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Introduction and Purpose: Job enrichment is one of the modes of improving the
employees’ quality of work life, that if properly done, the employees will enjoy high
quality of work life. Therefore, the current study aimed to investigate the relationship
between quality of work life and job enrichment among electricity operators in
Markazi Province in 2015.
Methods: This study is cross-sectional and practical. The population under
investigation corresponds to a group of 80 electric power transmission operators in
Markazi Province, who were selected through stratified random sampling from a set
of positions available in three areas of the province. For the purpose of measuring
the employees’ quality of working life and job enrichment, Van Laar and Hackman
and Oldham questionnaires were used, respectively. Data analysis was performed by
using descriptive statistics, chi-square test, and Fisher's exact test, using SPSS 22.
Results: The results of the study demonstrated that electricity operators enjoyed
average job enrichment with the mean score of 54.3% and also average quality of
working life with the mean score of 54.48%. Moreover, this study revealed a direct
and significant correlation between the job enrichment and quality of working life.
Conclusion: Due to the low level of job enrichment and quality of work life among
the operators, the current study highlighted the role of management in implementing
effective interventions to improve these two mediums.
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مقدمه و هدف :یکی از زمینههای ارتقاء کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها ،غنیسازی شغلی
میباشد .در صورتی که غنیسازی مشاغل بهدرستی انجام شود ،کارکنان کیفیت باالیی از زندگی کاری را از
خود نشان خواهند داد .از این رو در پژوهش حاضر ،به بررسی رابطه غنیسازی شغلی با کیفیت زندگی کاری
در میان اپراتورهای برق استان مرکزی در سال  1394پرداخت شد.
روش کار :این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی-مقطعی میباشد .جامعه مورد مطالعه شامل  80نفر
از اپراتورهای امور انتقال نیروی برق استان مرکزی بودند که به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی از
مجموعه پستهای سه ناحیه استان انتخاب شدند .جهت اندازهگیری کیفیت زندگی کاری کارکنان از
پرسشنامه  Van Laarو جهت اندازهگیری میزان غنیسازی شغلی از پرسشنامه غنیسازی شغلی Hockman
و Oldhamواستفاده شد .تجزیه و تحلیل نتایج با کمک روشهای آماری توصیفی و آزمون کای-دو و
تست فیشر در نرمافزار  SPSS 22صورت گرفت.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اپراتورهای برق از میزان غنیسازی شغلی متوسط با میانگین نمره
 54/3درصد و همچنین از کیفیت زندگی کاری متوسط با میانگین نمره  54/48درصد برخوردار بودند.
همچنین طبق نتایج این مطالعه ،بین میزان غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری ارتباط معنادار و مستقیم
وجود داشت.
نتیجهگیری :از آنجایی که میزان غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اپراتور در حد مطلوب
نبود ،این نتایج بر توجه ضرورت مداخالت مدیریتی در جهت بهبود شاخص مذکور تأکید دارد.
کلمات کلیدی :اپراتورهای برق ،سازمان ،غنیسازی شغلی ،کیفیت زندگی کاری

 استناد :شیرازی ،عباس؛ ذاکریان ،سید ابوالفضل؛ محمودی ،محمود .بررسی رابطه بین غن یسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری در اپ راتورهای برق .مجله تحقیقات
سالمت در جامعه ،بهار 1395؛.46-54 :)1(2

مقدمه

کیفیت زندگی کاری کارکنان میباشد كه باعث كاهش اثربخشی

سازمانهاي عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انسانی ،آن را
بهعنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر میگیرند و تصمیم دارند
بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان
بپردازند []1؛ زیرا یکی از آفتهای مهم مدیریت ،بیتوجهی به

و کارایی کارکنان ميشود و با توجه به عدم شناخت مدیران ،کیفیت
زندگی کاری تناسب و شكل واقعی خود را در سازمان از دست داده
است [ .]2کیفیت زندگی کاری از نظر كاركنان به مطلوبیت یا عدم
مطلوبیت محیط كار اشاره دارد و پیادهسازی آن عالوه بر تأمين
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چکیده
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سازماني و اجتماعي دارد [ .]3،4از طرفي کیفیت زندگی کاری

است [ .]13همچنین این مدل مشخص میکند که چگونه میتوان

برنامهای جامع و گسترده است که رضایت و يادگيري کارکنان

شغلها را طراحی و یا طراحی مجدد نمود که کارکنان خود و شغل

را در محیط کار افزایش میدهد و به آنها در امر مدیریت ،تغییر

خود را مهم بدانند و بهعبارتی احساس اهمیت کنند؛ بهنحوی که

و تحوالت یاری میرساند [ .]5همچنين كيفيت زندگی کاری

اگر احساس کنند شغل آنها در سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار

بهدنبال افزايش شأن و منزلت کارکنان ،ايجاد تغییر در فرهنگ

است ،اثربخشی فعالیتهای آنها نیز افزایش مییابد [.]14

سازمانی و افزايش رفاه روحی و فیزیکی کارکنان ميباشد [.]6

 Hoodو  Smithبر این باور بودند که توجه مدیران به متغیرهاي

از زمینههای اصلی ارتقاء کیفیت زندگی غنیسازی شغل است.

کیفیت کار و زندگی میتواند محیط کار انسانی بیشتري را

سرآغاز دیدگاه غنیسازی شغلی و ويژگيهاي شغلی مرتبط

پوشش دهد که نه تنها تسهیل نیازهاي اساسی کارکنان را برآورده

با آن ،مطالعه  Turnerو  Lawrenceميباشد که عنوان کردند

میکند؛ بلکه سطح باالي نیازها ،رشد پیوسته و بهرهوري آنها

كاركنان شغلهاي پيچيده و پر تالش را به شغلهاي يكنواخت

را نیز ارتقاء میدهد [ .]15از طرفی از مهمترین روشهای ایجاد

و كسالتآور ترجيح ميدهند و پيچيدگي شغل ،رضايت و

انگیزش و راهگشای مهم جهت بهبود کیفیت زندگی کاری یا

حضور كاركنان را بهدنبال دارد [ .]7بعد از آن ابعاد شغل Turner

کیفیت نظام کار کارکنان طراحی و غنیسازی شغلی است [ .]2در

و  Lawrenceتوسط  Hockmanو  Oldhamبازنگری شد و با

پژوهشی که توسط صالحفرد در ارتباط با بررسی ارتباط غنیسازی

حذف بعضي از ابعاد آن مدل غنیسازی شغلی با ابعاد تنوع مهارت،

شغلی و کیفیت زندگی کاری صورت گرفت ،نشان داده شد که

هویت و اهمیت وظایف ،استقالل و بازخورد شكل گرفت که سه

بین ابعاد غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداري

بعد اول باعث معناداری شغل ،بعد استقالل باعث مسئولیتپذیری

وجود دارد [ .]16همچنین  Carayonو همکاران در بررسی خود بر

و بعد بازخورد باعث آگاهی از نتایج شغل میشود [ .]8مفهوم

روی کارکنان  ،)Information Technology( ITبا در نظر گرفتن

غنیسازی شغل بدین صورت است که برانگیزندههای بیشتری

متغیر جنسیت نشان دادند که متغیرهای غنیسازی شغلی (تنوع

به کار افزوده شود تا آن را دلچسبتر و سودبخشتر سازد [.]9

مهارت ،هویت و وظیفه ،استقالل و بازخورد) با کیفیت زندگی

همچنین کارکنان بهطور عمده بهدنبال مشاغلی هستند که با چالش

کاری رابطه دارند []17؛ بنابراین با توجه به اينكه شغل اپراتوری

رو به رو بوده ،مسئولیت انجام آن بهطور کلی به عهده فرد باشد

برق نقش اساسي در برقهای منطقهای دارد و تعداد زیادی از

و برای انجام آن از آزادی و عمل کافی برخوردار باشند [.]10

اپراتورهای برقهای منطقهای اپراتور هستند؛ در نتیجه با غنی کردن

طراحی شغل غنیشده موجب افزایش رضایت شغلی و کیفیت

شغل اپراتوری در راستاي افزایش میزان کیفیت زندگی کاری

کار ،افزایش عملکرد سازمانی و بهرهوری و کاهش میزان غیبت

کارکنان اپراتور میتوان گام بلندی در جهت بهبود عملکرد شغلی

در کار میشود [ .]11همچنین غنیسازی شغلی منجر به طراحی

و بهرهوری سازمانی انجام داد .طبق بررسیهای ما تاكنون در ايران

مجدد شغل برای مشارکت بیشتر کارکنان در برنامهریزی ،اجرا

مطالعهاي در مورد ارتباط غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری

و ارزیابی کار خود میشود [ .]12اکثر مبنای غنیسازی شغلی

در برقهای منطقهای انجام نشده است .به همین دلیل هدف كلي از

براساس ویژگیهای شغلی  Hockmanو  Oldhamبیان میشود.

انجام مطالعه حاضر ،بررسي رابطه ميان کارکنان اپراتور پستهای

این مدل بیان میکند که هر چه توان بالقوه انگیزشی افراد در

برق در امور انتقال نیروی برق استان مرکزی میباشد.
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منابع كاركنان ،سازمان و جامعه نتايج متعددي در سه زمينه فردي،

سطح باالتري قرار بگیرد ،انگیزش و رضایت شغلی افراد نیز باالتر

عباس شیرازی و همکاران 49/

روش کار

اطالعات کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه کیفیت زندگی
کاری

مطالعه حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-مقطعی میباشد که
مرکزی دارای  44پست فشار قوی میباشد که با توجه به محل
جغرافيايي آنها به سه ناحيه تقسيم شده و هر ناحيه زير نظر ادارات
بهرهبرداري ميباشد .پستها در تمامی شهرستانهای استان با توجه
به وسعت و نیاز منطقه وجود دارند و هر پست با توجه به سطح ولتاژ
و حساسیت آن دارای یک تا سه اپراتور در هر شیفت میباشد.
تعداد كل اپراتورهای نیروی برق امور انتقال  136نفر بود که با
کمک فرمولهای آماری زير  80نفر برای تحقیق انتخاب شدند:

بهدلیل نزدیکی حیطههای آن با نوع شغل اپراتوری برق از
جنبههای ایمنی و سالمت استفاده شد .این پرسشنامه دارای 24
سؤال با حیطههای رضایت از شغل و حرفه

(Jop and Career

 ،)Satisfationوضع عمومی و سالمتی (،)Jeneral wellbeing
شرایط کار ( ،)Work conditionsروابط کار و منزل

(Home-

 ،)Work Interfaceاسترس در کار ( )Stress at workو کنترل
در کار ( )Control at workمیباشد و روایی و پایایی آن در
مطالعه شعبانینژاد و همکاران به تأیید رسیده است [ .]19در هر
دو پرسشنامه نمرهگذاری آزمون به هر پاسخ به روش لیکرت بود؛
بهطوری که به گزینههای کام ً
ال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم،

موافقم و کام ً
ال موافقم بهترتیب نمره  0تا  4تعلق گرفت و پس
از تجمیع ،نمرات در سه سطح باال ،متوسط و پایین ارزیابی شدند.
برای سؤاالت منفی نمرات به شکل معکوس محاسبه گردید.
در این فرمول  α=0/05 ،d=0/05 ،P=0/15و  N=136میباشد.
روش نمونهگیری به شكل طبقهای تصادفی بود كه با توجه به
پراکندگی پستها در سطح استان هر ناحیه بهعنوان یک طبقه
در نظر گرفته شد .نمونهگیری در هر ناحیه براساس درصد افراد
صورت گرفت؛ بدین صورت که از ناحیه اول 50درصد ( 40نفر)،
ناحیه دوم  30درصد ( 24نفر) و ناحیه سوم  20درصد ( 16نفر)
برای مطالعه انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات مربوط
به غنیسازی شغلی از پرسشنامه غنیسازی شغلی  Hackmanو
 )Job Characteristics Model: JCM( Oldhamاستفاده گردید
که به ویژگیهای شغلی کار اپراتوری در حیطههای مختلف
میپردازد .این پرسشنامه داراي  15سؤال با حیطههای تنوع
مهارت (  ،)Skill varietyهویت وظیفه ( ،)Task identfy
اهمیت وظیفه (  ،)Task significanceاستقالل ( )Autonomy
و بازخورد (  )Feedbackمیباشد .روایی و پایایی پرسشنامه در
پایاننامه خوشنود به تأیید رسیده است [ .]18جهت جمعآوری

بهمنظور مقایسه و ارزیابی بهتر نتایج این مطالعه ،در هر یک از
حیطههای پرسشنامههای غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی
کاری و کل پس از تجمیع نمرات به مأخذ  0-100تجمیع گردید.
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با کمک روشهای
آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کای-دو و تست فیشر در
نرمافزار  SPSS 22صورت گرفت .سطح معناداری مورد استناد
 0/05در نظر گرفته شد .برای رعایت مالحظات اخالقی ،بهصورت
شفاهی رضایت از نمونهها دریافت گردید .ضمن اینکه پرسشنامهها
بدون نام بوده و به نمونهها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه
خواهد بود و فقط برای انجام پژوهش از آن استفاده میشود.

یافتهها
مشخصات توصیفی افراد مورد مطالعه براساس مشخصههای
سن ،سابقه کار ،میزان تحصیالت و نوع استخدام در جدول  1آمده
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در سال  1394در امور انتقال استان مرکزی انجام شد .امور انتقال

)Quality of Life Questionnaire: QLQ( Van Laar
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک نمونههای پژوهش در اپراتورهای
امور انتقال استان مرکزی

متغیر

سابقه کار

تحصیالت

نوع استخدام

رسمی یا پیمانی ( 60درصد) بود.
جدول  2میانگین غنیسازی شغلی را در حیطههای زیرمجموعه

زیر 30

(19 )23/8

30-40

(43 )53/8

باالی 40

(18 )25/1

زیر 5

(17 )21/3

5-10

(32 )40

10-15

(12 )15

15-20

(4 )5

باالی 20

(15 )18

دیپلم و کمتر

(17 )21/3

مطالعه میانگین نمره کیفیت زندگی کاری اپراتورهای برق در

فوق دیپلم

(21 )26/3

حد متوسط ( 54/48درصد) بود .در ارتباط با حیطههای کیفیت

لیسانس

(32 )40

فوق لیسانس

(10 )12/5

زندگی کاری ،بیشترین نمره میانگین بهترتیب مربوط به حیطه

رسمی/پیمانی

(48 )60

کارمشخص

(32 )40

و غنیسازی شغلی کلی نشان میدهد .در این مطالعه میانگین نمره
غنیسازی شغلی اپراتورهای برق در حد متوسط ( 54/3درصد)
ارزیابی شد .در ارتباط با حیطههای غنیسازی شغلی ،بیشترین نمره
میانگین بهترتیب مربوط به حیطه اهمیت وظیفه ( 67/42درصد) و
کمترین نمره میانگین مربوط به حیطه استقالل ( 41/6درصد) بود.
جدول  3میانگین نمره کیفیت زندگی کاری را در حیطههای
زیرمجموعه و کیفیت زندگی کاری کلی نشان میدهد .در این

استرس در کار ( 61/09درصد) و حیطه رفاه عمومی و سالمتی
( 60/58درصد) و کمترین نمره میانگین بهترتیب مربوط به حیطه
کنترل در کار ( 46/94درصد) و حیطه رضایت از شغل و حرفه
( 48/66درصد) مشاهده شد.

است .در این مطالعه همه افراد شرکتکننده مرد بودند و بیشترین
گروه سنی افراد  30تا  40سال ( 53/8درصد) ،بیشترین میزان
سابقه کار  5تا  10سال ( 40درصد) ،بیشترین میزان تحصیالت
جدول  :2میانگین نمره به تفکیک حیطههای غنیسازی شغلی در
اپراتورهای برق

غنیسازی شغلی

میانگین ()0-100

تنوع مهارت

55/43

هویت وظیفه

53/63

اهمیت وظیفه

67/42

استقالل

41/60

بازخورد

53/16

غنیسازی شغلی کل

54/30

جدول  4نتایج حاصل از ارتباط کیفیت زندگی کاری با
غنیسازی شغلی را نشان میدهد .آزمون آماری نشان داد بین نمره
کلی غنیسازی شغلی با نمره کلی کیفیت زندگی کاری و حیطههای
جدول  :3میانگین نمره به تفکیک حیطههای کیفیت زندگی کاری در
اپراتورهای برق
کیفیت زندگی کاری

میانگین ()0-100

رضایت از شغل و حرفه

48/66

رفاه عمومی و سالمتی

60/58

شرایط کار

54/55

روابط کار و منزل

56/01

استرس در کار

61/09

کنترل در کار

46/94

کیفیت زندگی کاری کلی

54/48
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سن

فراوانی (درصد)

لیسانس ( 40درصد) و بیشترین نوع استخدام روش استخدام
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جدول  :4رابطه بین غنیسازی شغلی و کیفیت زندگی کاری
متغیرهای غنیسازی شغلی
متغیرهای کیفیت زندگی کاری

تنوع مهارت

هویت وظیفه

اهمیت وظیفه

سطح معناداری

سطح معناداری

سطح معناداری

استقالل

بازخورد

سطح معناداری سطح معناداری

غنیسازی شغلی
سطح معناداری

رفاه عمومی و سالمتی

0/870

0/848

0/048

0/049

1/000

0/107

شرایط کار

0/201

0/894

0/019

0/159

0/523

0/409

رابطه کار و منزل

0/174

0/938

0/046

0/108

0/943

0/020

کنترل در کار

0/049

0/254

0/207

0/003

0/931

0/047

استرس در کار

0/404

0/147

0/490

0/846

0/882

0/838

کیفیت زندگی کاری کل

0/042

0/465

0/334

0/004

0/269

0/010

روابط کار و منزل و کنترل در کار یک ارتباط معنادار و مستقیم با

غنيسازي شغلي و همچنين بررسی رابطه میان غنیسازی شغلی

سطح معناداری ( )α> 0/05و همچنین بین حیطههای تنوع مهارت

و کیفیت زندگی کاری انجام شد .طبق نتایج اين مطالعه ،میزان

و استقالل با کیفیت زندگی کاری کلی نیز ارتباط معنادار و مستقیم

غنیسازی شغلی در شغل اپراتوری برق متوسط بوده و اپراتورها با

وجود داشت؛ اما بین حیطههای هویت وظیفه ،اهمیت وظیفه و

وجود داشتن تنوع ،مهارت باال و اهمیت باالی شغلی ،از استقالل

بازخورد با کیفیت زندگی کاری کلی ارتباط معناداری یافت نشد.

پایینی در کار خود برخوردار هستند که با نتایج مطالعه دهقان و

همچنین بین حیطه تنوع مهارت با حیطههای رضایت شغل و

صادقی مالمیری همخوانی دارد []20،21؛ بنابراين با توجه به اينكه

حرفه و کنترل در کار ،بین حیطه اهمیت وظیفه با حیطههای رضایت

كاركنان اپراتور ،داراي استقالل و آزادي عمل پاييني در كار خود

از شغل و حرفه ،رفاه عمومی و سالمتی ،رابطه کار و منزل و شرایط

هستند ،سازمان بايد با تمهیداتی مانند واگذاری مسئولیت بیشتر به

کار ،بین حیطه استقالل با حیطههای رضایت از شغل و حرفه ،رفاه

کارکنان ،مشارکت دادن بیشتر آنها در تصمیمگیریهای سازمانی

عمومی و سالمتی و کنترل در کار و بین حیطه بازخورد با حیطه

و غیره ميزان استقالل كاركنان را افزايش دهد.

رضایت از شغل و حرفه ،یک ارتباط معنادار و مستقیم بهدست آمد.

در مجموع اپراتورهای برق دارای کیفیت زندگی کاری

طبق نتایج بهدست آمده ،بین حیطه هویت وظیفه با هیچکدام

متوسطی بودند .البته ميزان كيفيت زندگي كاري آنها در

از حیطههای کیفیت زندگی کاری ارتباط معناداری بهدست نیامد

حيطههاي رضایت از شغل و حرفه و كنترل در كار دارای میانگین

و همچنین بین هیچکدام از حیطههای غنیسازی شغلی و غنیسازی

پايينی بود که با مطالعه  Edwardsو همکاران مطابقت داشت و در

شغلی کلی با حیطه استرس در کار ارتباط معناداری مشاهده نشد.

حیطه رفاه عمومی و سالمتی دارای میانگین باالتری بودند که با

بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه بهمنظور تعيين ميزان كيفيت زندگي كاري و

نتیجه مطالعه شعبانینژاد و همکاران همخوانی دارد [ .]19،22از
آنجايي كه داشتن کیفیت زندگی کاری باال در سازمان دارای
اهمیت زيادي میباشد؛ بنابراین باید در سازمان به آن توجه بیشتری
شود .سازمان بايد با انجام اقدامات الزم در جهت افزايش سطح
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رضایت از شغل و حرفه

0/045

0/848

0/043

0/006

0/005

0/151
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و همچنين فراهم آوردن شرايط الزم جهت کنترل بهتر كار مانند

نشان داد که البته مغایر با نتیجه مطالعه  Carayonو همکاران بود؛

دادن استقالل شغلي الزم و تهيه دستورالعملهاي كاري مناسب،

زیرا در مطالعه آنها ارتباط معناداری بین حیطه تنوع مهارت و

سطح كيفيت زندگي كاري را در ميان اپراتورهاي برق بهبود دهد.

کیفیت زندگی کاری بهدست نيامد [ .]18دلیل این مغایرت نوع

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش میزان غنیسازی شغلی

شغل اپراتوری میباشد؛ زيرا شغل اپراتورها به گونهای است که

در ميان کارکنان اپراتور برق ،کیفیت زندگی کاری كلي آنها

نیاز به بکارگیری مهارتهای گوناگون در حین انجام مانورهای

به شكل معناداري افزايش یافت كه با نتايج مطالعات صالحفرد و

برق دارند؛ اما چون کار آنها در طول شیفت کاری بهدلیل نظارتی

 Carayonو همكاران همراستا ميباشد [.]16،17

بودن از یکنواختی خاصی برخوردار است ،در اکثر مواقع تنوع

در این مطالعه بين اکثر حیطههای غنیسازی شغلی بهجز هویت

خاصی در کارشان دیده نمیشود که این باعث نارضایتی آنها

وظیفه با حیطه رضایت از شغل و حرفه ،رابطه مستقیم و معنادار

میشود؛ بنابراین داشتن تنوع کاری و بکارگیری مهارتها و

وجود داشت كه با نتایج مطالعات صورت گرفته در این زمینه

شیوههای مختلف انجام کار سبب رضایت شغلی و کنترل و تمرکز

همخوانی دارد []17،23،24؛ بنابراین با غنی کردن شغلی اپراتوری

الزم حین انجام وظایف حساس مانند انجام مانورهای برق و در

در حیطههای مذکور ،میزان رضایت شغلی اپراتورها افزایش

نهایت افزایش کیفیت زندگی کاری میشود.

خواهد یافت که این موضوع باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد.

در این مطالعه ارتباط معناداری بین حیطه هویت وظیفه و کیفیت

همچنین براساس نتایج این مطالعه ،با افزایش اهمیت وظایف در

زندگی کاری مشاهده نشد؛ در نتیجه حيطه هویت وظیفه اثری

شغل اپراتوری ،میزان کیفیت زندگی کاری از نظر شرایط کاری و

روی ميزان کیفیت زندگی کاری در اپراتورهای برق ندارد كه این

رفاه وسالمتی بهبود مییابد که از این منظر باید به شغل اپراتوری و

نتیجه با مطالعه  Carayonو همکاران مطابقت دارد [ .]17همچنین

جایگاه آن توجه ویژهای داشت.

نتایج مطالعه حاضر هیچگونه ارتباط معناداری بین غنیسازی شغلی

مطالعه حاضر ارتباط مستقیم و معناداري را بين حیطه استقالل
با کیفیت زندگی کاری کلی و حيطههاي آن شامل رضایت از

کلی و حیطههای آن با میزان استرس کاری نشان نداد که مغایر با
نتایج مطالعات مشابه انجام شده در مشاغل دیگر بود [.]25،26

شغل و حرفه ،رفاه عمومی و سالمتی و کنترل در کار نشان داد

با توجه به نتايج ،میزان غنیسازی شغلی و سطح کیفیت زندگی

كه با نتايج مطالعه  Carayonو همكاران همراستا ميباشد [.]17

کاری کارکنان اپراتور در سطح مطلوبی قرار ندارد و همچنین از

در واقع سازمان بايد با دادن استقالل و آزادی عمل بیشتر سطح

طرفی ارتباط مستقیمی بین غنیسازی شغلی کلی و حیطههای آن

کیفیت زندگی کاری اپراتورهای برق را بهبود دهد که در راستاي

بهخصوص حیطههای استقالل و تنوع مهارت با کیفیت زندگی

آن ميزان رضایت شغلی ،میزان رفاه و سالمتی نیز افزایش مییابد و

کاری وجود دارد .این مطالعه به نقش و تأثیر مدیریت سازمان جهت

مهمتر اینکه با این عمل میزان کنترل اپراتورها روی وظایف شغلی

انجام مداخالت مؤثر در جهت بهبود غنیسازی شغلی و کیفیت

آنان حین انجام وظیفه و بهویژه حین انجام مانورهای برق افزایش

زندگی کاری تأکید میکند .به همين منظور بايد اقدامات مناسبی

خواهد یافت؛ زیرا یکی از مهمترین وظایف مهم اپراتورها داشتن

جهت افزایش استقالل و آزادی عمل کارکنان مانند واگذاری

کنترل مناسب هنگام انجام کارهای حساس میباشد.

مسئولیتها و کارهای اجرایی بیشتر به آنها انجام شود و جهت

همچنین این مطالعه ارتباط معنادار و مستقیمی را بین حیطه

افزایش تنوع مهارت باید به کارکنان اپراتور آموزشهای الزم در
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رضايت شغلي كاركنان مثل تبديل قراردادها به رسمي يا پيماني

تنوع مهارت با کیفیت زندگی کاری کلی و حیطه کنترل در کار
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قدردانی

های متنوع شغلی و بکارگیریخصوص به عهده گرفتن مسئولیت
های الزمهای گوناگون در حیطه شغلی داده شود تا زمینهمهارت
.برای احاطه کامل به کار و انجام مسئولیت متنوع ایجاد شود
سازی شغلی واین مطالعه مقطعی در راستای ارتقاء غنی

نامه پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکیاين مقاله بخشی از پایان

بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان جهت افزایش

،برداری و همچنين از مدیر از معاونت محترم بهره.باشدتهران می

 عملکرد شغلی کارکنان در محیط کاری و، اثربخشی،رضایت

رؤسا وكليه کارکنان شاغل امور انتقال نیروی برق استان مرکزی

وری باالی سازمانی انجام شد که البتهدر نهایت دستیابی به بهره

ها و اطالعاتآوری دادهکه کمال همکاری و مساعدت را در جمع

ها در سطح استانهایی از جمله پراکندگی زیاد پستبا محدودیت

.شودبه ما نمودند؛ صمیمانه تشکر و قدرداني می

آوری اطالعات همراه بود؛ اما با انجام مطالعاتو دشواری جمع
دست آمده وتوان در مورد نتایج بهتکمیلی با اطمینان بیشتری می
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