شدهاست .این مقیاس توسط آلن مار ،ویلر ،مینرو ،ماسودا وتوماس اچ هولمز ،در سال  1967تهیه گردیدهاست .این مقیاس
621بیماری یا عالئم مربوط به بیماریهای مختلف رانشان میدهد وطی سالهای گذشته توسط شکرکن ترجمه شدهاست .در اجرای
مقیاس مذکور ،ازآزمودنیها خواسته شده که فهرست بیماریهایی را که در مقیاس مربوطه آمدهاست به دقت مطالعه کنند و دربرگ
پاسخنامه جلوی شماره هریک از بیماریهایی که طی دوساله گذشته به آنها مبتال شده اند در مربع شماره یک عالمت ضربدار
بگذارند ،و در صورتیکه بیش ازیکبار به هر بیماری مبتال شده اند ،تعداد دفعات ابتال به بیماری را در مربع شماره دو ،یاداشت
نمایند(حسيني) 1384 ،
به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها از روش بازآزمایی استفاده شد در روش بازآزمایی پرسشنامهها در اختیار  35از کارکنان قرار
گرفت که پس از تکمیل و استخراج دادهها پس از دو هفته بار دیگر در اختیار همان  35نفر قرار گرفت .همبستگی میان دو مرحله
اجرای پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی  0/ 85برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 0/ 90 ،برای پرسشنامه استرس شغلی و 0/ 87
برای پرسشنامه بیماریهای جسمی بدست آمد.
براي تعیین روایی ابزار ،هر سه پرسشنامه در اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاههای علوم تحقیقات فارس و مرودشت
قرار گرفت و روایی محتوای آن مورد تأیید قرار گرفت.

یافتههای

به منظورتع يي ن متغيرهاي مورد مقايسه ابتدا يي ارائه شاخصهاي توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار) آنها در قالب جدول شماره كي

پرداخته شده است .همچنين ماتريس همبستگي اين متغيرها در جدول شماره دو ارائه شده است.
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار،حداکثر و حداقل نمره کسب شده در مولفههای کیفیت زندگی کاری

آمارهها

مولفهها

میانگین

روابط انسانی در محیط کار

امنیت شغلی
پیشرفت شغلی
مشارکت
رعایت منزلت و حقوق انسانی
توازن بین کار و زندگی
تعهد کاری
مسائل مالی و رفاهی

انحراف معیار

حداکثر

42 / 38

7/ 38

55

13 / 23

3/ 31

22

91/ 17

5/ 76

30

11 / 80

4/ 52

12

4/ 78

26
7
6
4

20

4
20

22

4/ 49

34

33/33

5/ 69

45

01/ 04

4/ 09

حداقل

01
15
4

20

جدول :2ماتریس همبستگی مولفههای کیفیت زندگی کاری
روابط

متغیر

انسانی

امنیت شغلی
در

پیشرفت

مشارکت

شغلی

و

محیط کاری
روابط انسانی در

رعایت حقوق
منزلت

توازن بین کار

تعهد کاری

زندگی

مسائل مالی

کیفیت

و رفاهی

زندگی
کاری

انسانی

1

محیط کاری
امنیت شغلی

*0/22

1

پیشرفت شغلی

** 0/ 69

** 0/ 37

1

مشارکت

** 0/ 50

** 0/ 32

** 0/ 78

رعایت حقوق و

** 0/ 53

** 0/ 38

** 0/ 80

** 0/ 84

1

منزلت انسانی
توازن بین کار

** 0/ 37

0/61

** 0/ 38

** 0/ 40

** 0/ 43

1

زندگی
تعهد کاری

** 0/ 64

** 0/ 28

** 0/ 67

**0/16

** 0/ 62

** 0/ 37

1

مسائل مالی و

** 0/ 47

** 0/ 30

** 0/ 54

** 0/ 53

** 0/ 63

** 0/ 39

** 0/ 48

1

رفاهی
کیفیت

زندگی

** 0/ 78

** 0/ 46

** 0/ 89

** 0/ 83

** 0/ 86

** 0/ 57

** 0/ 80

** 0/ 73

1

کاری

* P>0/ 05

**P>0/10

شبینی تعداد ،شدت ،فراوانی بیماریهای جسمی از طريق کیفیت زندگی کاری و استرس از آزمون تحلیل
به منظور بررسي پی 
رگرسیون به روش همزمان استفاده شد .نتايج اين تحليل در جداول شماره  4،3ارائه شده است.
الف :متغیرهای پیش بین :کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی
متغیر مالک :تعداد بیماریهای جسمی
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جدول : 3پيش بيني تعداد بیماریهای جسمی بر اساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی
تعداد بیماریهای جسمی متغیر پیش بین
کیفیت زندگی کاری
استرس شغلی

Beta

t

<P

0/ 04

0/ 48

0/ 62

0/ 43

4/ 79

0/1 000

R

R2

0/ 41

0/ 17

F

13 /91

<P

0/1 000

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،تنها استرس شغلی با تعداد بیماریهای جسمی درسطح  p >0/1 00 0رابطه معناداری
دارد .ضريب همبستگي بين استرس شغلی و تعداد بیماریهای جسمی کارکنان برابر با  0/ 41و ضریب تعیین برابر با 0/ 17مي باشد
شبینی کند همچنين با توجه به ضرایب بتا ،استرس شغلی با
یعنی استرس شغلی  17درصد قادر است تعداد بیماریهای جسمی را پی 
یتوان گفت که ضریب استرس شغلی با تعداد بیماریهای جسمی
یباشد که با توجه به نتایج باال م 
تعداد بیماریهای جسمی ( )0/43م 
دارای جهت مستقیم است و به عبارتی با متغیر مورد نظر همبستگی مثبت دارد یعنی با افزایش استرس شغلی ،تعداد بیماریهای جسمی
ییابد.
افزایش م 
ب :متغیرهای پیش بین :کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی
متغیر مالک :شدت بیماریهای جسمی

جدول : 4پيش بيني شدت بیماریهای جسمی بر اساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی

شدت بیماریهای جسمی متغیر پیش بین

Beta

t

<P

کیفیت زندگی کاری

-0/91

-2/ 12

0/ 04

استرس شغلی

0/ 34

3/ 88

0/1 000

R

R2

0/ 46

0/ 21

F
61/ 80

<P
0/1 000

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری با شدت بیماریهای جسمی درسطح

 p >0/1 00 0رابطه معناداری دارد .ضريب همبستگي بين استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری با شدت بیماریهای جسمی کارکنان
يباشد یعنی استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری  21درصد قادر است شدت بیماریهای
برابر با  0/ 46و ضریب تعیین برابر با  0/ 21م 
شبینی کند همچنين با توجه به ضرایب بتا ،استرس شغلی با شدت بیماریهای جسمی (  )0/ 34و کیفیت زندگی کاری با
جسمی را پی 
یتوان گفت که ضریب استرس شغلی با شدت بیماریهای جسمی
یباشد ،با توجه به نتایج باال م 
تعداد بیماریهای جسمی ( )0/91م 
دارای جهت مستقیم است و به عبارتی با متغیر مورد نظر همبستگی مثبت دارد یعنی با افزایش استرس شغلی ،شدت بیماریهای جسمی
ییابد اما ضریب کیفیت زندگی کاری با شدت بیماریهای جسمی دارای جهت معکوس است و به عبارتی با متغیر مورد
افزایش م 
نظر همبستگی منفی دارد یعنی با افزایش کیفیت زندگی کاری ،شدت بیماریهای جسمی كاهش مییابد.

بحث و نتیجهگیری

شبینی کند اما
همانطور که در جداول  4،3مشاهده مي شود استرس شغلی قادر است تعداد و شدت بیماریهای جسمی را پی 

کیفیت زندگی کاری قادر است تنها شدت بیماریهای جسمی را پیشبینی کند نتایج حاضر با نتایج تحقیقات بن نوردن راسل و
یباشد.
همکاران (  ،) 2008لسچينگر (  ،) 2001لين ،چي و لو(  ) 2009همسو م 

یتوان گفت که هرچه استرس شغلی کارکنان در یک صنعت با سازمان بیشتر باشد ،این فشار روانی میتواند سیستم
برای تبیین م 
ایمنی را کم کرده و بدین ترتیب آمادگی کارکنان جهت ابتال به بیمارهای مختلف را افزایش دهد همچنین استرس شغلی میتواند
باعث کاهش تمرکز فکر ،حواس پرتی ،اختالل در حافظه ،تردید در انجام کارها و کاستن قدرت تصمیم گیری و از نظر هیجانی
یها در نهایت سالمت
موجب خودبیمارانگاری ،غیبت درکار،سوءمصرف روان گردان و کاهش عزت نفس شود که همه این ویژگ 
جسمانی افراد را به خطر اندازد در تبيبن اين فرضيه ،يادآوري مي گردد كه ميلر ،راجرز ،دبي و ريچ ( ،) 79 91اظهار مي كنند كه فشار
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رواني مي تواند كارآ يي سيستم ايمني را كم كرده و بدين سان آمادگي موجود زنده جهت ابتال به بيماريهاي مختلف را افزايش دهد.
بنابراین استرس شغلی موجب تأثیرات منفی هم برای سازمان و هم برای کارگر است .برای سازمان موجب بی نظمی در سازمان،
اختالل عملکرد ،کاهش تولید و کاهش سود ناخالص و برای کارگران تأثیر در سه زمینه مشکالت مربوط به سالمت جسمانی،
یباشد همچنين از آنجایی که زندگی کاری کارکنان بخش مهمی از زندگی فردی آنها را
فرسودگی روانشناختی و تغییرات رفتاری م 
یدهد و کارکنان زمان زیادی از وقت خود را سر کار هستند هر چه زندگی کاری آنها از لحاظ امنیت شغلی ،روابط انسانی
تشکیل م 
در محیط کار ،مشارکت ،رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار وزندگی از کیفیت پایین تری برخوردار باشند استرس و
یهای جسمی بیشتری خواهد شد .و برعکس هر چه زندگی کاری
آشفتگی خاطر افراد بیشتر و در نتیجه بدن آنها مستعد شدت بیمار 
آنها از لحاظ امنیت شغلی ،روابط انسانی در محیط کار مشارکت رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار وزندگی از کیفیت
یهای جسمی نخواهد بود.
باالتری برخوردار باشند استرس و آشفتگی خاطر افراد کمتر و در نتیجه بدن آنها مستعد شدت بیمار 
یتواند باعث
همچنین نداشتن ساعات طوالنی و اضافه کاری و نبود نقل و انتقاالت پی در پی کارکنان به مناطق جغرافیایی مختلف م 
باال رفتن سالمت جسمی و حتی روحی کارکنان شود .بنابراین اگر کیفیت زندگی کاری کارکنان بهبود یابد کارکنان در معرض
تهایی قرار نمیگیرند که خطرناک و برای سالمتی آنان مضر باشد.
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