
 مجله ارگونومی
 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

1331 زمستان، 3، شماره 1دوره 

 بررسی  ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی

5*مهدی اصغری ،4عبدالرسول رحماني ،4، مرضیه عباسي نیا3، ایمان احمد نژاد2، غالم حیدر تیموری1سید ابوالفضل ذاکریان

11/11/1331تاریخ پذیرش: 12/3/1331تاریخ دریافت: 

 چکیده

و ارتباط آن با سطح رضایت شغلی کارکنان شاغل در یک صنعت خودروسازی بود.  ابعاد کیفیت زندگی کاری از مطالعه حاضر بررسی هدف مقدمه:

نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع خودروسازی شهر تهران بهه صهورت تصهادفی سهاده      152تحلیلی  -در این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بودند. برای تجزیه و تحلیهل داده   3ر جمع آوری اطالعات انتخاب شدند. ابزا

 های آنالیز واریانس، تی، همبستگی و آنالیز رگرسیون استفاده شد.ها از آمار توصیفی و آزمون

بسهیار سهنگین عنهوان     %11افهراد سهنگین و    %7/12افراد بار کاری خود را متوسه،،  %3/11افراد بار کاری خود را کامال سبک،  %1 تقریباً ها:یافته

 و متوس، شغلی رضایت دارای(  123)%7..1پایین، شغلی رضایت دارای افراد (13)%3/15. بود 55.33 ±13.35 افراد شغلی رضایت متوس، نمودند.

(. همچنهین  =p 221/2) وجهود داشهت   ر و مثبتهی معنهادا ضایت شغلی رابطه و ر کیفیت زندگی کاری بین .بودند باال شغلی رضایت دارای (13)11%

 .بود را دارا تأثیر بیشترین شغلی رضایت عامل بر وضعیت سالمت عمومی

بهاالتر،   ای که کیفیت زندگی کهاری گونهمعنادار و مثبتی وجود داشت، بهو رضایت شغلی رابطه  کیفیت زندگی کاری میان طور کلیبه :گیرینتیجه

 مهداخالت  انجها   بهرای  ضایت شغلی بیشتری را برای کارکنان به همراه داشت. همچنین نتایج مطالعه حاضر به نقش و تأثیر مدیریت و سرپرسهتان ر

بنابراین انجا  مطالعات بیشتر برای شناسایی دیگهر عوامهل مهؤثر بهر کیفیهت       .تأکید دارد شغلی رضایت و کیفیت زندگی کاری بهبود به منظور مؤثر

 گردد.دگی کاری و رضایت شغلی پیشنهاد میزن

، صنعت خودروسازی.رضایت شغلی کیفیت زندگی کاری،: اهکلیدواژه

استادیار بهداشت حرفه ای، گروه بهداشَت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو  پزشکی تهران،تهران، ایران  -1

اشَت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو  پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، گروه بهد -1

پزشک طب صنعتی نفت، پژوهشکده  سالمت صنعت نفت و دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد دانشگاه علو  پزشکی تهران،تهران. ایران -3

هداشت، دانشگاه علو  پزشکی تهران،تهران.ایران دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، گروه بهداشَت حرفه ای، دانشکده ب -3

پست دوره دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو  پزشکی اراک،اراک. ایران.  انشجوی( دنویسنده مسئول* ) -5

asghari@arakmu.ac.irالکترونیکی:
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...در شغلی رضایت با آن ارتباط و کاری زندگی کیفیت ابعاد  بررسی

1331

مقدمه

. باشهند  مهی  سهازمانی  هر راتژیکاست منابع مهم ترین از انسانی منابع

کهاری و مشهاغل    ههای  محهی،  ، موفقیت سازمان ها بی گمان، اساس

 چالش با رویارویی برای. است انسانی منابع از استفاده موثر به مختلف

 و از مفههاهیم جههامع و شههناختی وسههیع منبههع، ایههن از مههوثر اسههتفاده

 .(1) است الز  آن خاص ابزارهای و انسانی منابع به مربوط هایسازه

پیش بینی هایی نسبت به منابع انسانی، تحقیقات، به دنبال چنین ایده

کشهف کهرده   منهابع انسهانی را   های مهم کیفیت زندگی کهاری  کننده

. کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیرا به لحاظ است

اهمیت، مورد توجه بسیاری از مدیران که در صدد ارتقا کیفیت منهابع  

ههایی کهه   انسانی خود هستند قرار گرفته است؛ گرچه مطالعه شاخص

ای برای کیفیت زندگی کهاری سهودمند و یها مههر هسهتند تاریخچهه      

 (.  1دیرینه دارد )

هنگامی که سازمان کیفیهت زنهدگی کهاری بهه کارکنهان خهود ارا هه

، یک رویکرد عالی در جههت جهذب و حفها کارمنهدان خهود      دهدمی

کهه   شهود در واقع باعث شکل گیهری ایهن ایهده مهی    انجا  داده است. 

باشهد و  خود می مناسب به کارکنان یقادر به ارا ه محی، کار سازمان

 .  (3آورد)رضایت شغلی برای کارکنان خود به وجود می

 محهی،  یهک  بهه  به منظور دسهتیابی  زمینه، این در تعاریف از بسیاری

را  منابع انسانی انیسازم که بتواند نیازهای فردی و است کارآمد کاری

برآورده سازد و بر ابعاد کیفیت زنهدگی کهاری کهه در تعهاریف ون الر 

، ، وضع عمهومی سهالمتی  شامل رضایت از شغل و حرفه، شرای، کاری

تاثیر مثبهت   است،استرس در کار و کنترل در کار  ارتباط کار و منزل،

(.3) بگذارد

ابعاد آن تاثیرگهذار   لذا فاکتورهای متعددی بر کیفیت زندگی کاری و

هستند که شامل: پاداش عادالنه وکافی، شرای، کاری ایمهن و سهالم و   

سازد تا از همه یکپارچگی اجتماعی در کار سازمان که افراد را قادر می

های خود استفاده کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند و از توانایی

 (.5شغل خود رضایت داشته باشند)

ی از عوامهل بسهیار مههم در موفقیهت شهغل اسهت.       رضایت شغلی یک 

شهود.  عاملی که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی مهی 

های مثبت رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش

گویهد  که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگهامی کهه شخصهی مهی    

سهت کهه او واقعها    دارای رضایت شغلی باالیی است، این بدان مفههو  ا 

 (.1شغلش را دوست دارد و برای کارش ارزش بسیاری قا ل است)

خهود شهغل    به این نتیجه رسیدند کههرزبرگ برخی محققان از قبیل 

در محهل کهار اسهت.    و رضهایت شهغلی    مهمترین عامل ایجاد انگیزش

هرزبرگ دو دسته محرّک را که موجب رضایت یا عد  رضهایت شهغلی   

)عوامهل درونهی یها یهنهی      محرک انگیزشوامل می شد مطرح کرد: ع

محهرک انگیهزش یها    (. عوامهل  )عوامل خارجیو عوامل بهداشتی  فرد(

سهبب  عوامل بهداشتی و  دوشسبب ارتقای کارکرد و نگرش می یهنی

   (.7شود. )فرد می روحیه و کارآیی حفا

تحهت  را دامنه کیفیت زندگی کاری نه تنها رضهایت شهغلی کارکنهان    

خهار  از کهار کارکنهان از جملهه      زنهدگی دهد بلکهه بهر   می تاثیر قرار

هنگامی  .نیز تاثیرگذرا استخانواده، اوقات فراغت و نیازهای اجتماعی 

، بهه احتمهال زیهاد    شودکه نیازهای کارکنان در محل کار برآورده نمی

که پیامدهای منفی بر رفهاه   کنندمیآنها استرس کاری بسیاری تجربه 

شود کارکنهان  باعث می داشت و خواهدآنها  شغلی کارکنان و عملکرد 

 (.  .از کار خود راضی نباشند)

دهند که اجرای برنامهه کیفیهت زنهدگی    های مطالعاتی نشان مییافته

کاری، کاهش میزان شکایت کارکنان، کهاهش غیبهت کهاری، کهاهش     

 ،باطی، افزایش نگرش و دید مثبهت کارکنهان  همیزان اعمال مقررات ان

رضهایت شهغلی    ر کارکنان در برنامه نظا  پیشنهادات ومشارکت بیشت

 (.3به همراه داشته است)

کردن نیازهای کارکنهان بهه بهسهازی و کهارایی     از طرف دیگر برآورده 

امهروزه،  بیشهتر تحقیقهات     (.12کند)بلند مدت سازمان نیز کمک می

تجربی که در حیطه کیفیت زندگی کاری انجا  شهده اسهت، بهه طهور     

انداز نوین رضایت شغلی و مفاهیم وابسته به شغل و کهار  ضمنی چشم 

زنهدگی   ، کیفیهت این باره می گویند در شارما و  گوپتارا پذیرفته اند. 

تاثیرگذار در جهت کاری برای عملکرد سازمانی مهم است و یک عامل 

 توس، که تعریفی (. در5می باشد)در محل کار کارکنان انگیزهافزایش 

 رضهایت  یعنهی  کهاری  زنهدگی  کیفیت است، یدهگرد بیان آرمسترانگ

 منههابع، طریهه  از نیازهههایش شههدن بههرآورده از کارمنههد یههک سههازمان

دست به کار محی، در مشارکت و درگیری از که نتایجی و هافعالیت
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همکاران و یاکریان ابوالفهل سید

1331

 زمینهه،  ایهن  در تعهاریف و مفهاهیم   از بسهیاری  ههدف  واقع در. آیدمی

 و فهردی  نیازهای واندبت که است کارآمد کاری محی، یک به دستیابی

 بهداشهت،  بهبهود  باعهث  کهه  را ههایی ارزش و سازد برآورده را سازمانی

 بهین  تهوازن  و هها مههارت  توسهعه  شهغلی،  رضهایت  شغلی، امنیت رفاه،

 .(11)بخشد ارتقاء را شودمی کاری غیر و کاری زندگی

 رضهایت  ایجهاد  کهاری  زنهدگی  کیفیت رسالت که است معتقد فدریکو

 و حفها  گهزینش،  بهرای  سهازمان  بهه  کمهک   و نهان کارک برای شغلی

تعیین عوامل  برای که تحقیقی در فوری(. 11است) کارکنان نگهداری

 رضهایت  بهین  کهه  رسید نتیجه این به داد انجا  شغلی رضایت موثر بر

 دارد وجود داریمعنا و مثبت رابطه کاری زندگی کیفیت ابعاد و شغلی

 کهه  اسهت  سهازمان  بالندگی نفنو از یکی کاری زندگی (. کیفیت13 )

 و مسهوولیت  پهذیرش  رضهایت،  و انگیهزش  گانهه  سه عوامل دارد سعی

 هایی کهه بررسی .(13کند) تأمین هم با را کار به نسبت تعهد احساس

کیفیهت   که دندهمی نشانکیفیت زندگی کاری وجود دارد  تعاریف در

 عوامهل  تعهدادی از بهه همهراه     بعهدی،  چند یک ساختار زندگی کاری

 گیهری و انهدازه سازی مفهو  رایب دقی  بررسی به نیاز که است مرتب،

، وری بههره ، انگیهزش ، مشهارکت شهغلی،   رضایت شهغلی  عثکه بادارد

بهین   تعادلتوسعه و ، ، شایستگی شغلی، امنیت و رفاهسالمت، ایمنی 

مسا ل سهازمانی و شهغلی در   با توجه به  ود.شمی کار غیر زندگی کار و

در ههر یهک از    ث کیفیت زندگی کهاری ایران و بح جوامع کاری کشور

ای مختلف کهاری از یهک طهرف و همچنهین     همشاغل مربوط به گروه

اثرات و تبعات آن بهر رضهایت شهغلی کارکنهان بخصهوص در مشهاغل       

صنعتی مانند خودروسازی از سویی دیگر، بهر آن شهدیم تها بها انجها       

بهاط آن بها   مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیهت زنهدگی کهاری و ارت   

ه سهاز خهودرو   عسطح رضایت شغلی کارکنان شاغل در یک شرکت قط

در ایران علل و عوامل تهاثیر گهذار در ایهن مقولهه را مهورد تحقیه  و       

 بررسی بیشتر قرار دهیم.

 ها روش و مواد

در بین کارکنان یک  تحلیلی – توصیفیمطالعه  مطالعه به صورت  این

انجا  شد. تعداد نمونهه هها    1331شرکت قطعه سازی خودرو در سال 

و  %15و مقدار خطای مطل   %.و توان آزمون  %35با سطح اطمینان 

محهی، پهژوهش    نفر تعیهین گردیهد.   152، ایطبقهبه روش تصادفی 

ههای یوب،  گهری خودروسهازی شهامل قسهمت    یکی از  صنایع ریختهه 

ه ابزار مورد استفاده در این مطالع بود. CNC آلومینیو ، تکمیل کاری،

سه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، کیفیت زنهدگی کهاری و رضهایت    

 شغلی استفاده بودند که توس، کارگران تکمیل گردیدند.

 پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل متغیرهای سن، وضعیت تاههل، 

سابقه کهاری، شهغل دو ، میهزان سهاعات کهاری در       سطح تحصیالت،

زنههدگی کههاری  پرسشههنامه کیفیههت   هفتههه و عنههوان شههغل بههود.  

ای اسههت کههه توسهه، ون الر تههدوین گشههته و در مطالعههه پرسشههنامه

 (.15شعبانی نژاد و همکاران روایی و پایایی آن به اثبات رسیده اسهت) 

سوال بوده که سواالت پرسشنامه در مقیاس  13این پرسشنامه دارای 

کامال مخهالف، مخهالف، نظهری نهدار ،     "گزینه ای به صورت 5لیکرت 

به منظور مقایسه و ارزیهابی   تنظیم گشته است. "امال مواف مواف  و ک

بهتر نتایج این مطالعه با سایر مطالعهات، در ههر یهک از حیطهه ههای      

کیفیت زندگی کاری و امتیاز کهل پهس از تجمیهع نمهرات بهه ماخهذ      

حیطه رضایت از شغل  1سوال این پرسشنامه  13 تراز گردید. 122-2

فعالیهت ههای    ارتبهاط  ای، کهاری، شهر  و حرفه، وضع عمومی سالمتی،

  13را مهی سهنجد و سهوال     استرس در کار، کنترل در کار منزل، -کار

به طور مجزا رضایت از کیفیهت زنهدگی کهاری را مهورد ارزیهابی قهرار       

 می دهد.

محههور سههواالت در ایههن   در خصههوص  پرسشههنامه رضههایت شههغلی، 

و توهوری   باشد و بر مبنای ماهیهت کهار  پرسشنامه عوامل انگیزشی می

ریزی شده است که در حقیقت نگرش افهراد را  دو عاملی هرزبرگ پایه

سوال بوده  12نماید. این پرسشنامه دارای در مورد شغلشان عنوان می

کامال "گزینه ای به صورت 5که سواالت پرسشنامه در مقیاس لیکرت 

مخالف، تا حدودی مخالف، نظری ندار ، تها حهدودی موافه  و کهامال     

بهود. ایهن پرسشهنامه دارای پهنج بعهد نفهس کهار، پیشهرفت، "مواف 

طوری که هر یهک از  شناسایی، کسب موفقیت و مسوولیت می باشد به

ابعاد پرسشنامه توسه، چههار سهوال مهورد سهنجش و ارزیهابی قهرار

بیانگر رضایت شهغلی پهایین،    32گیرد. در این پرسشنامه نمره زیر می

به معنهای   72وس، و نمره باالی رضایت شغلی مت 72تا  32نمره بین 

باشهد کهه ههر دو    رضایت شغلی باال قهرار گرفتنهد. الز  بهه یکهر مهی     
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پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ روایهی و پایهایی طهی 

مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته است.

و از آمهار   .1ویهرایش   SPSSها از نر  افزار برای تجزیه و تحلیل داده

)ضریب همبستگی  استنباطیوصیفی مانند فراوانی و درصد و از آمار ت

ویتنی  و  –ها از آزمون من پیرسون( و همچنین برای مقایسه میانگین

آزمههون انههالیز واریههانس یکطرفههه و همچنههین  بههرای تعیههین مههدل از  

 رگرسیون خطی استفاده شد.

 هایافته

سهال  7/33.±17/5مطالعهه  کننده در ایهن  میانگین سنی افراد شرکت

افهراد دارای   %.7/1سهال بهود.    3/12±1/5میانگین سابقه کهاری  بود.

افهراد دارای مهدرک فهو      %3/5مدرک دیپلم و  %11مدرک زیر دیپلم،

افهراد   %3/37افراد متاهل و مابقی مجهرد بودنهد.    %3/35دیپلم بودند. 

سهاعت در هفتهه    51دارای شغل دو  نبودند. افراد بهه طهور میهانگین    

افراد در واحد تکمیل  %7/12هد به انجا  کار خود هستند. متع

 %7/13در واحد آلومینیهو ،  CNC،3/17%افراد در واحد  %3/37کاری،

افراد بار کهاری خهود را کهامال     %1در واحد یوب مشغول به کار بودند. 

افهراد سهنگین و    %7/12افراد بار کاری خود را متوسه،، %3/11سبک، 

 نمودند.  بسیار سنگین عنوان 11%

ههای  مشخص اسهت از بهین حیطهه    1طوری که از نمودار شمارههمان

رضایت از شغل و حرفهه دارای بهاالترین    ،مختلف کیفیت زندگی کاری

 کمتههههرین دارای منههههزل –( و ارتبههههاط کههههار 33/..میههههانگین)

 73/33( و میانگین کیفیت زندگی کاری ابراز شده کل11/33)میانگین

افراد دارای عد  رضایت از کیفیت  %1/53د. بو 13/11با انحراف معیار 

دارای  %11افههراد نظههری نداشههته و  %3/13زنههدگی کههاری داشههته و 

 رضایت بودند.

در صنعت مورد بررسي های مختلف کیفیت زندگي کاریمقایسه حیطه -1نمودار

 کیفیهت  مختلهف  ابعهاد  میانگین تست -با استفاده از آزمون آماری تی

 را معنهاداری  آمهاری  تفهاوت  متاهل و مجرد افراد بین در کاری زندگی

  تفاوت واریانس آنالیز آماری آزمون از استفاده با (.<25/2p)نداد نشان

 شهرای،  کهار،  در کنتهرل  منهزل،  -کهار  ارتباط هایحیطه در معناداری

این در گوناگون مشاغل در کل شده ابراز کاری زندگی کیفیت و کاری

 دیگهر  ههای حیطهه  در اخهتالف  ایهن  اما(. > 211/2pدیده شد) صنعت

 (.<25/2p) نبود معنادار

 افهراد  (13)%3/15. بهود   33/55±35/13افهراد  شغلی رضایت میانگین

 شههغلی رضههایت دارای(  123)%7..1پههایین، شههغلی رضههایت دارای
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 نفس بعد میانگین .بودند باال شغلی رضایت دارای (13)%11 و متوس،

 بعهههههد ، 1/12.±77/3 پیشهههههرفت بعهههههد ،33/3±11/3کهههههار

 مسهوولیت  بعهد  در و11/.1±3موفقیهت  بعهد  ،71/11±31/3شناسایی

 بهین  واریهانس  آنهالیز  آمهاری  آزمهون  از استفاده با. بود 3/1±77/12.

 مشهاهده  معناداری اختالف گوناگون وظایف در شغلی رضایت میانگین

 از اسهتفاده  با تاهل وضعیت با شغلی رضایت بین اما .(=237/2p) شد

 .(<25/2p)نیامد بدست معناداری اختالف تست – تی آزمون

 و کل شده ابراز کاری زندگی کیفیت بین پیرسون آزمون از استفاده با

 جهدول . آمهد  بدسهت  معنهاداری  ارتباط شغلی رضایت با آن ابعاد تما 

 را آن ابعهاد  و کل شده ابراز کاری زندگی کیفیت بین ارتباط 1 شماره

مقایسه کیفیهت زنهدگی کهاری کهل و      .دهدمی نشان شغلی رضایت با

 بها  مهده اسهت.  آ 1های مورد بررسی در نمهودار  احدرضایت شغلی در و

 و حرفهه  و شغل از رضایت که شد مشخص خطی رگرسیون از استفاده

 تهاثیر  بیشهترین  دارای شهغلی  رضهایت  عامل بر سالمتی عمومی وضع

.  بودند

های شغلی در واحدمقایسه کیفیت زندگی کاری کل و رضایت  -2نمودار

 مورد بررسی

(پیرسون آزمون) شغلي رضایت با آن ابعاد و کل شده ابراز کاری زندگي کیفیت بین ارتباط-1 جدول

رضایت شغلی  نفس کار پیشرفت شناسایی کسب موفقیت مسئولیت

ابعاد رضایت

شغلی 

کیفیتابعاد 

کاری زندگی 

595/0 (221/2=P) 555/0(221/2=P) 333/0(221/2=P) 520/0(221/2=P) 323/0(221/2=P) 453/0(221/2=P) 
 زندگی کیفیت

 کل کاری

595/0 (221/2=P) 554/0(221/2=P) 353/0(221/2=P) 532/0(221/2=P) 355/0(221/2=P) 354/0(221/2=P) 
 و شغل از رضایت

 حرفه

215/0 (223/2=P) 305/0(221/2=P) 205/0(21/2=P) 032/0(313/2=P) 020/0(71./2=P) 231/0(221/2=P) کار در استرس 

454/0 (221/2=P) 401/0(221/2=P) 213/0(22./2=P) 450/0(221/2=P) 210/0(223/2=P) 245/0(223/2=P) کاری شرایط 

470/0 (221/2=P) 333/0(221/2=P) 254/0(223/2=P) 335/0(221/2=P) 314/0(221/2=P) 451/0(221/2=P) منزل – کار ارتباط 

510/0 (221/2=P) 433/0(221/2=P) 303/0(221/2=P) 450/0(221/2=P) 331/0(221/2=P) 330/0(221/2=P) کار در کنترل 

564/0(221/2=P) 521/0(221/2=P) 335/0(221/2=P) 400/0(221/2=P) 320/0(221/2=P) 411/0(221/2=P) 
 عمومی وضع

 سالمتی
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شغلي با استفاده از رگرسیون بررسي ابعاد کیفیت زندگي کاری بر رضایت -2 جدول

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 
Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 007/56 544/2 565/15 000/0

JCS 220/0 055/0 525/0 651/2 009/0

GWB 176/0 077/0 251/0 275/2 024/0

HWI 091/0 056/0 159/0 262/1 107/0

SAW 024/0- 042/0 041/0- 575/0- 567/0

CAW 021/0 065/0 054/0 509/0 755/0

WCS 012/0- 057/0 019/0- 205/0- 555/0

 بحث

و  کیفیهت زنهدگی کهاری    میهان بررسهی رابطهه    حاضر درصددمطالعه 

کیفیهت   میهان   ،بر اساس نتایج بهه دسهت آمهده    .رضایت شغلی است

 وجهود دارد  ر و مثبتهی معنهادا یت شهغلی رابطهه   و رضها  زندگی کهاری 

(221/2p=به گونه .)باالتر، رضایت شغلی  ای که کیفیت زندگی کاری

هها مطهاب  بها    بیشتری را بهرای کارکنهان بهه همهراه دارد. ایهن یافتهه      

مبنی بر تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی  های قبلیپژوهش

 .  (11-13باشد) افراد می

عوامل مرتب، با کیفیت زنهدگی کهاری کارکنهان اهمیهت      پی بردن به

داری کهه بها رضهایت    زیرا به دلیل رابطه مثبهت و معنهی   فراوانی دارد،

های آن رضایت شهغلی  توان با تغییر و دستکاری مولفهشغلی دارد، می

 را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان و محی، کاری گا  برداشت.

ای است، لهذا  زندگی کاری یک مفهو  مقایسه با توجه به اینکه کیفیت

توانههد هههای انجهها  شههده در ایههن زمینههه مههیمقایسههه آن بهها پههژوهش

های بهتری را در ارتباط با وضعیت موجود ارا ه نماید. بر اساس دیدگاه

 Health & Safety) پژوهشی که توسه، مجهری امنیهت و سهالمت    

Executive  نهدگی کهاری   ( در انگلیس صورت گرفته اسهت کیفیهت ز

بیش از سی هزار نفر از کارکنان انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است 

(. 13که به عنوان معیار در این پزوهش مورد بررسی قرار گرفته است)

گردد پهژوهش حاضهر در مقایسهه بها ایهن      همانطوری که مالحظه می

معیار از وضع نامطلوبی برخهوردار اسهت. دلیهل پهایین بهودن کیفیهت       

بهدین   ری در پژوهش حاضر نسبت به مقیهاس معیهار شهاید   زندگی کا

شهود،  محول می کارکنان این صنعتکه به  هاییفعالیت دلیل باشد که

نبوده، کارکنان پژوهش حاضر فرصت و شانسهی   برانگیز چالش چندان

یها در   ههای خهود ندارنهد و   در جهت شکوفا کردن استعدادها و توانایی

بهه کارکنهان پهژوهش حاضهر داده     گیری چندان اختیار تهامی  تصمیم

 شود.نمی
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های پژوهشهی نشهان داد کهه میهانگین کیفیهت زنهدگی کهارییافته

و  عههربای کههه در مطالعهههبههود.  73/33کارکنههان دارای میههانگین  

با عنهوان بررسهی کیفیهت زنهدگی کهاری       1211 همکارانش در سال

کی های وابسته به دانشهگاه علهو  پزشه   پزشکان متخصص بیمارستان

میانگین کیفیت زندگی کاری جامعه مورد مطالعهه  تهران انجا  دادند 

گودرزونهد  ای دیگر که در مطالعه (.15گزارش کردند) .75/3خود را 

با عنوان بررسی کیفیت زنهدگی   1211و همکارانش در سال  چگینی

ههای دولتهی شههر رشهت     بیمارستان کاری و رضایت شغلی کارکنان

فیت زندگی کاری جامعه مورد مطالعه خود را انجا  دادند میانگین کی

( که با میانگین کیفیت زنهدگی کهاری در   11گزارش کردند ) 73/.1

مطالعه حاضر اختالف زیادی دارد. نتایج این مطالعه نشان داد کهه از  

رضهایت از شهغل و   های مختلف کیفیهت زنهدگی کهاری،    میان حیطه

ین در حالی است کهه  اباشد. می دارای باالترین میانگین (JCS)حرفه

های مختلف کیفیهت زنهدگی کهاری    از میان حیطه عربدر مطالعات 

(. 15( دارای بهاالترین میهانگین بهود)   GWBوضع عمهومی سهالمتی)  

توانهد ناشهی از   اختالف در نتایج مطالعات مذکور با مطالعه حاضر مهی 

تفاوت در سطح تحصیالت یا تفاوت اختالف در جامعه مورد پژوهش، 

باشهد. در ایهن مطالعهه    در نظا  حهاکم بهر دو جامعهه مهورد مطالعهه      

ههای مختلهف کیفیهت زنهدگی کهاری      مشخص شد که در بین حیطه

ترین میهزان برخهوردار   ( از پایینHWI) کارکنان، ارتباط کار و منزل

دهد وضعیت کاری کارکنان این شهرکت بهه طهور    است، که نشان می

 گذارد.مطلوبی بر زندگی شخصی آن ها اثر مینا

های کیفیت زندگی کاری و رضهایت شهغلی نیهز    در ارتباط بین مولفه

دهد کهه بهین ابعهاد کیفیهت زنهدگی      نتایج تحقیقات حاضر نشان می

و رضایت شغلی ارتباط معنادار و همبستگی باالیی وجهود دارد.   کاری

بها رضهایت شهغلی     برای مثال، در خصوص ارتباط بین شرای، کهاری 

در سال  تریفا و کلوپ نتایج تحقی  حاضر با مطالعه انجا  شده توس،

و همکههارانش در سههال  حسههینی(. 17مطابقههت کامههل دارد ) 1225

در سهال   گودبهال و  1223در سهال   چهک لینهگ  و  اوتمهان ،  .122

نیز بیان کردند که بین ابعاد کیفیت زنهدگی کهاری و رضهایت     1223

 بهر  (..1-32ار و همبستگی بهاالیی وجهود دارد )  شغلی ارتباط معناد

 تمهامی  بتواننهد  هاسازمان که صورتی در گفت توانمی اساس، همین

 شهرایطی  و دهند افزایش را کارکنان خود  کاری زندگی کیفیت ابعاد

 پیشهرفت،  عهدالت،  احسهاس  آنهان  تها  کننهد  فهراهم  کار محی، در را

 و هها توانهایی  روزبه  بهرای  فرصهت  ارتقهای  و رشهد  امنیهت،   موفقیت،

 خهود  شغل از مندیرضایت احساس کلی طور به و خود هایخالقیت

 رشهد  و کارکنان عملکرد افزایش شاهد توانمی آنگاه باشند، داشته را

.بود سازمان در پویایی و

آزمون آمهاری   تاهل، وضعیت ارتباط میان رضایت شغلی بادر بررسی 

ابعاد مختلهف کیفیهت   میان . همچنین نشان نداد را  تفاوت معناداری

نیز تفاوت معنهاداری دیهده    در بین افراد مجرد و متاهل زندگی کاری

انجا  دادند  1211و همکارانش در سال  عربای که نشد. در مطالعه

نیز به این موضوع پرداخته شد امها تفهاوت معنهاداری در ایهن مهورد      

در سال  و همکارانش شعبان نژادای که (. در مطالعه15مشاهده نشد)

انجا  دادند، نشان دادند که کیفیت زندگی کهاری ابهراز شهده     1211

ها باالتر از کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده مجرد در تما  حیطه

باشد؛ ولی این ارتباط معنادار نبود کهه بها   پزشکان خانواده متاهل می

با این حال به دلیل تفهاوت در   (.15نتایج مطالعه ما همخوانی داشت)

ههای  جوامع مورد مطالعه در  مطالعات مذکور ممکن است به بررسهی 

 نه نیاز باشد.یبیشتری در این زم

دهد که میانگین میزان رضایت شهغلی بهین کارکنهان    نتایج نشان می

آن است که کارکنهان در حهد متوسه،     باشد که حاکی از می 55.33

 و رانتهه  در و همکهارانش  منجمهد  تحقی با  این نتایج .رضایت دارند

 راسهههتا یهههک در در مادریهههد فرنانهههدزههههای یافتهههههمچنهههین بههها 

(. در این رابطه، رضایت افراد از بعد موفقیت بیشهتر از  31،31)هستند

 بعهد  کهه  شهود می مشاهده دیگر ابعاد گزارش شده است. با این حال،

 بررسهی  مهورد  عوامهل  سهایر  بها  مقایسه در مسوولیت بعد کار و نفس

 بهدان  شهاید . انهد  داده اختصهاص  خود به را ترضای میزان ترینپایین

 شهود، چنهدان  که به افهراد محهول مهی    هاییدر فعالیت که باشد معنا

گیهری چنهدان اختیهار تها      یا افراد در تصمیم و نبوده برانگیز چالش

که در سهال   و همکارانش ویلدمطالعات این در حالی است که  .ندارند

موضوع است که بهر اهمیهت   انجا  گرفت نیز تایید کننده این  1221

 (.33مسوولیت شغلی تاکید ویژه دارند)

 عمهومی  وضهع  و حرفه و شغل از با توجه به جدول رگرسیون رضایت

دههد  بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی دارد. این نشهان مهی   سالمتی

کنند و از شهغل  افرادی که شغل و حرفه خود را داوطلبانه انتخاب می
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سالمتی روحهی و جسهمی بهاالتری هسهتند     و حرفه خود راضی و در 

نارنجی  و میرکمالیای که بیشترین رضایت شغلی را دارند. در مطالعه

 و کهاری  زنهدگی  کیفیهت  رابطه با عنوان بررسی .122در سال  کنی

 صهنعتی  و تهران هایدانشگاه علمی هیوت اعهای بین شغلی رضایت

قهانون گرایهی در   شریف انجا  دادند بیان کردند که به ترتیب اولویت 

سازمان، تامین فرصت رشهد و امنیهت مهداو  بیشهترین تهاثیر را بهر       

در تحقی  خود نشان داد که بعد جو  فوریه(. 33رضایت شغلی دارند)

تهرین عامهل   سازمانی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری مهم

اخهتالف در نتهایج   (. 13) بینهی کننهده رضهایت شهغلی اسهت     پهیش 

تواند ناشی از اختالف در جامعهه  ور با مطالعه حاضر میمطالعات مذک

تفههاوت در سههطح تحصههیالت یهها تفههاوت در متههد   مههورد پههژوهش، 

 .  جمع آوری اطالعات در جوامع تحت بررسی باشد

در بین واحدهای مورد مطالعه باالترین میانگین کیفیت زندگی کاری 

ر بهودن  در میان کارکنان واحد تکمیل کهاری مشهاهده گردیهد. بهاالت    

میانگین کیفیهت زنهدگی کهاری در کارکنهان  واحهد تکمیهل کهاری

تواند بیانگر ایهن موضهوع باشهد کهه ایهن واحهد از وضهع عمهومیمی

سالمتی، کنترل در کار و شرای، کاری بهتری نسبت به دیگر واحدها 

ای است که امکان برخوردار است. در این واحد، شرای، کاری به گونه

هها و اسهتعدادهای کارکنهان را تها حهدودی فهراهم       استفاده از مهارت

تهر  کند و عوامل استرس زا نیهز بهه نسهبت دیگهر واحهدها پهایین      می

باشد. در نتیجه باعث رضایت شهغلی بیشهتر کارکنهان ایهن واحهد      می

شده است. در مقابل پایین بودن میانگین کیفیهت زنهدگی کهاری در    

باشد که نگر این مطلب میواحد آلومینیو  نسبت به دیگر واحدها، بیا

زا برای کارگران در محی، کاری وجهود دارد و شهرای،   عوامل استرس

ای است که امکان کنترل کار و وضع بهداشت و سالمت گونهکاری به

شاغلین به میزان کمتری فراهم باشد و میانگین رضایت شهغلی ایهن   

گهردد  تر باشهد. لهذا پیشهنهاد مهی    ها پایینواحد نسبت به دیگر واحد

تهر  طراحان و برنامه ریزان آموزشهی ایهن شهرکت در مقیهاس وسهیع     

کیفیت زندگی کاری این واحد را مورد مطالعهه قهرار داده و درصهدد    

 رفع این مسوله و افزایش رضایت شغلی کارکنان این واحد باشند.

 ارتبهاط  هایحیطه در معناداری تفاوتنتایج پژوهشی نشان دادند که 

 ابراز کاری زندگی کیفیت و کاری شرای، کار، در کنترل منزل، – کار

ای که گونهصنعت وجود دارد. به این در گوناگون مشاغل در کل شده

با مشاهدات ما به هنگا  بررسی و انجا  تحقیقات در این صنعت ههم  

در عنوان مثال باالترین میهانگین کیفیهت زنهدگی کهاری     بود. به دسو

یههل کههاری مشههاهده شههد.   میههان کارکنههان واحههدهای یوب و تکم 

های ما نشان دادنهد کهه ایهن واحهدها شهرای، کهاری بهتهر وبررسی

کارکنان در ارتباط میان خانواده و محی، کاری خود موف  تر بودنهد.  

از کیفیهت   CNCاین در حالی بود که کارکنهان واحهد آلومینیهو  و    

زندگی کاری و شرای، کاری ضعیف تهری نسهبت بهه دیگهر واحهدها      

  بودند. برخوردار

ال،  ایهده  کهار   شهرای،  سالم، و ایمن کاری محی، داشتن که آنجا از

 تهاثیر  کهه  منهزل  و کهار  ارتبهاط  از آن ترمهم و کنترل در امور کاری

 دارد و کارکنهان  شخصی زندگی بر نامطلوب اثرات کاهش در بسزایی

باشهند،  مهی  کارکنهان  کاری زندگی کیفیت مهم عوامل و ضروریات از

ت تهر کیفیه  شود مسوولین این شرکت در مقیاس وسیعمیلذا توصیه 

، کنتهرل در کهار و شهرای، کهاری     زندگی کاری، ارتباط کهار و منهزل  

واحدهای مختلف در این صنعت را مورد مطالعه قهرار داده و درصهدد   

ههای مختلهف   هها در واحهد  رفع ایرادات و به حداقل رسهاندن تفهاوت  

 دلیل کارکنان به همکاری ضعف مطالعه این هایمحدودیت از باشند.

 صهنعتی  حهوزه  در شهده  انجا  تحقیقات و منابع وکمبود وقت کمبود

مشکلی کهه همهواره در مطالعهات فهردی و      .توان اشاره کردمی کشور

باشهد. در خصهوص ادامهه    ای گریبهانگیر پژوهشهگران مهی   پرسشنامه

 و کیفیت زندگی کاری سطح بودن پایین دلیل ، بهمطالعه انجا  یافته

 بیشتر و مطالعات هابررسی انجا  کارکنان، در باال شغلی رضایت عد 

 راسههتای در کههاربردی راهکارهههای ارا ههه و شناسههی سههبب زمینههه در

 شود.می پیشنهاد عوامل این نمودن حداقل یا و برطرف

 گیرینتیجه

 خهود  شهغل  از افهراد  از زیادی درصد مطالعه این در اینکه به توجه با

 کارکنهان  رضهایت  ارتقهاء  بهرای  ما پیشنهادات تند،نداش کامل رضایت

 چهالش  کافی قدر به وظایف شود سعی شغل طراحی در که است این

 همهراه  جلسهاتی  شهود  سهعی  کند، رضایت احساس فرد تا باشد انگیز

 هرچنهد  آنهها  از حل راه کسب و امور در گیریتصمیم جهت کارکنان

 دادن برای خدمت نضم آموزشی هایدوره از شود، برگزار یکبار وقت

 انگیزه در جهت بهبهود کیفیهت زنهدگی کهاری     ایجاد و الز  اطالعات
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 توصهیه  انهدرکاران  دسهت  و مسهووالن  و بهه  شهود  اسهتفاده  کارکنان

 جههت  مسهاعد  محیطهی  عنهوان  بهه  را صنعت خودروسهازی  شودمی

 .باشند داشته را الز  همکاری مورد این در و نموده آماده پژوهش

سپاسگزاری

 و ایههن صههنعت محتههر  مسههووالن و کارکنههان کلیههه از وسههیلهبههدین

 شود.می قدردانی نمودند، یاری تحقی  این انجا  در که همکارانی
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Abstract

Investigating the Dimensions of Quality of Work Life and Its Relation to 

 Job Satisfaction in an Automotive Industry 

Seyed Abolfazl Zakerian1, Gholam Heidar Teymuri 2, Iman Ahmadnezhad 3, Marzieh Abbassinia 4, 

Abdolrasoul Rahmani 4, Mehdi Asghari *5
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Abstract 
Introduction: The present study was aimed to investigate the dimensions of quality of work life and its relation to job 

satisfaction among workers of automotive industry.  

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 150 workers of an automotive industry in Tehran city 

were chosen by simple random sampling method. Three questionnaires of demographic characteristics, quality of work 

life and job satisfaction were employed as data collecting tools. For data analysis, descriptive statistics, t-

test, analysis of variance (ANOVA), correlation and regression tests were used. 
Results: About 6% of participants evaluated their workload as light, 11.3% as moderate, 60.7% as heavy, and 22% as 

very heavy. The average of job satisfaction was 55.94± 13.45. 15.3% of subjects had low job satisfaction, 68.7% 

moderate and 16% reported high job satisfaction. There was a positive and significant relation between quality of work 

life and job satisfaction (p = 0.001). Meanwhile, general health condition had the highest effect on job satisfaction. 

Conclusion: In general, there was a positive and significant relation between the quality of work life and job 

satisfaction, so that the higher the quality of work life, the higher the job satisfaction of workers. The results also 

emphasize the role and impact of managers and supervisors for effective interventions to improve quality of work life 

and job satisfaction. Therefore, further studies are proposed for the identification of other effective factors on the 

quality of work life and job satisfaction. 

Key words: Quality of work life, Job satisfaction, Automotive industry 
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