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 چکیدٌ

تٛصیفی اس ٘جبْ ضس. ایٗ پژٚٞص یه ٔغبِؼٝ ثیٙی رضبیت ضغّی ثز اسبس ویفیت س٘سٌی وبری اثب ٞسف پیص پژٚٞص حبضز

ثب رٚش  ٚ ثٛز٘س 1397تٟزاٖ زر سبَ  وبروٙبٖ ٔزز ثب٘ه ّٔت ضؼتثٛز. جبٔؼٝ ی آٔبری پژٚٞص ضبُٔ وّیٝ  ٘ٛع ٕٞجستٍی

رضبیت ضغّی ٔبرتیٗ جی ٌبٖ٘ٛ ٞب ثز اسبس پزسطٙبٔٝ آٚری زازٜرٚش جٕغ. ضؼجٝ ا٘تربة ضس٘س 20ای اس ذٛضٕٝ٘ٛ٘ٝ ٌیزی 

زست آٔسٜ اس تجشیٝ ٚ تحّیُ اعالػبت ثٝا٘جبْ ٌزفت.  (1973( ٚ پزسطٙبٔٝ ویفیت س٘سٌی وبری ریچبرز ٚاِتٖٛ )1981)

( ا٘جبْ پذیزفت. ٘تبیج رٌزسیٖٛ ذغی چٙسٌب٘ٝاستٙجبعی )تحّیُ  ثرصزر  SPSS 23افشار ٞب اس عزیك ٘زْطٙبٔٝاجزای پزس

ثیٗ ویفیت س٘سٌی وبری ثب رضبیت ضغّی راثغٝ ٔثجت ٔؼٙبزاری ٚجٛز زارز. ٕٞچٙیٗ ػٛأُ تٛسؼٝ تحمیك ٘طبٖ زاز وٝ 

ٌزایی زر سبسٔبٖ ٚ ٚاثستٍی اجتٕبػی س٘سٌی وبری، لبزر ثٝ ٖٛٞبی ا٘سب٘ی، یىپبرچٍی ٚ ا٘سجبْ اجتٕبػی، ٚجٛز لب٘لبثّیت

 ثبضٙس.زرصس اعٕیٙبٖ ٔی 95ثیٙی رضبیت ضغّی زر سغح پیص

ٞبی ا٘سب٘ی، ٌزایی زر سبسٔبٖ، لبثّیترضبیت ضغّی، ویفیت س٘سٌی وبری، ٚاثستٍی اجتٕبػی، لبٖ٘ٛ: کلیدیياژگان

 یىپبرچٍی ٚ ا٘سجبْ اجتٕبػی

  

                                                           
 )٘ٛیسٙسٜ ٔسئَٛ(  زاٖیتٟزاٖ، ا ،یٚاحس تٟزاٖ ٔزوش یزا٘طٍبٜ آساز اسالٔ ،یزا٘طىسٜ ػّْٛ ا٘سب٘ ،یسبسٔب٘ یصٙؼت یوبرضٙبس ارضس ٌزٜٚ رٚا٘طٙبس 1
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 مقدمٍ

زٞٙس یؼٙی پیطزفت ٚ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘جبْ ٔیٞبی اسبسی ٚ حیبتی ٔٛرز٘یبس را سبسٔبٖٖ أزٚس ثسیبری اس فؼبِیتزر جٟب   

ای سبسٔب٘ی ثٙبٔیٓ. زر ایٗ ثیٗ، اس ی أزٚس را جبٔؼٝتٛا٘یٓ جبٔؼٝٞبست. ثٙبثزایٗ ٔیثمبی جبٔؼٝ تبثغ ػّٕىزز ٔٛثز سبسٔبٖ

ی ٚظبیف ٞبیی ٞستٙس وٝ ثتٛا٘ٙس ثب وبرآٔسی ٚ اثزثرطی اس ػٟسٜلی، سبسٔبٖتزیٗ ٚسبیُ زستیبثی ثٝ پیطزفت ٚ تزٟٔٓ

حیسری، آثبزی، تزوبٖ ٚ است )سارع ضبٜی ٚجٛزی ٞز سبسٔبٖ ثٝ ٘یزٚی ا٘سب٘ی آٖ ٚاثستٝ(.  فّسف1394ٝثٙس، ذٛزثزآیٙس )ػاللٝ

ا٘س. ثٙبثزایٗ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٘مص بُٔ لّٕساز وززٜتزیٗ ػ٘ظزاٖ، ٔٙبثغ ا٘سب٘ی را ثٝ ػٙٛاٖ اسبسی(. تمزیجأ تٕبٔی صبحت1391

، ٌیزز )ساثالٜٞبی ٘بٔحسٚز فىزی ایٗ ػبُٔ، سزچطٕٝ ٔیٔحٛری زر تحَٛ سبسٔبٖ زارز ٚ تحٛالت ػظیٓ سبسٔب٘ی اس تٛإ٘ٙسی

 (.2016، ٚ ٕٞىبراٖ 1وبرِسٖٛ ٚ زٚ٘بٚاٖ

تجٟیشات، پَٛ، ٔٛاز ذبْ ٚ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی آٖ  ٔٛفمیت زر ٞز سبسٔب٘ی ثستٍی ثٝ ترصیص ٚ ثٝ وبرٌیزی ٔٙبست اثشار،

ٞب ٞب، تٛا٘بییٞب ثتٛا٘ٙس ٟٔبرتپذیز ذٛاٞس ثٛز وٝ ایٗ سبسٔبٖٞبی آٖ زارز ٚ ایٗ أز زر صٛرتی أىبٖسبسٔبٖ، زر اجزای ثز٘بٔٝ

ب تٛجٝ ثٝ ٔٙبثغ ٞٚ ذصٛصیبت فززی ٚ جٕؼی وبروٙبٖ ذٛز را زر راستبی اٞساف سبسٔبٖ ثٝ وبر ٌیز٘س. أزٚسٜ زر سبسٔبٖ

 (.1396پٛر ٚ ساٞزی، )عٟٕبسجی ا٘سب٘ی اس اثؼبز ٔرتّف، ٔس٘ظز لزار ٌزفتٝ است

فبر، وٛرتیٙب ٚ -ٞبی اذیز ثسیبر ثٝ آٖ پززاذتٝ ضسٜ است )وبثبتوبروٙبٖ، اس ٔسبئّی است وٝ زر زٞٝ 2رضبیت ضغّی

ی را فزاٞٓ سبذت تب وبروٙبٖ سبسٔبٖ زر ٔحیغی جذاة (. زر راستبی ٘یُ ثٝ اٞساف ٞز سبسٔبٖ، ثبیس ضزایغ2018، 3ٔبرویٛ٘سٚ

ٚ ثب ذطٙٛزی ٚ رضبیت وبُٔ ثٝ ا٘جبْ ٚظیفٝ ٔحِٛٝ ثپززاس٘س تب وبرایی ٚ اثزثرطی السْ را زر اجزای ایٗ أز ذغیز زاضتٝ 

ثٝ ٞبی ضغّی ثرص تؼزیف ٔی وٙٙس وٝ ٘بضی اس ارسیبثی ضغُ یب تجزثبضٙس . رضبیت ضغّی را ثٝ ػٙٛاٖ یه حبِت ٞیجب٘ی ِذت

وبری، غیجت، پزذبضٍزی، ثیٕبری ٚ تزن ضغُ اضبرٜ تٛاٖ ثٝ ٔٛارزی ٕٞچٖٛ وٓفزز است. اس پیبٔسٞبی ٘برضبیتی ضغّی ٔی

 (.1394)راثیٙش، تزجٕٝ پبرسبییبٖ ٚ اػزاثی،  وزز

زر ٞز . ٚرزآجبت رضبیت ضغّی را فزاٞٓ ٔیثزایٗ رضبیت ضغّی ثبػث افشایص ػّٕىزز ٔی ضٛز ٚ ػّٕىزز ضغّی ٔٛجبثٙ

ایجبز ٕ٘ٛزٜ ٚ را غ ا٘سب٘ی ثٞبی ٔؤثز زر ایجبز رضبیت ضغّی وبرٔٙساٖ را ضٙبذت تب اٍ٘یشٜ السْ زر ٔٙبسبسٔب٘ی ثبیس راٜ

ٚ ترصص ذٛز ثزای زستیبثی ثٝ  اس ٟ٘بیت تٛاٖ ٚ تالش ثٝ ٟٔبرت، زا٘ص، ضٕٗ احسبس أٙیت ٚ آرأص زر ٔحیظوبرٔٙساٖ 

 .(2017، 5ٚ فّیٗ 4)ضبٔجزي ٙسٞبی سبسٔب٘ی استفبزٜ ٕ٘بیٞسف

زر سبسٔبٖ  ٚ تؼبِی وبروٙبٖ رضس ثز٘بٔٝ ویفیت س٘سٌی وبری ضبُٔ ٞزٌٛ٘ٝ  ثٟجٛز زر فزًٞٙ سبسٔب٘ی است وٝ ثبػث

تٛجٝ ز زر ٔؼبّٔٝ ٔسیزیت راٞجززی ٔٛرزٌذاری ثز رٚی افزاز را ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتزیٗ ٔتغیویفیت س٘سٌی وبری سزٔبیٝ .ضٛزٔی

ٞب ٔٛجت وبٞص ٔیشاٖ ضىبیت وبروٙبٖ، وبٞص ٘زخ ٔٝزٞس وٝ اجشای ایٗ ثز٘بٞبی ٔغبِؼبتی ٘طبٖ ٔیبفتٝی.  زٞسلزار ٔی

ظبْ ٘ٞبی آ٘بٖ زر ثز٘بٔٝ فشایص ٍ٘زش ٔثجت وبروٙبٖ ٚ افشایص ٔطبروتاغیجت اس وبر، وبٞص ٔیشاٖ اػٕبَ ٔمزرات ا٘ضجبعی، 

 ٔٙجز ذٛاٞس وبروٙبٖ ثٝ ثٟسبسی ٚ وبرایی ثّٙسٔست سبسٔبٖ ٘یش بیعزف زیٍز، ثزآٚرزٜ سبذتٗ ٘یبسٞاس  .است پیطٟٙبزٞب ثٛزٜ

راثغٝ ٔستمیٕی ٚجٛز زارز، حیبت زٚثبرٜ  7ٚ ویفیت س٘سٌی وبری 6جب وٝ ثیٗ السأبت ٔسیزیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی. اس آٖضس

 ؛2013 بسیز ٚ ٕٞىبراٖ،)ٌبی رٚزّیس ٔٛفمیت ٞز سبسٔبٖ ثٝ ضٕبر ٔیثرطیسٖ ثٝ وبروٙبٖ اس راٜ ارتمبی ویفیت س٘سٌی وبری و

 .(1394ٔحٕسی جبٚیس ٚ حجتی،  ،ٔظبٞزی، ٔحٕسیثٝ ٘مُ اس 

                                                           
1 - Zablah, Carlson   & Donavan 
2
 -Job Satisfaction 

3 -Kabat-Farr., Cortina. & Marchiondo 
4 -Schaumberg 
5 -Flynn 
6 Human resources management 
7 Quality of working life 
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فٛق ثز ٕٞسیٍز  پژٚٞطٍز ثٝ ز٘جبَ ارائٝ  یت ثزرسی ٔتغیزٞبی پژٚٞص ٚ تبثیزپذیزی ٔتغیزٞبیثب زر ٘ظز ٌزفتٗ إٞ

رضبیت ضغّی زر وبرٔٙساٖ،  ِذا ثب تٛجٝ ثٝ إٞیت. اٍِٛیی جسیس اس رضبیت ضغّی ثزاسبس ویفیت س٘سٌی وبری ٔی ثبضس

 .است زر وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت یوبر یس٘سٌ تیفیثز اسبس و یضغّ تیرضب یٙیث صیپپژٚٞص حبضز زرصسز 

 ريش ضىاسی

وبروٙبٖ ٔزز ثب٘ه ّٔت ٔی ثبضس. جبٔؼٝ آٔبری پژٚٞص حبضز ضبُٔ  تٛصیفی اس ٘ٛع ٕٞجستٍیایٗ پژٚٞص یه ٔغبِؼٝ 

ای ٔطرص ٌیزی ذٛضٝ٘فز زر ٘ظز ٌزفتٝ ضس وٝ ثب رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ 120ػضبی ٕ٘ٛ٘ٝ تؼساز ا. ثٛز1397ضؼت تٟزاٖ، زر سبَ 

ضؼجٝ را ثٝ صٛرت تصبزفی ا٘تربة ٚ زر ٞز  20، ثسیٗ صٛرت وٝ پژٚٞطٍز اس ثیٗ ِیست ضؼت ثب٘ه ّٔت زر ضٟز تٟزاٖ، ضس٘س

ٌیزی زر ایٗ پژٚٞص اثشار ا٘ساسٜ  آٚری ٌززیس.ای ثیٙی وبرٔٙساٖ ٔبِی ٔزز تٛسیغ ٚ جٕغٞبی ثٝ صٛرت ذٛضٝضؼجٝ پزسطٙبٔٝ

 . ثٛز (1973) 2( ٚ پزسطٙبٔٝ ویفیت س٘سٌی وبری ریچبرز ٚاِت1981ٖٛ) 1رضبیت ضغّی ٔبرتیٗ جی ٌبٖ٘ٛپزسطٙبٔٝ 

ایٗ پزسطٙبٔٝ وٝ ثزای سٙجص ٔتغیز رضبیت ضغّی وبروٙبٖ  :(1891رضایت ضغلی مارتیه جی گاوًن )پرسطىامٍ 

ٞب ػجبرتٙس اس پززاذت، ِٔٛفٝ اصّی تطىیُ ضسٜ: ایٗ ِٔٛفٝ 5( اثساع ضسٜ ٚ اس 1981ٌبٖ٘ٛ) ثىبر رفتٝ است، تٛسظ ٔبرتیٗ جی

سٛاَ اس ٘ٛع پبسد ثستٝ عزاحی ضسٜ  20ٞب زر ٔجٕٛع ٞبی ارتمبء، سزپزست ٚ ٕٞىبراٖ. ثزای ٕٞٝ ایٗ ِٔٛفٝضغُ، فزصت

ٌذاری سٛاالت ثٝ صٛرت سیز . ٕ٘زٜضٛز رسیبثی ٔیای ِیىزت اس حبِت ذیّی سیبز تب ذیّی وٓ ازرجٝ 5ٞبی است وٝ ثب ٔمیبس

 :است
   1ذیّی وٓ :        2وٓ :      3ٔتٛسظ :       4سیبز :      5ذیّی سیبز : 

 ٞبی پزسطٙبٔٝ ٚ تؼساز سٛاالت زر جسَٚ سیز آٔسٜ است:ِٔٛفٝ

 ابعاد پرسطىامٍ ی رضایت ضغلی: 1جديل 

 تعداد سًال ضمارٌ سًاالت مًلفٍ ردیف

 4 18-10-8-2 زاذتپز 1

 5 19-17-11-5-4 ضغُ 2

 3 15-9-6 فزصت ٞبی ارتمبء 3

 5 20-14-12-7-3 سزپزست 4

 3 16-13-1 ٕٞىبراٖ 5

 20 ٔجٕٛع سٛالت  

ٕٞچٙیٗ ضزایت پبیبیی ذززٜ  ٙبٔٝ را ثب رٚش تحّیُ ػبّٔی ٔٛرز تبییس لزار زاز.طػبّٔی پزس 5سبذتبر ( 1981) ٌبٖ٘ٛ

تٛسظ ٔترصصبٖ  اثشار صٛری ایٗ رٚایی( 1392) ٚصبِیازر تحمیك (. 1981)ٌبٖ٘ٛ،  ٔحبسجٝ ضس 87/0ب ت 74/0ٞب ثیٗ ٔمیبس

( ٘یش 1395سّغب٘ی )جشیٙی ٚ  پژٚٞصزر ٌشارش ضسٜ است .  80/0 ٘جبخزٚثب رٚش آِفبی و ٔٛرز تبییس لزار ٌزفتٝ ٚ پبیبیی آٖ

ثب رٚش  ٔٛرز تبییس لزار ٌزفتٝ ٚ پبیبیی آٖ اثشار ای  ایٗسٜصٛری ٚ سب رٚاییسٛاِی آٖ ٔٛرز ثزرسی لزار ٌزفت وٝ  20٘سرٝ 

 .ٌشارش ضسٜ است 70/0آِفبی وزا٘جبخ ثبالتز اس 

                                                           
1 Gannon 
2 Walton 
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 ٚ سبذتٝ( 1973ٚاِتٖٛ، ) ٚاِتٖٛ ٞبیِٔٛفٝ ثزاسبس وٝ پزسطٙبٔٝ ایٗ :کیفیت زودگی کاری ریچارد يالتًنپرسطىامٍ 

سازٜ، )ٔؼصْٛ ٞبی پزسطٙبٔٝ ثٝ ضزح سیز استِٔٛفٝ .ثبضسٔی ٌٝٛی 35 زارای است ضسٜ استفبزٜ ثسیبری پژٚٞطٍزاٖ تٛسظ

1391:) 

 : ابعاد ي آلفای کريوباخ پرسطىامٍ کیفیت زودگی کاری2جديل 

 ضریب آلفای کريوباخ تعداد سًال متغیر

 81/0 4 پرداخت مىصفاوٍ ي کافی

 72/0 6 محیط کاری ایمه ي بُداضتی

 78/0 5 َای اوساویتًسعٍ قابلیت

 74/0 4 یه فرصت رضد ي امىیت مدايمتام

 75/0 4 یکپارچگی ي اوسجام اجتماعی

 76/0 4 گرایی در سازمانيجًد قاوًن

 82/0 3 فضای کلی زودگی کاری

 80/0 5 يابستگی اجتماعی زودگی کاری

 92/0 35 کیفیت زودگی کاری

اػالْ وزز.  88/0( ضزیت پبیبیی پزسطٙبٔٝ را 1973ٚاِتٖٛ). زرجٝ ای است 5ٌذاری پزسطٙبٔٝ ثٝ صٛرت عیف ِیىزت ٕ٘زٜ 

ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ زاز وٝ  .اػالْ وزز85/0پزسطٙبٔٝ را فبرسی  ٘سرٝ ضزیت پبیبیی 1385زر سبَ  ٚ ٕٞىبراٖ ٕٞچٙیٗ رحیٕی

 )رحیٕی، سبذتبر ػبّٔی پزسطٙبٔٝ اس پززاسش ٔغّٛثی ثزذٛرزار است ٚ ثٙبثزایٗ رٚایی سبسٜ پزسطٙبٔٝ ٔٛرز تبییس است

 .(1385 پٛر ٚ سّیٕی،ئیرجب

ٕٞجستٍی زر ثرص استٙجبعی ) SPSS 23تجشیٝ ٚ تحّیُ اعالػبت ثٝ زست آٔسٜ اس اجزای پزسطٙبٔٝ ٞب اس عزیك ٘زْ افشار 

 ( ا٘جبْ پذیزفت.رٌزسیٖٛ ذغی چٙسٌب٘ٝتحّیُ پیزسٖٛ ٚ 

 َایافتٍ

اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف اسٕیز٘ٛف ٔٛرز ثزرسی  یغ زازٜ ٞب ثب استفبزٜزر ایٗ ثرص لجُ اس ثزرسی فزضیٝ ٞب ٘زٔبَ ثٛزٖ تٛس

 ضٛز.ٞبی پژٚٞص پززاذتٝ ٔی. زر ازأٝ ثٝ ثزرسی فزضیٝٞبی تٕبْ ٔتغیزٞب ٘زٔبَ استلزار ٌزفت ٚ ٘تبیج ٘طبٖ زاز وٝ زازٜ

 ثیٗ ویفیت س٘سٌی وبری ٚ رضبیت ضغّی وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت راثغٝ ٚجٛز زارز.: اَٚفزضیٝ 

وٝ  ثیٗ ثب ٔتغیز ٔالن پژٚٞص ٌشارش ضس، ضزایت ٕٞجستٍی پیزسٖٛ ثیٗ ٔتغیزٞبی پیصثٝ ٔٙظٛر آسٖٔٛ ایٗ فزضیٝ

 آٚرزٜ ضسٜ است: 3جسَٚ ٘تبیج زر 
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 با متغیر رضایت ضغلی یکار یزودگ تیفیک: آزمًن َمبستگی پیرسًن مؤلفٍ َای 3جديل 

 ضاخص آماری

 مقیاس

r sig 

 001/0 58/0 پززاذت ٔٙصفب٘ٝ ٚ وبفی

 001/0 56/0 ٚ ثٟساضتیٔحیظ وبری ایٕٗ 

 001/0 71/0 تٛسؼٝ لبثّیتٟبی ا٘سب٘ی

 001/0 60/0 تبٔیٗ فزصت رضس ٚ أٙیت ٔساْٚ

 001/0 76/0 یىپبرچٍی ٚ ا٘سجبْ اجتٕبػی

 001/0 74/0 ٚجٛز لبٖ٘ٛ ٌزایی زر سبسٔبٖ

 001/0 46/0 فضبی وّی س٘سٌی وبری

 001/0 72/0 ٚاثستٍی اجتٕبػی س٘سٌی وبری

 001/0 78/0 ی وبریویفیت س٘سٌ

. ٔثجت (p<0.05ی ٔثجت ٔؼٙبزار ٚجٛز زارز )س٘سٌی وبری ثب رضبیت ضغّی راثغٝ ثزاسبس ٘تبیج جسَٚ، ثیٗ اثؼبز ویفیت

 .، ٔیشاٖ رضبیت ضغّی افشایص ٔی یبثساثؼبز ویفیت س٘سٌی وبری ، ثیبٍ٘ز ایٗ است وٝ ثب افشایصثٛزٖ راثغٝ

 ثیٙی رضبیت ضغّی وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت را زارز.پیصفزضیٝ زْٚ: ویفیت س٘سٌی وبری، تٛاٖ 

ثیٙی رضبیت ضغّی تٛا٘س ٘مص ٔٛثزی زر پیصوبری ٔی ثٝ ٔٙظٛر ثزرسی ایٗ فزضیٝ وٝ وساْ یه اس اثؼبز ویفیت س٘سٌی

 ارائٝ ضسٜ است: 4تبیج آٖ زر جسَٚ ایفب وٙس، اس رٚش رٌزسیٖٛ ذغی چٙسٌب٘ٝ استفبزٜ ٌززیس وٝ ٘

 بر رضایت ضغلی کاری یًن کیفیت زودگی: وتایج رگرس4جديل 

ٔجٕٛع  ٔسَ

 ٔجذٚرات

زرج

 ٜ آسازی

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٔجذٚرات

F R R2  
R2

ad

j 
 

sig 

/87 رٌزسیٖٛ

14663 

12 99/

1221 

78/

23 

80/

0 

64/

0 

61/0 001/0 

      37/51 106 71/5445 ثبلیٕب٘سٜ

/58 وُ

20109 

118       

ثیٙی رضبیت ضغّی را زارز. ثب زرصس تٛا٘بیی پیص 61ت س٘سٌی وبری ضٛز، ویفیٕٞب٘غٛر وٝ زر جسَٚ ثبال ٔطبٞسٜ ٔی

ٞب تبثیز ٔؼٙبزار زر ٔسَ زار٘س وٝ ٘تبیج سٙجیٓ وٝ وساْ سیزٔمیبسٔی Tتٛجٝ ثٝ ٔؼٙبزار ثٛزٖ وُ ٔسَ، ثب استفبزٜ اس آسٖٔٛ 

 ٌشارش ضسٜ است: 5آٖ زر جسَٚ 

 غیرَای ياردضدٌ در معادلٍ رگرسیًنضرایب استاودارد، غیراستاودارد ي آمارٌ تی مت: 5جديل 

سغح  sig آٔبرtٜ ضزایت رٌزسیٖٛ ثیٗ پیص ٔتغیز

 استب٘سارز ضسٜ استب٘سارز ٘طسٜ ٔؼٙبزاری

 05/0 006/0 81/2  19/12 ٔمسار ثبثت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

https://jnip.ir/article-1-331-fa.html


 

 99سال  تابستان،  10شماره ،  6دوره 

 05/0 24/0 16/1 08/0 30/0 پززاذت ٔٙصفب٘ٝ ٚ وبفی

 05/0 87/0 16/0 01/0 03/0 ٔحیظ وبری ایٕٗ ٚ ثٟساضتی

 05/0 006/0 82/2 22/0 78/0 ٞبی ا٘سب٘یسؼٝ لبثّیتتٛ

تبٔیٗ فزصت رضس ٚ أٙیت 

 ٔساْٚ

22/0 05/0 62/0 53/0 05/0 

 05/0 003/0 09/3 27/0 15/1 یىپبرچٍی ٚ ا٘سجبْ اجتٕبػی

 05/0 04/0 01/2 20/0 73/0 ٌزایی زر سبسٔبٖٚجٛز لبٖ٘ٛ

 05/0 32/0 99/0 07/0 37/0 فضبی وّی س٘سٌی وبری

ٚاثستٍی اجتٕبػی س٘سٌی 

 وبری

69/0 24/0 63/2 01/0 05/0 

 ییٌزاٚجٛز لبٖ٘ٛی، ٚ ا٘سجبْ اجتٕبػ یىپبرچٍی  ی،ا٘سب٘ یٞبتیتٛسؼٝ لبثّزٞس : ػٛأُ  ٕٞبٖ عٛر وٝ ٘تبیج جسَٚ ٘طبٖ ٔی

ثیبٍ٘ز   یت ٔثجت ػٛأُصسْ راثغٝ ٔؼٙبزار زار٘س. ضزا 5ی ثب رضبیت ضغّی زر سغح وبر یس٘سٌ یاجتٕبػ یٚاثستٍٚ  زر سبسٔبٖ

 یبثس.ایٗ ٔغّت است وٝ ثب افشایص ایٗ ػٛأُ ٔمسار رضبیت ضغّی افشایص ٔی

ظز ٌزفت وٝ تبثیز ٔؼٙبزاری ثز ٔسَ زار٘س ٚ ٔتغیزٞبیی وٝ تبثیز رٌزسیٖٛ را ثبیس ثب ٔتغیزٞبیی زر ٘زر ٟ٘بیت ٔؼبزِٝ استب٘سارز 

 :ضٛز. ٔؼبزِٝ رٌزسیٖٛ ایٗ فزضیٝ ثٝ ضىُ سیز است٘سار٘س اس ٔؼبزِٝ رٌزسیٖٛ حذف ٔیٔؼٙبزار ثز ٔسَ 

+ )یىپبرچٍی ٚ ا٘سجبْ  73/0+ ) لبٖ٘ٛ ٌزائی زر سبسٔبٖ (  69/0) ٚاثستٍی اجتٕبػی س٘سٌی وبری (  رضبیت ضغّی ;

 19/12+  78/0+ ) تٛسؼٝ لبثّیتٟبی ا٘سب٘ی (  15/1اجتٕبػی ( 

 بحث ي وتیجٍ گیری:

ٚ رضبیت ضغّی وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت راثغٝ ٚجٛز ویفیت س٘سٌی وبری ثیٗ اضبرٜ ضس،  ٕٞب٘غٛر وٝ زر ٘تبیج تحّیُ ثٝ آٖ

ٕٞسٛ ثب یبثس. ، ٔیشاٖ رضبیت ضغّی افشایص ٔیاثؼبز ویفیت س٘سٌی وبری ٔثجت ثٛزٖ راثغٝ ثیبٍ٘ز ایٗ است وٝ ثب افشایص زارز.

 تیثب رضب یٚ استزس ضغّ یوبر یس٘سٌ تیفیو ،یتیضرص یٞب یژٌی٘طبٖ زاز وٝ ٚ یپژٚٞطزر ( 1391) ٗیثجٟبٖایٗ یبفتٝ، 

ٕٞچٙیٗ  .ٚجٛز زارز یٔؼٙبزار ی راثغٝ یضغّ تیثب رضب یوبر یس٘سٌ تیفیاثؼبز و بٖیٔ ،ٗیزار٘س. ٕٞچٙ ارٔؼٙبز ی راثغٝ یضغّ

زاذت ٚ پز یارضس حزفٝ ،یا٘سب٘ یٞب تیتٛسؼٝ لبثّ ،ییٌزالبٖ٘ٛ یزٞبیٔتغ تیثٝ تزت ( زر پژٚٞطی ٘طبٖ زاز1391ارثبثی )

٘طبٖ زاز وٝ  پژٚٞطیزر ٘یش  (2017٘ٛرٔبال  ) .ٞستٙس یضغّ تیرضب یٞبوٙٙسٜیٙیثصیپ ٗیتز ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ یٔٙصفب٘ٝ ٚ وبف

ٕ٘ٛز.  ٗییتج رٚاثظ ا٘سب٘ی ٝیتٛاٖ زر چبرچٛة ٘ظزیرا ٔ بفتٝی ٗیا. راثغٝ ٚجٛز زارز یٚ تؼٟس سبسٔب٘ یوبر یس٘سٌ تیفیو ٗیث

ٞبی سبسٔبٖ ٞسف، ا٘سبٖ زر ٔحیظ وبر ثبیس احیب ضٛزثز ایٗ ا٘سیطٝ استٛار است وٝ حزٔت ٚ ضبٖ اسبس فّسفٝ رٚاثظ ا٘سب٘ی 

ثب تغییز ، ٔطبروت ٌزٚٞی افزاز استفبزٜ ضٛزٌیزی ٚ ٔسیزیت اس زر تصٕیٓ، روٙبٖ ٔٛرز تجسیس ٘ظز لزار ٌیزززر جٟت رفبٜ وب

ثرص ٌززز ٚ إٞیت تالش ثزاٍ٘یش ٚ رضبیت ،وبر ٚ ضغُ آ٘بٖ، ٜ ضٛزػُٕ ٚ اثتىبر ثٝ افزاز زاز، أىبٖ آسازی زر سبذتبر سبسٔبٖ

 . (2013، 1ثبوز ٚ زروش ٕش،یٞب زر ٔحیظ وبر ثسرستی ضٙبذتٝ ضٛز )تٚ جبیٍبٜ ٌزٜٚ

ثیٙی رضبیت ضغّی وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت را زارز. ٘تبیج تحّیُ ٕٞچٙیٗ ٘تبیج حبوی اس آٖ ثٛز وٝ ویفیت س٘سٌی وبری تٛاٖ پیص

، زر سبسٔبٖ ییٌزالبٖ٘ٛ، ٚجٛز یٚ ا٘سجبْ اجتٕبػ یىپبرچٍی  ،یا٘سب٘ یٞبتیػٛأُ تٛسؼٝ لبثّضیٝ زْٚ ٘طبٖ زاز آٔبری فز

                                                           
1 Tims, Bakker & Derks 
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 ٘یبس ضغّی رضبیت ثٟجٛز ثزای یبفتٝ پژٚٞص  ٔغبثك ثب  .راثغٝ ٔؼٙبزار زار٘س یضغّ تیثب رضب یوبر یس٘سٌ یاجتٕبػ یٚاثستٍ

وبروٙبٖ  ثزای أٙیت ٚجٛز وبروٙبٖ، ضرصی ٘یبسٞبی ثیطتز ارضبی مب پیسا وٙس.بروٙبٖ ثب٘ه ارتو وبری س٘سٌی ویفیت وٝ است

 ٚ وٙٙس ثٛزٖ ٔفیس احسبس ٚ زٞٙس ازأٝ ذٛز س٘سٌی ثٝ ٕٞىبراٖ سبیز وٙبر زر راحت ذیبَ ثب ٞب ثتٛا٘ٙسآٖ وٝ ٘حٛی ثٝ ثب٘ه

 ٌززز. ٔی وبروٙبٖ وبری س٘سٌی ویفیت ثٟجٛز ثٝ ٔٙجز ضٛ٘س ٚالغ زیٍزاٖ ٔمجَٛ

تز، استفبزٜ اس ٞبیی ٕٞچٖٛ ٔحسٚز ثٛزٖ جبٔؼٝ آٔبری ٚ زلت زر تؼٕیٓ آٖ ثٝ جٛأغ ثشرياٌزچٝ پژٚٞص حبضز ثب ٔحسٚزیت

ٞب وٕه وٙس تب رضبیت تٛا٘س ثٝ سبسٔبٖرٚ ثٛزٜ است أب ٘تبیج حبصُ اس آٖ ٔیاثشار پزسطٙبٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب اثشار پژٚٞص رٚثٝ

 یٞبتیلبثّ ثٟجٛز ثزایی ٞبیثز٘بٔٝ زر ایٗ راستبزر ٘تیجٝ سغح سبسٔبٖ ذٛز را ارتمب ثرطٙس.  ضغّی وبرٔٙساٖ ذٛز را افشایص ٚ

وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت  یوبر یس٘سٌ یاجتٕبػ یزر سبسٔبٖ، ٚاثستٍ ییٌزا، ٚجٛز لبٖ٘ٛیٚ ا٘سجبْ اجتٕبػ یىپبرچٍی  ،یا٘سب٘

  :ٞب پززاذتٝ ضسٜ استوٝ زر سیز ثٝ آٖ ضٛز ٚالغ ٔفیس تٛا٘سٔی

 ثب٘ه ٔطىالت رفغ وٝ جٟت زاٚعّجب٘ٝ صٛرت ثٝ ٔزتجظ وبری ٞبیٌزٜٚ ٚ ٞبتیٓ زر ضزوت ثزای وبرٔٙساٖ اس زػٛت 

 ٚ ٔسیزاٖ ثب چٟزٜ ثٝ چٟزٜ ٚ ػبعفی افشایص ارتجبعبت ٚ سبسٔب٘ی تحزن افشایص ٚ ارتمب زر جٟت ضٛزٔی تطىیُ

 ٕٞىبراٖ.

 ٝججزاٖ ٘ظبْ ثٟجٛز راستبی وبروٙبٖ ثب٘ه زر اِؼبزٜفٛق ٔبتذس ججزاٖ جٟت پبزاش زاذّی زستٛراِؼُٕ تسٚیٗ ٚ تٟی 

 ذسٔبت

 اٍ٘یشٌیثی ػٕسٜ سیزا است زستٕشز ٚ حمٛق ثحث ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ٔسیزیت ٔٛضٛع پیزأٖٛ ثحثٟب تزیٗػٕسٜ اس یىی 

 ٚ ٙغمیٔ ٔٙظٓ، ٞبیرٚش ٚ ٔمزرات وٕجٛز یب پززاذت یٞب٘بثزاثزی ٚ ٞبی ٔبزیاٍ٘یشٜ ثٝ تٛجٟیثی سائیسٜ ضغّی

 زرػساِت  است. پززاذت ٘ظبْ ٞبیٚیژٌی تزیٗػٕسٜ اس پززاذت زر ػساِت است. ثٙبثزایٗ، زستٕشز ٚ حمٛق ٔٙصفب٘ٝ

 سیستٓ ثٛزٖ ػبزال٘ٝ است ثسیٟی. زارز اضبرٜ افزاز وبر سبثمٝ ٚ تجزثٝ ٟٔبرت، ترصص، ثب حمٛق تٙبست ثٝ پززاذت

وبروٙبٖ ثب٘ه  ثیٗ زر ػساِت ٚجٛز ػسْ احسبس. زارز اسبسی ٘مص آٖ پذیزش ٚ ٔمجِٛیت زر زستٕشز ٚ حمٛق

 آ٘بٖ ثز ٌزیترزیت رٚحیٝ غّجٝ حتی یب ٚ اٍ٘یشٜ ضؼف زِسززی، سبسسٔیٙٝ ٞستٙس، حمٛق وٙٙسٜزریبفت وٝ ّٔت،

 .ٌزززٔی وبروٙبٖ ضغّی رضبیت ازأٝ زر ٚ وبریویفیت س٘سٌی  ضسیس افت ٔٛجت ٞبایٗ تٕبٔی وٝ ضٛزٔی

 ثٝ ٔٙحصز استؼسازٞبی ثز را ذٛز تٛجٝ وبٖ٘ٛ ، ثبیسزذٛاٞس ثٝ ػٙٛاٖ یه ثب٘ه ٔٛفك ضٙبذتٝ ضٛثب٘ه ّٔت ٔی اٌز 

 تالش ٕٞٝ ثب٘ه اٌز سبسز. ٔؼغٛف پبیٙسٜ ػّٕىزز ثٝ استؼساز ایٗ زرست تجسیُِ راٜ زر ذٛز، وبروٙبٖ یىبیه فزز

 تٛجٝ زارز، لزار وبروٙبٖ یىبیه ٟ٘بز رز وٝ فززی ثٝ ٔٙحصز استؼساز ثٝ ٚ سبسز ٞبثز٘بٔٝ فزایٙسٞب ٚ صزف را ذٛز

 أز ایٗ وٝ وززٜ پٛضیٓچط زیٍز ٔرّٛلبت ٕٞٝ ٚ ا٘سبٖ ٔیبٖ تٕبیش ٚجٝ ٟٕٔتزیٗ زرن اس صٛرت ایٗ ٘ىٙس، زر

 ضىٛفبیی ٚ تٛسؼٝ جٟت زر تٕبْ ٚجٛز ثب ثبیس ٞبٖسبسٔب پس وزز. ذٛاٞس ٚارز سبسٔبٖ ثٝ ٘بپذیزیججزاٖ صسٔبت

 ٚ ضٛز تأویس سبسٔب٘ی یبزٌیزی رٚی ثبیس زر ٔحیظ ثب٘ه ایٙزٚ وٙٙس. اس تالش ذٛز ب٘یا٘س ٔٙبثغ استؼسازٞبی

 ضٛز. ز٘جبَ آٖ ثب ٔزتجظ ٞبیثز٘بٔٝ

ٖ ٚ ارتجبط آٖ ثب اس ضزٚریبت ٚ ػٛأُ ٟٔٓ ویفیت س٘سٌی وبری وبروٙب یا٘سب٘ یٞبتیتٛسؼٝ لبثّٞبی پژٚٞص، ثز اسبس یبفتٝ

سٙسیىبی وبرٔٙسی ثزای وبروٙبٖ ثب٘ه ّٔت ٚ ایجبز  اتبق فىز وبروٙبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ  . ثسیٗ ٔٙظٛر تطىیُرضبیت ضغّی است
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جٟت  زر ٌیز زر سبسٔبٖپیطٟٙبزاتی است وٝ ٔسیزاٖ تصٕیٓ ٞبی ٔسیزاٖ اس جٌّٕٝیزیرٌیزی ٕ٘بیٙسٜ وبرٔٙساٖ زر تصٕیٓوب

 زر ٘ظز ثٍیز٘س. تٛا٘ٙسافشایص رضبیت ضغّی ٔی

 مىابع

سٖ ضٟزستبٖ تزثت  زاٖیزث یضغّ تیثب رضب یٚ تٛإ٘ٙسسبس یوبر یس٘سٌ تیفیو ی راثغٝ یثزرس(. 1391ارثبثی، حسیثٝ. )

 . پبیبٖ ٘بٔٝ وبرضٙبسی ارضس، زا٘طٍبٜ تزثیت ٔؼّٓ.ٝیسریح

 35ٞبی ارتجبعی ٔسیزاٖ ثب رضبیت ضغّی وبروٙبٖ، ٘ظبرت ٚ ثبسرسی، (. تبثیز ٟٔبرت1395جشیٙی، ػّیزضب ٚ سّغب٘ی، ػجبس .)

وبروٙبٖ  یضغّ تیٚ استزس ثب رضب یوبر یس٘سٌ تیفیو ،یتیضرص یٞب یژٌیراثغٝ ٚ یزرس(.ث1391یٗ، أبٖ اهلل. )جٟبٖ ث

 . پبیبٖ ٘بٔٝ وبرضٙبسی ارضس، زا٘طٍبٜ آساز اسالٔی ٚاحس ٔزٚزضت. زاحٕسیٚ ثٛ ٝیّٛیٞالَ احٕز استبٖ وٍٟ تیجٕؼ

 ٞبی فزٍٞٙی.(. رفتبر سبسٔب٘ی.  تٟزاٖ: زفتز پژٚٞص1394ٕس )(. پبرسبییبٖ، ػّی ٚ اػزاثی، ٔح2001راثیٙش، استیفٗ پی .)

ٞبی (. ٔیشاٖ ویفیت س٘سٌی وبری اػضبی ٞیئت ػّٕی زا٘طٍب1385ٜپٛر، سؼیس ٚ سّیٕی، لزثب٘ؼّی .)رحیٕی، حٕیس؛ رجبیی

 (12)20ریشی زرسی، زِٚتی ضٟز اصفٟبٖ. پژٚٞص زر ثز٘بٔٝ

ثزرسی راثغٝ ثیٗ رضبیت ضغّی ٚ ٘طبط اجتٕبػی زر (. 1391حیسری، ٔحٕٛز. )سارع ضبٜ آثبزی، اوجز؛ تزوبٖ، رحٕت اِٝ ٚ 

 .165-188(، 4)23. فصّٙبٔٝ جبٔؼٝ ضٙبسی وبرثززی، زثیزاٖ ٔمغغ ٔتٛسغٝ ضٟز جیزفت

٘مص ٚاسغٝ ای اذالق حزفٝ ای زر راثغٝ ثب جٛ سبسٔب٘ی ٚ ویفیت (. 1396عٟٕبسجی پٛر، ٘جف ٚ عبٞزی، ػجسإِحٕس. )

 .433-421(، 48) 16. ٘طزیٝ ٔسیزیت ضٟزی، ضیزاس 2وبروٙبٖ ضٟززاری ٔٙغمٝ س٘سٌی وبری 

 تٟزاٖ: ٔؤِف. ٔمسٔبت ٔسیزیت آٔٛسضی .(1394ثٙس، ػّی)ػاللٝ

ثب تؼٟس  یضغّ تیٚ رضب یوبر یس٘سٌ تیفیارتجبط و(. 1394ٔحٕسی، ٘بٞیس؛ ٔظبٞزی، احٕس؛ جبٚیس، ٘سزیٗ ٚ حجتی، ٘یّٛفز. )

ٚ  یتیزر ػّْٛ تزث ساریتٛسؼٝ پب یوٙفزا٘س ّٔ ٗیزٚٔ. ٔمغغ ٔتٛسغٝ ضٟزوزٔب٘طبٜ یس٘ث تیٔؼّٕبٖ تزث یسبسٔب٘
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Predicting job satisfaction based on quality of work life in Mellat bank 

employees 
 
 

 

  

Abstract 

The aim of this study was to predict job satisfaction based on quality of work life. This study 

was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all male 

employees of  Bank Mellat in Tehran branches in 1397 and were selected by cluster sampling 

from 20 branches. Data collection method was based on the job satisfaction questionnaire of 

Martin J. Gannon (1981) and Richard Walton (1973) Quality of Work Life Questionnaire. 

Data analysis was performed from the implementation of questionnaires through SPSS 23 

software in two descriptive and inferential sections (multiple linear regression analysis). The 

results showed that there is a significant positive relationship between quality of work life 

and job satisfaction. Also, the factors of human resource development, social integration and 

cohesion, the existence of legalism in the organization and the social dependence of working 

life, are able to predict job satisfaction at the level of 95% confidence. 

Keywords: Job Satisfaction, Quality of Work Life, Social Dependence, Legalism in the 

Organization, Human Capabilities, Integrity and Social Cohesion 
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