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 چکيده
این پژوهش توصیفی از نوع بود.  هاي کیفیت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایرانبررسی مولفههدف اصلی این پژوهش 

باشد. در این تحقیق مفهوم کیفیت زندگی کاري با استفاده از و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه میپیمایشی، از نظر هدف کاربردي بوده 

مورد سنجش قرار گرفته پرسشنامه کیفیت زندگی کاري والتون و مفهوم تعهد سازمانی با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 

جامعه مورد هاي مرتبط استفاده شده است. ها و گویهاست. همچنین براي بررسی متغیرهاي عملکرد فردي و میل به ماندن نیز از پرسشنامه

ل بکار مشغو 1396در سال نفر که  117۸0دهند به تعداد را کلیه کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران تشکیل می مطالعه پژوهش حاضر

نفر افزایش  400به  372پاسخ، حجم نمونه از نفر برآورد گردید که جهت پوشش موارد بی 372فرمول کوکران حجم نمونه براساس  .اندبوده

  .انتخاب شدند ايطبقهگیري تصادفی . روش نمونهیافت

هاي آمار توصیفی، ضریب همبستگی ، افزون بر روشهاجهت تجزیه و تحلیل یافتهدر تحلیل اعتبار از مدل آلفاي کرونباخ بهره گرفته و 

هر چه . نتایج نشان دادند که و براي تحلیل چند متغیره نیز عالوه بر تحلیل رگرسیون از تحلیل مسیر استفاده شده است  fآزمونپیرسون و 

یابد و ها در سازمان نیز افزایش میماندن آنافراد کیفیت زندگی کاري خود را بهتر ارزیابی نمایند، تعهد سازمانی، عملکرد فردي و میل به 

کیفیت زندگی کاري، تعهد  گیري کرد که به ترتیب متغیرهايتوان نتیجهبالعکس. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر می

 اند.سازمانی و میل به ماندن بیشترین میزان اثرگذاري بر متغییر وابسته یعنی عملکرد فردي را داشته

 

 .زندگی کاري، تعهد سازمانی، میل به ماندن کیفیت :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

 بررسی وضعيت عملکرد فردي و عوامل موثر بر آن )با تاکيد برمتغير کيفيت زندگی کاري( 

 کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران( )مورد مطالعه:

 ۱ زینب امامی
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 :مقدمه

 گذشته هايدهه در کهیاست، درحال شده مبدل سراسر دنیا در ايهعمد اجتماعی موضوع به کاري زندگی کیفیت معاصر مدیریت در امروزه،

در سراسر دنیا تبدیل  سازمانی مهم -شد. مفهوم کیفیت زندگی کاري به یك موضوع اجتماعیمی شخصی )غیرکاري( تاکید زندگی بر فقط

انی محیط کار شده است. کیفیت زندگی کاري به طور کلی به معنی تصورات ذهنی و ادراک کارکنان یك سازمان از مطلوبیت فیزیکی و رو

رهاي مختلف درباره گون تصورات ذهنی، درک و برداشت افراد در جوامع و کشوهاي مختلف و گوناباشد. با توجه به اینکه در فرهنگخود می

هاي کیفیت رنامهباشد در بسیاري از بگیري کیفیت زندگی در جوامع مختلف نیز متفاوت میهاي اندازهزندگی و کار متفاوت است، شاخص

ی آنها افزایش یابد. کارکنان از طریق ارتقاء سطح انگیزش درونزندگی کاري تالش بر آن بوده است تا با افزایش رضایتمندي شغلی، عملکرد 

، کاهش میزان اعمال ها موجب کاهش میزان شکایات کارکنان، کاهش میزان غیبت از کاردهد اجراي این برنامههاي مطالعاتی نشان مییافته

 (.633: 1993وردون، هاي پیشنهاد شده است )گر برنامهها دهاي مثبت کارکنان و افزایش میزان مشارکت آنمقررات انضباطی، افزایش نگرش

سطح شاخص توسعه  قانون برنامه چهارم و مفهوم ارتقاي 101همچنین در راستاي اجرایی کردن مفهوم کار شایسته بر مبناي آنچه در ماده 

جراي پژوهشی با ست، ضرورت مطالعه و اقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده ا 29انسانی مندرج در ماده 

ن، که نهایتًا آهاي کیفیت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاي هدف بررسی سطح مؤلفه

 نماید.افزایش کارایی و منافع شرکت و کارکنان را بدنبال خواهد داشت، موضوعی الزامی و اجتناب ناپذیر می

نی کارکنان هاي کیفیت زندگی کاري و رابطه آن با عملکرد، میل به ماندن و تعهد سازمان تحقیق ضمن بررسی و سنجش سطح مولفهای

ه ماندن و افزایش کیفیت ببه منظور بهبود عملکرد کارکنان، افزایش تعهد سازمانی، افزایش میل  را کارهاییاقماري شرکت ملی نفت ایران، راه

 نماید.ان ارایه میزندگی کاري آن

ا هستند. از اینرو هها و سازندگینیروي انسانی بزرگترین سرمایه یك سازمان است. کارکنان منشاء خالقیت و سرچشمه بسیاري از توانائی

شناسایی وضعیت ا آید. باستفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که براي صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می

یزي دقیق و تالش ردقیق و کارآمد و برنامه گیريتوان ضمن اطالع رسانی صحیح به مدیریت، به تصمیمکیفیت زندگی کاري در سازمان می

رکنان فزایش رضایت کاتواند ضمن اهاي کارکنان کمك نماید و بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان میها و برآورد خواستهبراي بهبود برنامه

 باعث بهبود و افزایش عملکرد آنان گردد و این امر ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد.

 

 پژوهشاهداف 

  الف( اهداف کلی:

 هاي کیفیت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایرانتعیین سطح مؤلفه

 :طرح ب ( اهداف جزئی

 ارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران با تعهد سازمانیک بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري -1

 ررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران با میل به ماندنب -2

 ررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران با عملکرد ب -3

 یت زندگی کاري کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایرانطح کیفستعیین راهکارهایی جهت ارتقاء  -4

 

 :ادبيات تحقيق

کوشد تا به نیازهاي فرامرتبه کارکنان آورد. این مهم میتري را براي افراد فراهم میبا کیفیت برتر، محیط کاري مناسب زندگی کاري کیفیت

هاي باالتري هستند ییها و تواناکوشد تا کارکنانی را که داراي مهارتو نیازهاي بنیادین آنان هر دو پاسخ گوید. زندگی کاري با کیفیت برتر می

هایشان باشند ها و مهارتگمارد و محیط و شرایط کاري را فراهم آورد که آنان را برانگیزاند، به طوري که خواهان بهبود توانایی را به کار

 (526: 1377)دیویس، نیواستروم، 

برنامه اعمال قانونی خاصی کیفیت زندگی کاري برنامه جامعی است که نیازها و الزامات زیادي را در نظر دارد. این « ۱هاروي و براون»به عقیده 

گیرد. کیفیت زندگی هاي کار منصفانه، اعمال مربوط به شانس مساوي براي استخدام و قوانین دستمزد کارگران را در برمیاز قبیل استاندارد

: 13۸6ناسد )محمدزاده، شهاي آنها از قبیل دستمزد، امنیت شغلی، فرآیند انجام کار و وظیفه را به رسمیت میها و خواستهکاري، اتحادیه

66۸ .) 

                                                             
1- Harvey & Brown   
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هاي کیفیت زندگی کاري که در ایاالت متحده به کار گرفته شده است، مشارکت کارمندان اند که برنامه( اظهار داشته1993داچ و شرمن )دتچ، 

تر، کیفیت زندگی کاري دهد. به معناي دقیقها افزایش میکاري و آموزش مهارتآوري جدید، محیط هاي مربوط به فنگیريرا در تصمیم

کاري آنها و افزایش  کند و هدف آن بهبود شرایطها و اقداماتی است که به افزایش و حفظ رضایت کارمندان کمك میاي از روشمجموعه

دارد و کاري وجود ن اي براي کیفیت زندگیدهد که تعریف معمول و پذیرفته شدهکارآیی سازمان است. مروري بر ادبیات موجود نشان می

ها و عملیات بر روي نگرش کارکنان از کیفیت زندگی کاري تأثیر هاي رهبري، روشمتغیرهاي مختلفی از قبیل خط مشی سازمانی، سبك

 گذارند. می

ر ، رضایت شغلی )ددانا و گریفین معتقدند که کیفیت زندگی کاري به مثابه هرمی است که مفاهیم آن شامل رضایت از زندگی )در رأس هرم(

شود، در نتیجه، محدوده کیفیت هاي مختص کار نظیر رضایت از میزان حقوق، همکاران و ناظران میاواسط آن( و نیز رضایت از سایر جنبه

 اند.ا هم متفاوتزندگی کاري فراتر از رضایت شغلی است. بنابراین، این دو متغیر در عین ارتباط مستقیم با یکدیگر از نظر مفهومی ب

 

 :مهم کيفيت زندگی کاري هاي شاخص

هاي گوناگون با تصورات مختلف ذهنی، در هر جامعه یا هر منطقه از یك کشور به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که داراي خرده فرهنگ

 (. 47: 13۸4بود )میرسپاسی،  گیري کیفیت زندگی متفاوت خواهدهاي اندازهدرباره کار و زندگی است، شاخص

ها در اغلب جوامع مشترک دهد که بعضی از شاخصها از کیفیت زندگی کاري تحقیقات انجام شده نشان مییزات برداشتبا وجود وجه تما

شود، عبارتند از: حقوق و مزایا، خدمات درمانی، خدمات رفاهی، بیمه هاي مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره میهستند. از جمله شاخص

یمنی، شامل: امنیت قبیل که مسلماً این عوامل بخشی از کیفیت زندگی کاري را در چهار مشخصه )امنیت و ا و بازنشستگی و مواردي از این

ها و یادگیري مستمر/ دموکراسی و مشارکت شغلی، ایمنی جسمی و روانی/ مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا/ وجود فرصت پرورش مهارت

 (. 13۸3ام زاده، کند )بهرگیري( خالصه میداشتن در تصمیم

گی کاري )حقوق و مورد زیر، اجزاي عمده کیفیت زند 11در تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به عمل آمده است، کارکنان معتقدند که 

کت هاي کاري/ شردستمزد/ مزایا )به ویژه مزایاي خدمات درمانی(/ داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان/ امنیت شغلی/ نداشتن تنش

شود/ دموکراسی در محل کار/ سهیم بودن در سود/ وجود نظام بیمه بازنشستگی/ وجود امکانات در تصمیماتی که به سرنوشت افراد مربوط می

 (47: 13۸4باشند )میرسپاسی، و خدمات رفاهی/ چهار روز کار در هفته( می

 

 تعهد سازمانی:

و مدیریت  4، رفتار سازمانی۳هاي مدیریتانگیز مورد تحقیق در حوزههاي کاري، کماکان یکی از مفاهیم چالشدر محیط 2مفهوم تعهد سازمان

هاي یك سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از است. تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش 5منابع انسانی

 (. 2001شود )اسماعیلی، اي براي دستیابی به اهداف دیگر تعریف میوسیلههاي ابزاري آن، یعنی ارزش

معنی نوعی وابستگی گیري کردند. این سه بعد شامل تعهد عاطفی به( انواع تعهد سازمانی را در قالب سه نوع تعریف اندازه1990مایر و آلن )

عهد عقالنی نوعی تعهد و ناشی از غیرممکن بودن انتخاب شغل دیگر ها و اهداف سازمان تعریف شده است. تآمیز به ارزشعاطفی و تعصب

ات هاي از دست دادن شغل در کارکنان است و در بعد سوم تعهد، تعهد هنجاري )احساس تکلیف( قرار دارد که نوعی تعهد شامل احساسزیان

ج سودبخشی براي ی در بین کارکنان ممکن است نتایافراد به دین و وظیفه درخصوص سازمان تعریف شده است. بنابراین وجود تعهد سازمان

 (.1991ثبت کارکنان به سازمان است )لینکین، کننده نگرش مسازمان داشته باشد، زیرا این متغیر تقویت

 

 

 

 :ميل به ماندن

                                                             
2 . organizational commitment 
3 . management 
4 . organizational behavior 
5 . human resource management 
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ت که مان از جمله عواملی اسها به حفظ و نگهداري نیروي انسانی نیاز مبرم است، زیرا ترک خدمت و تمایل کارکنان به ترک سازنیاز سازمان

ها به اهداف و جذب و نگهداري منابع انسانی، ترک سازد با توجه به لزوم دستیابی سازمانسازمان را در امر دستیابی به اهداف دچار مشکل می

است و براي خود اشخاص نیز گذاري شده خدمت یا عدم تمایل به ماندن براي سازمان پرهزینه است، زیرا منابع زیادي براي این افراد سرمایه

ک تمایل به تر پرهزینه است؛ زیرا اشخاص باید انرژي زیادي را براي یافتن کار جدید و خوگرفتن با وضعیت شغلی جدید اختصاص دهند.

ف سازمانی، ق اهداتواند کارکنان را از تالش مجدانه باز دارد و آنان را به جستجوگرانی که نیروهاي ذهنی و جسمی را نه در راه تحقخدمت می

دهد، بلکه منجر به کنند، بدل نماید. عدم تمایل به ماندگاري نه تنها اثربخشی را کاهش میهاي فرار از سازمان صرف میبلکه در راه یافتن راه

آن بر یادگیري کارمندان یل به ماندگاري به انگیزه در بین رؤسا، بدلیل تأثیر شود. از طرفی دیگر مکاري میافزایش نرخ غیبت، جابجایی و کم

شود. میل به ماندن؛ نوعی از حالت انگیزش طوري که عدم وجود آن باعث ضعف در یادگیري و پیشرفت کند کارکنان میاهمیت دارد، به

ختلف به یر عوامل مدرونی بالقوه در فرد است براي بقاي در شغلی که به آن اشتغال دارد. این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت تأث

 میل براي ترک شغل بیانجامد.

 

 :ي پژوهش در ارتباط با کيفيت زندگی کاري پيشينه

ها از بیماران و ( در پژوهشی که در آن به بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاري پرستاران بر مراقبت آن2005زاده )( به نقل از قاسم2003مایر )

ها از بیماران و یت زندگی کاري پرستاران موجب بهبود مراقبت آنیجه رسید که افزایش کیفشان با همراهان بیمار پرداخت، به این نتارتباط

 شد.  هاي بیماران خواهدها با خانوادهبهبود برخورد آن

هاي بهداشت و سالمت وسیکانسین ( در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی کاري پزشکان خانواده در سازمان2004باسلی و همکاران )

ي ه به وسیلهپرسشنام 142۸اند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محیط کاري بر کیفیت زندگی کاري بوده است. در این پژوهش پرداخته

شان داد که هر کجا اهداف سازمانی ي این پژوهش ناند. نتیجهکردهسازمان گوناگون کار می 1۸نفر از پزشکان در  397پزشکان پر شده است. 

م کیفیت زندگی کاري پزشکان بهتر هعملکرد سازمانی و  تري داشته، همخوانی بیشها هماي آنو اهداف شخصی حرفهمندي پزشکان با توان

 بوده است. 

ي کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی استان اصفهان انجام ( پژوهشی را با عنوان رابطه200۸حسینی و همکاران )

دار ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان همبستگی مثبت و معنیدادند. نتایج پژوهش

 اصفهان قرار دارد.  دارد. تحقیقات نشان داد، تعهد عاطفی و تعهد هنجاري تحت تأثیر کیفیت زندگی کاري کارکنان تربیت بدنی استان وجود

 گی کاري و عملکرد وجود دارد. هاي کیفیت زندداري بین تمام مؤلفه( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که رابطه معنی13۸0رمضانی )

وري نیروي کار در شرکت صنایع هواپیمایی ایران در پژوهشی که با عنوان بررسی تأثیر متقابل کیفیت زندگی کاري و بهره (2001اوجانی )

ي مستقیم و وري نیروي کار در شرکت صنایع هواپیمایی ایران رابطهانجام داد، به این نتیجه دست یافت که بین کیفیت زندگی کاري و بهره

 دوسویه وجود دارد.

پذیري سازمانی در بین کلیه ي کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با جامعه( در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه200۸باریان و خلیلی )اعت

ي بعد آن رابطه ۸مامی تکارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بین کیفیت زندگی کاري و 

 معنادار وجود دارد.مستقیم و 

وري کارکنان مورد بررسی عنوان یك عامل درون سازمانی روي بهره( در پژوهشی تأثیر کیفیت زندگی کاري را به200۸معمارزاده و اسدي )

رد و این وري کارکنان سازمان دایفیت زندگی کاري و بهرهکدار و مستقیم بین ي معنیقرار دادند که نتایج پژوهش حکایت از وجود رابطه

 وري کارکنان تأیید شده است.ی کاري با بهرههاي کیفیت زندگرابطه از راه آزمون همبستگی بین شاخص

 

 :ي پژوهش در رابطه با تعهد سازمانی پيشينه

( در پژوهشی مشخص کردند که تعادل کار و زندگی، محیط کار ایمن و بهداشتی، پرداخت منصفانه و کافی 2007) 6الولر، جان هانگ و یلیی

( در پژوهشی نشان داد که لنگرهاي مسیر شغلی براساس مدل شاین 2007) ۷و امنیت مداوم تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد. همچنین ربکا

 دارد. داري با تعهد سازمانی ي معنیرابطه

                                                             
6 . lawler, chan huang & yilei 
7 . rebecca 
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ر تعهد سازمانی دارد. ( گزارش کردند که ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاري تأثیرات قابل توجهی ب2007( هیونگ، الولر و لی )13۸2نیرویی )  

کننده تعهد بینیداري پیش( به این نتیجه رسیدند که فاکتورهاي کیفیت زندگی کاري به طور معنی1999نیز دونالدسون و همکارانش )

 باشند. انی میسازم

هاي سراسر کشور پرداخت. هاي تربیت بدنی دانشگاه( در پژوهشی به بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده13۸1حمیدي )

بین تعهد و تعلق  ( به بررسی میزان تعهد و تعلق سازمانی معلمان استان اصفهان پرداخت. نتایج نشان داد رابطه معناداري13۸2همایی )

 سازمانی وجود دارد.

 

 :ي پژوهش در رابطه با ميل به ماندنپيشينه

(. با این حال 19۸2هاي اولیه، براي تعریف تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است )مودي و همکاران، پردازيمیل به ماندن در نظریه

عنوان یکی از پیامدهاي تعهد اند که میل به ماندن را باید بهدهو بالفور و وکسلر بحث نمو ۹، اورایلی و چاتمن8محققان زیادي نظیر رایچرز

 (. 1996اي از تعهد سازمانی در نظر گرفت )بالفورد و وکسلر، سازمانی و نه جنبه

معتقد است که، پتانسیل نزدیك کردن کارکنان و مدیریت به همدیگر را از طریق پیامدهاي مثبتی که براي هر دو دارد،  ۱0(2003نامبی )

عنوان وسیله اقتصادي تحمل نمایند، احتمال شان کنند و فقط شغل را بهداراست. چرا که اگر کارکنان احساس عدم اجرا در پیشرفت شغلی

کاري، غیبت، اعتیاد و تجاوز به حقوق دیگران بپردازند، در نتیجه باعث تضاد شود و احتمال دارد به خرابن کم میها به سازماوفادار ماندن آن

باري کیفیت زندگی کاري را تحت تأثیر شود و یا اینکه ممکن است از خستگی و فشارهاي کار رنج ببرند که بطور زیانکارمند می -مدیریت

لی عوامل مؤثر بر مسیر شغلی معلمان را مشخص کرده و میل به ماندگاري و یا ترک خدمت را محصول عوامل دهد. بیلینگزلی در مدقرار می

بینی عنـوان پیشداند و از طرفی دیگر ادبیـــات طراحی شغل و سازمان اهمیت عوامل شغلی را بهشغلی، فردي و بیرونی در معلمان می

 کند. ن میهاي کیفیت زندگی کاري و ترک خدمت بیاکننده

زینش، حفظ و گ( نیز معتقد است که رسالت کیفیت زندگی کاري ایجاد رضایت شغلی براي کارکنان و کمك به سازمان براي 2003فدریکو )

ب افزایش ( معتقد است کیفیت زندگی کاري ارضاي نیازهاي کارکنان در محیط کار است، که موج1994نگهداري کارکنان است. دسلر )

 شود.یل به ماندگاري و تعهد سازمانی میرضایت شغلی، م

 

 :مبانی نظري

هاي هاي اخیر توجه زیادي به کیفیت زندگی کاري و موضوعات و مسائل مرتبط با آن معطوف شده و راجع به آن مطالعات وپژوهشدر سال

اند و به مفاهیم کیفیت زندگی کاري پرداختههاي مختلفی نی، از دیدگاهپردازان توسعه سازمافراوانی صورت گرفته است. دانشمندان و نظریه

 اند.براي آن تعاریف متفاوتی ارائه کرده

 

 :11نظریه هارولد کنتز

یك روش نظام  دهندهباشد، این کیفیت نشانمی (Q.W.L)هاي برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت زندگی کاري ترین روشیکی از جالب

اجتماعی در  –هاي فنی نویدبخش در قلمرو گسترده توسعه شغلی است که ریشه در نگرش نظام گشايها و یك راهگونه در طراحی شغل

ایی از پژوهش و اي میان رشتهمدیریت دارد. کیفیت زندگی کاري نه تنها یك نگرش و روش گسترده در مورد توسعه شغلی است، بلکه زمینه

 (.1370دهد )کنتز و دیگران، و رهبري و روابط صنعتی را به هم پیوند میشناسی و توسعه سازمانی، نظریه انگیزش  عمل است که روان

 

 :12نظریه مينتزبرگ

هاي پایین سلسله مراتب مازلو جاي دارد یعنی کسانی که نیازهاي آنان از شود افرادي که نیازهاي آنان در ردهدر طراحی شغل استدالل می

حال افرادي که در مراحل نیازهاي باالتر قرار نهند. درهمینهاي تخصصی را برتر میشغل رده نیازهاي ایمنی و همانند آن فراتر نرفته است،

                                                             
8 . Reichars 
9 . oreilly & chatman 
10 . Nqambi 
1 1 . Harold conts 
1 2 . mintzberg 
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اي برجسته مسأله (Q.W.L)همین علت است که کیفیت زندگی کاري هاي گسترش یافته دارند. شاید بهدارند گرایش بیشتري به شغل

 (.1370نماید )مینتزبرگ، می

 

 :13نظریه استيفن رابينز

هاي اسمیت بیش از دویست سال قبل در مورد نظام ها مهندسان و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. مثالً آدامح مشاغل، قرنمحتوا و طر

یت علمی را اقتصادي تخصصی کردن تقسیم مشاغل به قطعات کوچکتر و کوچکتر مطالبی نوشت. در ابتداي قرن حاضر فردریك تیلور مدیر

طرح مشاغل در اصل با تخصصی  1950ها بود عنوان کرد، در واقع تا دهه بخشیدن به مشاغل و نظم بخشیدن به آن که تقریباً هوادار نظام

 کردن مشاغل مترادف بود.

شناسان و دیگر دانشمندان اجتماعی آرام آرام ذهن خود را به عنایت به نیازهاي انسانی کارمندان شناسان، جامعهاما در این سی سال اخیر، روان

هاي ممکن دیگر، عالوه بر تخصصی کردن کارها انجامیده عطوف داشتند که این کار به مراعات مسایل انسانی در محتواي مشاغل و شیوهم

هاي اي بیان نظریهایم، برچسبی شده است برگذاري کردهنام (Q.W.L)است. امروزه ما این شقوق دیگر را که برنامه کیفیت زندگی کاري 

 (. 1369منظور افزایش رضایت خاطر کارمند و استعدادهاي تولیدي او )رابینز،  اخیر طرح شغل به

 

 نظریه والتون:

دهد. هاي کیفیت زندگی کاري نظریه والتون بهترین توضیح در مورد کیفیت زندگی کاري را ارائه میاز بین نظریات مختلف در زمینه مؤلفه

وجه قرار تمورد  (Q.W.L)والتون براي تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاري چارچوبی متشکل از هشت عامل، که به عنوان هدف افزایش 

ها ابراین تأکید بر یك یا چند تا از آنی که باید به آن توجه کرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر رابطه دارند، بندهد. نکته مهممی

 رسد. کافی به نظر نمی

 ر تنظیم کرده است:ي کیفیت زندگی کاري به شــرح زیگانه( الگویی نظري را براي تبیین ابعاد هشــت1974والتون )

محیط  -2و کافی: حقوق کافی باید به نحوي باشد که فرد بتواند در سطح معقول و متناسب با مهارت خود زندگی نماید.  حقوق منصفانه -1

کار سالم و ایمن: شامل ساعت کار معقول و استاندارد شده در هفته و پرداخت خوب در قبال ساعات اضافی کار و شرایط فیزیکی مناسب در 

ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم:  -3(. 13۸0اري و یا حوادث ناشی از کار به حداقل کاهش یابد )شولر،محیط کار به نحوي که خطر بیم

ها و فنون جدید و در نهایت ایجاد فرصت ها با روششامل ارجاع وظایف همراه با آموزش و همچنین نوسازي دانش افراد و آشنا نمودن آن

آمیز وظایف جاري آن در انجام موفقیت . موفقیت نهایی سازمان بستگی به توانایی کارکنانکافی براي پیشرفت آنها در سلسله مراتب اداري

هاي جدید دارد. براي انتخاب از میان داوطلبان با گماردن متصدیان به وظایف جدید، بر مبناي توانایی بالقوه افراد خود و سازگاري با وضعیت

شود هاي آموزشی کوشش میگذاري روي توانایی کارکنان در ایجاد برنامهشود، براي سرمایهآمیز وظایف تصمیم گرفته میبراي انجام موفقیت

گرایی در سازمان: اگر در سازمان ضوابط قانونی حاکم باشد، رفتار افراد بر طبق عالیق فردي کاهش قانون -4(. 1377)هرسی و بالنچاردف، 

هاي هاي بعدي حرفشود و افراد نیز بدون واهمه از انتقامري نماید و کارها نهادینه میگیتواند به نظر شخصی تصمیمیابد. دیگر کسی نمیمی

وابستگی اجتماعی زندگی کاري: وابستگی  -5(. 1376زنند و سلطه قانونی به جاي سلطه انسانی حاکم خواهد بود )دوالن و شولر، خود را می

کارکنان، در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد. مسئولیت اجتماعی  اجتماعی زندگی کاري، در واقع به نحوه برداشت )ادراک(

گوید ها در خصوص رعایت رفتار اخالقی به عنوان نهادهاي اجتماعی به معناي وسیع آن. این اصطالح میسازمانی، عبارت است از؛ تعهد سازمان

تعمیم یابد. مدیران باید نقش الگو و نمونه براي تمامی اعضاي سازمان مدیران باید مطمئن باشند که چارچوب اخالقی آنان در کل سازمان 

دارد وري و هم اهداف مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمانی گام برمیداشته باشد. آنان باید متعهد شوند که سازمان هم در جهت افزایش بهره

هاي  ناشی از کار، به نحوي که متعادل بین برنامه کار و مسافرتفضاي کلی زندگی: این مورد به رابطه  -6(. 137۸)شرمرهورن و دیگران، 

انجام تقاضاي سازمان توسط کارمند سبب اختالل در زندگی خانوادگی و اوقات فراغت او نشود، اشاره دارد. در واقع فضاي کلی زندگی به 

هاي هاي زندگی هستند. طراحی برنامهبطه با افزایش هزینههاي پرداخت در رامفهوم برقراري تعادل و توازن در زندگی، نیازمند تعدیل کننده

شود تفریحی عالوه بر فراهم آوردن امکان سرگرمی جداي از جریان کار، ایجاد روحیه کار جمعی را در میان کارمندان موجب می

احساس تعلق نمایند و این نیازمند به  کنند،یکپارچگی و انسجام اجتماعی: کارکنان باید در محیطی که کار می -7(. 13۸1)سیدجوادالدین، 

توانند از توان بالقوه ایجاد یك فضا و جو مناسب کاري است. اگر کارکنان احساس کنند که خودشان و کارشان مورد نیاز سازمان نیست، نمی

که کارکنان احساس تعلق مذکور خود براي تحقق اهداف سازمانی استفاده کنند. یکپارچگی و انسجام اجتماعی به ایجاد فضاي کاري به نحوي 

                                                             
1 3 . Stephen p. robbins 
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هاي الزم براي کارکنان را فراهم آورد تا هاي انسانی: سازمان باید زمینهتوسعه قابلیت -۸(. 1375کند )ساروقی، را احساس نمایند اشاره می

هایی همچون وردن فرصتهاي انسانی به فراهم آهاي فرد شکوفا شود و استعدادهایش رشد کند و به فعل برسد. توسعه قابلیتتوانمندي

شود )سیدجوادالدین، هاي گوناگون و دسترسی به اطالعات مناسب کار اطالق میمند شدن از مهارتاستفاده از خودکنترلی در کار، بهره

13۸1 .) 

 

 نظریه مایر و آلن:

ل موقعیتی مرتبط با محیط کار است. هاي شخصی و عوامدهد که تعهد سازمانی تابعی از ویژگیادبیات مربوط به تعهد سازمانی نشان می

گیري کردند. این سه بعد شامل ( انواع تعهد سازمانی را در قالب سه نوع تعریف اندازه1990(. مایر و آلن )1997هاي آلن و مایر )براساس گفته

عهد عقالنی نوعی تعهد و ناشی از ها و اهداف سازمان تعریف شده است. تآمیز به ارزشمعنی نوعی وابستگی عاطفی و تعصبتعهد عاطفی به

هاي از دست دادن شغل در کارکنان است و در بعد سوم تعهد، تعهد هنجاري )احساس تکلیف( قرار غیرممکن بودن انتخاب شغل دیگر زیان

ی در بین کارکنان دارد که نوعی تعهد شامل احساسات افراد به دین و وظیفه درخصوص سازمان تعریف شده است. بنابراین وجود تعهد سازمان

 (.1991کننده نگرش مثبت کارکنان به سازمان است )لینکین، ممکن است نتایج سودبخشی براي سازمان داشته باشد، زیرا این متغیر تقویت

 

 :مدل مفهومی
 شکل الف: مدل مفهومی کيفيت زندگی کاري

 
 تعاریف عملياتی:

: در این تحقیق مفهوم کیفیت زندگی کاري با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی کاري والتون مورد سنجش قرار کيفيت زندگی کاري

هاي انسانی، فرصت رشد گرفته است. در پرسشنامه والتون هشت بعد پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاري ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت

 .گرایی، فضاي کلی زندگی کاري و وابستگی اجتماعی زندگی کاري وجود دارد تماعی، قانونو امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اج

گویه طراحی شده است که به شرح  4با توجه به تحقیقات مدنظر جهت بررسی متغیر میل به ماندن در میان افراد مورد بررسی میل به ماندن: 

 ذیل است. 

 تصمیم در خصوص نوع رابطه با شرکت در آینده.

 احساس در خصوص ترک شرکت.

 ترجیح ماندن در شرکت یا ترک آن.

 اهمیت گذران دوران خدمت شغلی در شرکت.

ارزیابی عملکرد با استفاده از شش بعد عملکرد شغلی، عملکرد انضباطی، رفتار شغلی، رفتار فردي و ارتباطی، یادگیري و رشد  ارزیابی عملکرد:

 رد سنجش قرار گرفته است.و سرپرستی و رهبري عملیاتی شده و مو

گویه  24تعهد سازمانی با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر مورد سنجش قرار گرفته است. در این پرسشنامه  تعهد سازمانی:

 وجود دارد.
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 زینب امامینام نویسنده مسئول: 

 
 

 شناسی پژوهش:روش

 پژوهش:روش 

 باشد.ی از نوع پیمایش میاز نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، توصیفپژوهش این 

 

  پژوهشمتغيرهاي 

 شود.در این پژوهش، متغیر مستقل در نظر گرفته میتعهد سازمانی، عملکرد فردي و میل به ماندن مستقل:  متغیر

 باشد.میمتغیر وابسته این پژوهش کیفیت زندگی کاري متغیر مالک )متغیر وابسته(: 

 

 و نمونه: جامعه

نفر  400به  372پاسخی حجم نمونه از نفر برآورد گردید که جهت پوشش موارد بی 372گیري حجم نمونه کوکران نمونهبا توجه به فرمول 

هاي تکمیلی که در تجزیه و تحلیل از آنها استفاده شده ارائه گردیده افزایش یافت. در جدول زیر تعداد نمونه هر شرکت و تعداد پرسشنامه

 است. 
 نمونه و پرسشنامه تکميلی به تفکيک شرکت محل فعاليت: تعداد ۱جدول شماره 

 تعداد پرسشنامه تکمیلی  تعداد نمونه  شرکت ردیف

 105  110  شرکت نفت فالت قاره ایران 1

 36  79  شرکت ملی حفاري ایران 2

 114  7۸  شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 3

 17  3۸  هاي نفتی ایرانشرکت پایانه 4

 31  31  مناطق نفتخیز جنوبشرکت ملی  5

 3۸  46  شرکت نفت و گاز پارس 6

 ۸  ۸  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 7

 10  10  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ۸

 359  400  جمع 

 

 :گيري نمونهروش 

همکاران روابط کار و مددکاري اجتماعی و بهبود محیط کار باشد. در این روش از اي میگیري تصادفی طبقهگیري نیز روش نمونهروش نمونه

هاي هدف خواسته شد تا با در نظر گرفتن مواري از قبیل میزان سن، میزان سابقه، وضعیت استخدامی و امور اجتماعی شاغل در شرکت

عنوان نمونه تحقیق ت به انتخاب افراد به)کارمند، کارمند تبدیل وضعیتی و کارگر( و وضعیت جغرافیایی محل کار )سکو، جزیره، خشکی( نسب

 و انجام مصاحبه جهت گردآوري اطالعات اقدام نمایند.

 

 :۱5روایی و  ۱4اعتبار

رشناسان و روساي کااز تعدادي  هاي تخصصی در اختیاريداور جهت کسب نظرات وپرسشنامه اولیه،  گردآوري اطالعات،قبل از در این تحقیق 

ها قرار گرفت، بدین م آنمورد تایید تماارائه شده، اعتبار آن قرار داده شد که پس از اعمال نظرات واحدهاي روابط کار و مددکاري اجتماعی 

  بدست آمد.پرسشنامه وسیله اعتبار صوري 

گویه  4یل به ماندن با م، متغیر  /953و آزمون نهایی  953/0 گویه در آزمون اولیه 35میزان آلفاي کرونباخ در متغیر کیفیت زندگی کاري با 

و متغیر تعهد  927/0ایی و آزمون نه ۸70/0گویه در آزمون اولیه  24، متغیر ارزیابی عملکرد با ۸70/0و آزمون نهایی 0 /773در آزمون اولیه 

 بوده است.  6۸0/0و آزمون نهایی 537/0گویه در آزمون اولیه  24سازمانی با 

                                                             
1 4 . validity 
1 5. reliability 
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 زینب امامینام نویسنده مسئول: 

 
 

پرسشنامه تکمیل شد، که عالوه بر محاسبه آلفاي کرونباخ مفاهیم، نسبت به رفع مشکالت  30زم به ذکر است که در آزمون اولیه تعداد ال

 نگارشی و مواردي که براي پاسخگویان گنگ و نامفهوم بوده اقدام شد.

 

 هاي پژوهش: یافته

 هاي توصيفی: الف : یافته

 درصد زن می باشند. 7/1درصد مرد بوده و  3/9۸سی در این طرح با اکثر کارکنان اقماري مورد برر -

اند افراد داراي تحصیالت لیسانس بیشترین فراوانی را در میان کارکنان اقماري مورد بررسی که وضعیت تحصیلی خود را مشخص کرده -

 5/17درصد و دارندگان مدرک فوق دیپلم با  1۸اند، پس از این افراد، دارندگان مدرک دیپلم با درصد به خود اختصاص داده 9/45با 

 گیرند.درصد قرار می

 1/39سال بیشترین فراوانی را با  31-40اند افراد گروه سنی در میان کارکنان اقماري مورد بررسی که میزان سن خود را مشخص کرده -

سن داشته است. میانگین سنی پاسخگویان  سال 60ترین پاسخگو سال و مسن 23ترین پاسخگو اند. جواندرصد به خود اختصاص داده

 باشد.سال می 1/41نیز برابر با 

میلیون تومان بیشترین  2تا  5/1اند افراد داراي درآمد در میان کارکنان اقماري مورد بررسی که میزان درآمد خود را مشخص کرده -

تومان  1۸90000ه از سوي پاسخگویان حدودآً برابر با اند. میانگین درآمد اعالم شددرصد به خود اختصاص داده 3/33فراوانی را با 

 باشد.می

 اند.درصد مجرد بوده 9/14درصد متاهل و مابقی یعنی  1/۸5در میان کارکنان اقماري مورد بررسی  -

 10زناشویی اند افراد داراي سابقه در میان کارکنان اقماري متاهل مورد بررسی که میزان سابقه زندگی مشترک خود را مشخص کرده -

 باشد.سال می 6/14اند. میانگین این متغییر در میان این افراد درصد به خود اختصاص داده 5/44سال و کمتر بیشترین فراوانی را با 

 فرزند بیشترین فراوانی را با 2و  1اند افراد داراي در میان کارکنان اقماري متاهل مورد بررسی که تعداد فرزندان خود را مشخص کرده -

 باشد.فرزند می 9/1اند. میانگین این متغیر در میان این افراد درصد به خود اختصاص داده 9/50

 4/۸1درصد داراي همسر شاغل و  6/1۸اند در میان کارکنان اقماري متاهل مورد بررسی که وضعیت اشتغال همسر خود را مشخص کرده -

 باشد.درصد داراي همسر غیر شاغل می

 7/53اند افراد داراي مسکن شخصی بیشترین فراوانی را با قماري مورد بررسی که وضعیت مسکن خود را مشخص کردهدر میان کارکنان ا -

 اند.درصد به خود اختصاص داده

درصد(، نفت فالت قاره  ۸/31هاي نفت مناطق مرکزي )با توجه به جدول باال اکثر کارکنان اقماري مورد مطالعه به ترتیب به شرکت -

شرکت یا سازمان زیر مجموعه شرکت  ۸اند، در مجموع افراد مورد مطالعه از درصد( تعلق داشته 7/10د( و نفت و گاز پارس )درص 2/29)

 اند.ملی نفت ایران انتخاب شده

سال و کمتر با توجه به جدول باال بیشترین فراوانی از نظر میزان سابقه خدمت در میان کارکنان مورد مطالعه به افراد با سابقه خدمت ده  -

سال و  1گیرند. کمترین سابقه درصد جاي می 2/25سال با  21-30درصد تعلق دارد، بعد از این افراد، کارکنان داراي سابقه  45با 

 باشد.سال می ۸/15سال و میانگین میزان سابقه خدمت پاسخگویان برابر با  3۸بیشترین سابقه 

 اند.% کارگر بوده 7/1% کارمند پیمانی و  3/10رمند رسمی، % کا ۸۸در میان کارکنان اقماري مورد بررسی،  -

 باشد.می 2-1درصد  2/4و  1-1ها درصد آن ۸/95در میان کارکنان اقماري مورد بررسی، وضعیت اقماري  -

انی به افراد داراي و بیشترین فراوانی از نظر پایه سازم 11درصد به افراد داراي پایه شخصی  2/20بیشترین فراوانی از نظر پایه شخصی با  -

و میانگین پایه سازمانی آنها  5/12درصد تعلق دارد. در مجموعه میانگین پایه شخصی کارکنان مورد بررسی  5/1۸با  15پایه سازمانی 

 باشد.می 7/13

ا با تاخیر همراه اند که دریافت آخرین رتبه شخصی یا سازمانی آنهدرصد بیان کرده 9/42از مجموع افراد مورد بررسی در این تحقیق  -

 اند.درصد چنین نظري نداشته 1/57بوده، درحالیکه 

بیشترین فراوانی از نظر میزان سابقه خدمت اقماري در میان کارکنان مورد مطالعه به افراد با سابقه خدمت اقماري ده سال و کمتر با  -

سال  1گیرند. کمترین سابقه درصد جاي می 1/19سال با  11-20درصد تعلق دارد، بعد از این افراد، کارکنان داراي سابقه اقماري  ۸/64

 باشد.سال می 5/10سال و میانگین میزان سابقه خدمت براي این افراد نیز برابر با  3۸و بیشترین سابقه 
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 زینب امامینام نویسنده مسئول: 

 
 

 :سایر یافته هاي توصيفی

درصد به میزان بسیار زیاد و زیاد متمایل به  7/25از مجموع پاسخگویان مورد بررسی  :ایل به ادامه کار به صورت اقماريميزان تم -

درصد میزان تمایلشان به ادامه کار به صورت اقماري بسیار کم و  3۸اند، این درحالیست که در مقابل ادامه کار به صورت اقماري بوده

 کم بوده است.

درصد وضعیت ایاب و ذهاب  4/50از مجموع پاسخگویان اقماري مورد بررسی  وضعيت ایاب و ذهاب از محل سکونت تا محل کار: -

درصد از کارکنان اقماري در این  2/21اند، این درحالیست که در مقابل ارزیابی از محل سکونت تا محل کار خود را مناسب ارزیابی کرده

 خصوص نامناسب و بسیار نامناسب بوده است.

(، چوله توزیع به چپ متمایل بوده و بیانگر این -093/0ه به آماره ها و نیز منفی بودن نمره چولگی )با توجها: ارزیابی وضعيت کمپ -

 اند. ها باالتر از میانگین قرار گرفتهنکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر میزان مناسب ارزیابی نمودن وضعیت کمپ

اند که پس از پایان درصد بیان نموده 6/73کنان اقماري مورد بررسی از مجموع کل کار محل استراحت پس از پایان فعاليت روزانه: -

هاي کاروانی استفاده درصد جهت استراحت از کمپ 4/21که پردازند، درحالیهاي ساختمانی به استراحت میهاي روزانه در کمپفعالیت

 اند.درصد نیز بر روي سکو مستقر بوده 5کرده و 

(، چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر -430/0)با توجه به آماره ها و نیز منفی بودن نمره چولگی  :ارزیابی وضعيت اتاق محل سکونت -

  اند.این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر میزان مناسب ارزیابی نمودن وضعیت اتاق محل سکونت باالتر از میانگین قرار گرفته

اند که هایی اسکان داشتهدرصد در اتاق 9/57وع کل کارکنان اقماري مورد بررسی از مجم تعداد افراد حاضر در اتاق محل استراحت: -

نفره تعلق  3هاي درصد به اتاق 2/4نفره و  4هاي درصد به اتاق 1/1۸نفره،  1هاي درصد به اتاق ۸/19نفر بوده است.  2محل استراحت 

  باشد.نفر می 2/2برابر با اند. میانگین تعداد افراد حاضر در اتاق محل استراحت نیز داشته

اند که خانواده آنها به میزان درصد بیان نموده 4۸از مجموع پاسخگویان مورد بررسی  ميزان رضایت خانواده از وضعيت کار اقماري: -

خود را در  درصد میزان رضایت خانواده 6/7کم و بسیار کم از وضعیت کار اقماري آنها رضایت دارند، این درحالیست که در مقابل تنها 

 اند.این خصوص زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده

 

 کيفيت زندگی کاري:

 گردد.هاي مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاري ارائه میدر ادامه ابتدا به توصیف هر کدام از ابعاد پرداخته شده و در نهایت یافته
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 زینب امامینام نویسنده مسئول: 

 
 

 : ابعاد کيفيت زندگی کاري2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها در رابطه با سواالت مربوط به ابعاد کیفیت زندگی کاري ابعاد

 پرداخت منصفانه و کافی

( 001/0د و نیز مقدار نمره چولگی )باشمی 4/3و انحراف معیار  12، مد 11، میانه 11میانگین این متغیر 

ت که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی پرداخت چوله توزیع تقریبا نرمال بوده و بیانگر این نکته اس

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 13و  9اند. به ترتیب نمرات منصفانه و کافی در حد میانگین قرار گرفته

 محیط کاري ایمن و بهداشتی

چولگی باشد و نیز منفی بودن نمره می 5/4و انحراف معیار  20، مد 19، میانه ۸/1۸میانگین این متغیر 

( چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی محیط -447/0)

هاي اول و سوم چارک 22و  16اند. به ترتیب نمرات کاري ایمن و بهداشتی باالتر از میانگین قرار گرفته

 باشند.می

 هاي انسانیتوسعه قابلیت

( 569/0د و نیز مقدار نمره چولگی )باشمی ۸/3و انحراف معیار  20، مد 1۸میانه ، 17میانگین این متغیر 

هاي چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی توسعه قابلیت

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 20و  15اند. به ترتیب نمرات انسانی باالتر از میانگین قرار گرفته

 فرصت رشد و امنیت مداوم

( 342/0د و نیز مقدار نمره چولگی )باشمی 9/2و انحراف معیار  11، مد 11، میانه 11میانگین این متغیر 

چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی فرصت رشد و 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 13و  9اند. به ترتیب نمرات گرفتهامنیت مداوم باالتر از میانگین قرار 

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی

باشد و نیز مقدار نمره چولگی می 2/3و انحراف معیار  13و  12، مد 12، میانه 1/12میانگین این متغیر 

از نظر ارزیابی  ( چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان-33۸/0)

هاي اول و چارک 14و  10اند. به ترتیب نمرات یکپارچگی و انسجام اجتماعی باالتر از میانگین قرار گرفته

 باشند.سوم می

 گراییقانون

باشد و نیز مقدار نمره چولگی می 4/3و انحراف معیار  13، مد 13، میانه 4/12میانگین این متغیر 

متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی ( چوله به چپ -343/0)

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 15و  10اند. به ترتیب نمرات گرایی باالتر از میانگین قرار گرفتهقانون

 فضاي کلی زندگی کاري

( -324/0مقدار نمره چولگی )باشد و نیز می 4/2و انحراف معیار  9، مد 9، میانه 9میانگین این متغیر 

چوله توزیع باال به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی فضاي 

هاي اول و سوم چارک 11و  ۸اند. به ترتیب نمرات کلی زندگی کاري باالتر از میانگین قرار گرفته

 باشند.می

وابستگی اجتماعی زندگی 

 کاري

باشد و نیز مقدار نمره چولگی می 7/3و انحراف معیار  17، مد 17، میانه 4/16این متغیر  میانگین

( چوله توزیع باال به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر -245/0)

 19و  14ت اند. به ترتیب نمراارزیابی وابستگی اجتماعی زندگی کاري باالتر از میانگین قرار گرفته

 باشند.هاي اول و سوم میچارک

می باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی  4/6و انحراف معیار  67/10، مد 2۸/0ها، میانگین صفر بوده و میانه با توجه به استاندارد شدن داده

زتدگی کاري باالتر از میانگین قرار ( چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر کیفیت -156/0)

 باشند.چارک هاي اول و سوم می 46/4و  -31/4اند. به ترتیب نمرات گرفته
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 ميل به ماندن:

 گردد.هاي مربوط به متغیر میل به ماندن ارائه میهاي مربوط به هر سوال پرداخته شده و در نهایت یافتهدر ادامه ابتدا به توصیف یافته

 
 : ارزیابی پاسخگویان در رابطه با سواالت مربوط به ابعاد ميل به ماندن۳شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها در رابطه با سواالت مربوط به ابعاد میل به ماندن ابعاد

تصمیم در خصوص نوع رابطه با شرکت در 

 آینده

 3/37ترک خواهند کرد و در مقابل اند مسلماً و احتماالً شرکت را درصد بیان نموده 44

 اند که مسلماً و احتماالً آن را ترک نخواهند کرد.درصد عنوان کرده

 احساس در خصوص ترک شرکت
درصد عنوان  1/45اي براي ترک شرکت داشته و در مقابل درصد در حال حاضر برنامه ۸/29

 اي در این خصوص ندارند.اند که برنامهکرده

 شرکت یا ترک آنترجیح ماندن در 
درصد ماندن در سازمان بوده  9/52درصد ترک سازمان و در مقابل ترجیح  5/41ترجیح 

 است.

اهمیت گذران دوران خدمت شغلی در 

 شرکت

 10درصد از پاسخگویان ادامه خدمت در شرکت حائز اهمیت بوده و براي حداقل  9/52

 درصد ادامه خدمت در شرکت فاقد اهمیت بوده است.

تغییر نماید. کمترین نمره تعلق گرفته به پاسخگویان از نظر ارزیابی  20و  4تواند بین توجه به این ترکیب نمره ارزیابی میل به ماندن میبا 

باشد و نیز می 7/4و انحراف معیار  20، مد 12، میانه 7/12بوده است. میانگین این متغیر  20و بیشترین نمره، نمره  4میل به ماندن، نمره 

( چوله توزیع به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی میل به -033/0منفی بودن نمره چولگی )

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 17و  12اند. به ترتیب نمرات ماندن باالتر از میانگین قرار گرفته
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 :ارزیابی عملکرد
 : ارزیابی پاسخگویان در رابطه با سواالت مربوط به ابعاد ارزیابی عملکرد4شماره  جدول

 :تعهد سازمانی
 سواالت مربوط به متغير تهعد سازمانی: ارزیابی بر حسب ارزیابی آنها در رابطه با 5جدول شماره 

 

 

 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها در رابطه با سواالت مربوط به ابعاد ارزیابی عملکرد ابعاد

 عملکرد شغلی

( -437/0منفی بودن نمره چولگی )باشد و نیز می 6/2و انحراف معیار  20، مد 21، میانه ۸/20میانگین این متغیر 

چوله توزیع متمایل به چپ بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی عملکرد شغلی باالتر از 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 23و  19اند. به ترتیب نمرات میانگین قرار گرفته

 عملکرد انضباطی

( -766/0باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی )می 3/2و انحراف معیار  25، مد 23نه ، میا5/22میانگین این متغیر 

چوله توزیع به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی عملکرد انضباطی باالتر 

 اشند.بهاي اول و سوم میچارک 24و  21اند. به ترتیب نمرات از میانگین قرار گرفته

 رفتار شغلی

( -6۸4/0باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی )می 7/1و انحراف معیار  12، مد 13، میانه 13میانگین این متغیر 

چوله توزیع به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی رفتار شغلی باالتر از 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 14و  12ترتیب نمرات اند. به میانگین قرار گرفته

 رفتار فردي و ارتباطی

( -567/0باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی )می 7/2و انحراف معیار  25، مد 22، میانه 4/21میانگین این متغیر 

ارزیابی رفتار فردي و ارتباطی چوله توزیع متمایل به چپ بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 24و  20اند. به ترتیب نمرات باالتر از میانگین قرار گرفته

 یادگیري و رشد

( -422/0باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی )می 2و انحراف معیار  12، مد 12، میانه 9/11میانگین این متغیر 

بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی یادگیري و رشد باالتر چوله توزیع متمایل به چپ 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 13و  11اند. به ترتیب نمرات از میانگین قرار گرفته

 سرپرستی و رهبري

( چوله -321/0چولگی ) باشدو نیز منفی بودن نمرهمی 9/1و انحراف معیار  12، مد 12، میانه 4/12این متغیر 

متمایل به چپ بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی سرپرستی و رهبري باالتر از 

 باشند.هاي اول و سوم میچارک 14و  12اند. به ترتیب نمرات میانگین قرار گرفته

اند. کمترین نمره تعلق گرفته به پاسخگویان از نظر متغیر ارزیابی عملکرد قرار گرفتهبیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی عملکرد باالتر از میانگین 

و انحراف  16/۸، مد 30/0ها، میانگین صفر بوده و میانه بوده است. با توجه به استاندارد شدن داده 16/۸و بیشترین نمره، نمره  -22/14نمره 

( چوله به چپ متمایل بوده و بیانگر این نکته است که بیشتر پاسخگویان از نظر -371/0می باشد و نیز منفی بودن نمره چولگی ) ۸/4معیار 

 باشند.چارک هاي اول و سوم می 53/3و  -24/3اند. به ترتیب نمرات ارزیابی عملکرد باالتر از میانگین قرار گرفته

 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها در رابطه با سواالت مربوط به متغیر تهعد سازمانی متغیر

تعهد 

 سازمانی

 24مفهوم تعهد سازمانی با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر مورد سنجش قرار گرفته است. در این پرسشنامه 

هاي مربوط به متغیر تعهد ها پرداخته شده و در نهایت یافتهود دارد که در ادامه ابتدا به توصیف هر کدام از گویهگویه وج

تغییر نماید. کمترین نمره تعلق گرفته به پاسخگویان  120و  24تواند بین گردد. نمره ارزیابی تعهد سازمانی میسازمانی ارائه می

 ۸6و  7۸، مد ۸1، میانه 1/۸0بوده است. میانگین این متغیر  111و بیشترین نمره، نمره  43نمره از نظر ارزیابی تعهد سازمانی، 

( چوله توزیع متمایل به چپ بوده و بیانگر این نکته است که -267/0باشد و نیز مقدار نمره چولگی )می 3/12و انحراف معیار 

هاي اول و سوم چارک ۸9و  73اند. به ترتیب نمرات میانگین قرار گرفتهبیشتر پاسخگویان از نظر ارزیابی تعهد سازمانی باالتر از 

 باشند.می
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 :ب( بررسی روابط بين متغيرها

هاي آماري مرتبط مبادرت شده هاي مطرح شده و نیز اهداف پژوهش به بررسی روابط بین متغیرها در قالب آزموندر ادامه با توجه به نظریه

 است.
 روابط بين متغيرها : بررسی6جدول شماره 

 هاهاي آماري به تفکیك شرکتروابط بین متغیرها در قالب آزمون متغیر وابسته

ارزیابی وضعیت 

 هاکمپ

و کارکنان سازمان بهداشت و درمان  6/32هاي نفتی ایران با میانگین ها، کارکنان شرکت پایانهاز نظر ارزیابی وضعیت کمپ

اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت نفت و گاز پارس باالترین ارزیابی را داشته 5/32صنعت نفت با میانگین 

( و کارکنان سازمان منطقه 2/26(، کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي )۸/2۸(، کارکنان شرکت نفت فالت قاره )29)

( و کارکنان ۸/21ها هم به کارکنان شرکت ملی حفاري )ترین ارزیابی وضعیت کمپگیرند. پایین( قرار می5/24ویژه )

برابر  0001/0داري که در سطح معناf ( اختصاص داشته است. با توجه به مقدار 2/19شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )

ها معنادار بوده و مقدار هاي مختلف از نظر ارزیابی وضعیت کمپباشد تفاوت موجود بین کارکنان شرکتمی ۸19/14با 

Eta  باشد.می 479/0نیز برابر با 

ارزیابی وضعیت 

 اتاق محل سکونت

و کارکنان سازمان  9/22هاي نفتی ایران با میانگین از نظر ارزیابی وضعیت اتاق محل سکونت، کارکنان شرکت پایانه

اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت باالترین ارزیابی را داشته 1/22بهداشت و درمان صنعت نفت با میانگین 

( و کارکنان 1/20(، کارکنان شرکت نفت و گاز پارس )7/20فالت قاره )(، کارکنان شرکت نفت 4/21نفت مناطق مرکزي )

ترین ارزیابی وضعیت اتاق محل سکونت هم به کارکنان گیرند. پایین( قرار می1/1۸شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )

که در سطح f ( اختصاص داشته است. با توجه به مقدار ۸/17( و کارکنان شرکت ملی حفاري )1۸سازمان منطقه ویژه )

هاي مختلف از نظر ارزیابی وضعیت اتاق محل ، تفاوت موجود بین کارکنان شرکت 740/4برابر با  0001/0معناداري 

 باشد.می 294/0نیز برابر با  Etaسکونت معنادار بوده و مقدار 

کیفیت زندگی 

 کاري

هاي و کارکنان شرکت پایانه 3/127از نظر کیفیت زندگی کاري، کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با میانگین 

(، 109اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت ملی حفاري )باالترین ارزیابی را داشته 4/125نفتی ایران با میانگین 

( و کارکنان شرکت نفت 1/107، کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )(9/107کارکنان شرکت نفت فالت قاره )

( و 4/102ترین کیفیت زندگی کاري هم به کارکنان سازمان منطقه ویژه )گیرند. پایین( قرار می2/106مناطق مرکزي )

برابر  002/0داري که در سطح معناf ( اختصاص داشته است. با توجه به مقدار 2/101کارکنان شرکت نفت و گاز پارس )

 Etaهاي مختلف از نظر کیفیت زندگی کاري معنادار بوده و مقدار باشد تفاوت موجود بین کارکنان شرکتمی 249/3با 

 باشد.می 247/0نیز برابر با 

میزان میل به 

 ماندن در سازمان

و کارکنان شرکت  1/17از نظر میزان میل به ماندن در سازمان، کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با میانگین 

اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت نفت باالترین میزان تمایل را داشته 4/15هاي نفتی ایران با میانگین پایانه

( و کارکنان 6/12(، کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )۸/12ی حفاري )(، کارکنان شرکت مل۸/12فالت قاره )

ترین میزان میل به ماندن در سازمان هم به کارکنان شرکت نفت و گاز گیرند. پایین( قرار می3/12سازمان منطقه ویژه )

که در سطح  fمقدار ( اختصاص داشته است. با توجه به 1/12( و کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي )2/12پارس )

هاي مختلف از نظر میزان میل به ماندن در باشد تفاوت موجود بین کارکنان شرکتمی 212/2برابر با  033/0معناداري 

 باشد.می 206/0نیز برابر با  Etaسازمان معنادار بوده و مقدار 

 ارزیابی عملکرد

هاي و کارکنان شرکت پایانه 3/107از نظر ارزیابی عملکرد، کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با میانگین 

اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت نفت و گاز پارس باالترین ارزیابی را داشته 6/104نفتی ایران با میانگین 

( و کارکنان شرکت نفت فالت 3/102کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي ) (،5/103(، کارکنان شرکت ملی حفاري )104)

( و کارکنان شرکت 4/99ترین ارزیابی عملکرد هم به کارکنان سازمان منطقه ویژه )گیرند. پایین( قرار می۸/100قاره )

 204/1برابر با  300/0که در سطح معناداري f ( اختصاص داشته است. با توجه به مقدار 99ملی مناطق نفتخیزجنوب )

 باشد.هاي مختلف از نظر ارزیابی عملکرد معنادار نمیباشد تفاوت موجود بین کارکنان شرکتمی

ارزیابی تعهد 

 سازمانی

و کارکنان شرکت ملی حفاري با  9/۸2هاي نفتی ایران با میانگین از نظر ارزیابی تعهد سازمانی، کارکنان شرکت پایانه

(، 3/۸2اند. پس از این افراد، به ترتیب کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )باالترین ارزیابی را داشته 7/۸2میانگین 
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( 4/79( و کارکنان شرکت نفت وگاز پارس )7/79کارکنان سازمان منطقه ویژه )(، 9/۸0کارکنان شرکت نفت فالت قاره )

( و کارکنان سازمان 3/79ترین ارزیابی تعهد سازمانی هم به کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي )گیرند. پایینقرار می

برابر با  742/0ناداري که در سطح مع f ( اختصاص داشته است. با توجه به مقدار 5/75بهداشت و درمان صنعت نفت )

 باشد.هاي مختلف از نظر ارزیابی تعهد سازمانی معنادار نمیباشد تفاوت موجود بین کارکنان شرکتمی 616/0

 

 «رابطه ابعاد کيفيت زندگی کاري با تعهد سازمانی: » ۷جدول شماره 

 رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد سطح معناداري همبستگی پیرسونمیزان 

327/0 0001/0 352 

 رابطه بین محیط کاري ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

435/0 0001/0 352 

 هاي انسانی با تعهد سازمانی کارکنان اقماريرابطه بین توسعه قابلیت
 تعداد سطح معناداري همبستگی پیرسونمیزان 

45۸/0 0001/0 352 

 رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

366/0 0001/0 352 

 رابطه بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد سطح معناداري همبستگی پیرسونمیزان 

434/0 0001/0 352 

 گرایی با تعهد سازمانی کارکنان اقماريرابطه بین قانون
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

4۸۸/0 0001/0 352 

 رابطه بین فضاي کلی زندگی کاري با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد معناداريسطح  میزان همبستگی پیرسون

427/0 0001/0 352 

رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاري با تعهد سازمانی کارکنان 

 اقماري

 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

592/0 0001/0 352 

 رابطه بین کیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی کارکنان اقماري
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

550/0 0001/0 352 

رابطه بین تمام ابعاد کیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی بجز رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم با  هاي گرفته شده،با توجه به آزمون

 عملکرد فردي تایید شده است. 
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 «سازمانابعاد کيفيت زندگی کاري با ميل به ماندن در : »8جدول شماره 

 

 رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی با میل به ماندن کارکنان اقماري در سازمان
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

490/0 0001/0 359 

رابطه بین محیط کاري ایمن و بهداشتی با میل به ماندن کارکنان اقماري در 

 سازمان

 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

565/0 0001/0 359 

 هاي انسانی با میل به ماندن کارکنان اقماري در سازمانرابطه بین توسعه قابلیت
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

514/0 0001/0 359 

رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم با میل به ماندن کارکنان اقماري در 

 سازمان

 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

507/0 0001/0 359 

رابطه بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با میل به ماندن کارکنان اقماري در 

 سازمان

 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

552/0 0001/0 359 

 گرایی با میل به ماندن کارکنان اقماري در سازمانرابطه بین قانون
 تعداد سطح معناداري پیرسونمیزان همبستگی 

621/0 0001/0 359 

 رابطه بین فضاي کلی زندگی کاري با میل به ماندن کارکنان اقماري در سازمان
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

519/0 0001/0 359 

رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاري با میل به ماندن کارکنان اقماري در 

 سازمان

 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

640/0 0001/0 359 

 رابطه بین کیفیت زندگی کاري با میل به ماندن کارکنان اقماري در سازمان
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

6۸3/0 0001/0 359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 - 21صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    
 

 

 زینب امامینام نویسنده مسئول: 

 
 

 

 «عملکرد فردي ابعاد کيفيت زندگی کاري با : » ۹جدول شماره 

 

 رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

131/0 013/0 354 

 رابطه بین محیط کاري ایمن و بهداشتی با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

222/0 0001/0 354 

 هاي انسانی با عملکرد فردي  رابطه بین توسعه قابلیت
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

316/0 0001/0 354 

 رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

0۸1/0 127/0 354 

 عملکرد فردي رابطه بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

179/0 001/0 354 

 گرایی با عملکرد فرديرابطه بین قانون
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

249/0 0001/0 354 

 رابطه بین فضاي کلی زندگی کاري با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

204/0 0001/0 354 

 رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاري با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

316/0 0001/0 354 

 رابطه بین کیفیت زندگی کاري با عملکرد فردي
 تعداد سطح معناداري میزان همبستگی پیرسون

270/0 0001/0 354 

 

رابطه بین تمام ابعاد کیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی بجز رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم با  هاي گرفته شده،با توجه به آزمون

 عملکرد فردي تایید شده است. 

 

 :ج( تحليل رگرسيون

یك متغیر یا متغیرهاي دیگر بینی تغییرات یك متغیر از روي تکنیك تحلیل رگرسیون براي تعیین رابطه آماري بین دو یا چند متغیر و پیش

 رود.به کار می

بینی تغییرات این متغیر با وارد کردن متغیرهاي مستقل کیفیت زندگی کاري، میل براي تبیین تغییرات متغیر عملکرد فردي و نیز جهت پیش

 شود.عمل شده که نتایج در ادامه ذکر می Enterبه ماندن و تعهد سازمانی به شیوه 

 

 ميزان تبيين واریانس متغير وابسته در اثر ورود متغيرهاي مستقل :۱0جدول شماره 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .356 .127 .119 9.95930 
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این نکته اشاره شده است. این ضریب بدست آمده که در جدول فوق به  119/0با وارد شدن این متغیرها ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

باشد و باقی یعنی درصد از تغییرات متغیر عملکرد فردي به متغیرهاي مستقل این تحقیق مربوط می 12بیانگر این موضوع است که نزدیك به 

 درصد به سایر متغیرها بستگی دارد. ۸4

 : نتایج تحليل واریانس۱۱جدول شماره 

ANOVA  

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5001.952 3 1667.317 16.810 .000 

Residual 34517.272 348 99.188   

Total 39519.224 351    

 

محاسبه شده که در سطح  fدار بودن رگرسیون توسط گردد، معنیدار بودن رگرسیون مستفاد میاز اطالعات موجود در جدول باال نیز معنی

اند تغییرات متغیر طور معناداري توانستهکند که متغیرهاي مستقل وارد شده در معادله بهدار است و بیان می( معنیsig=0/0001درصد ) 99

 وابسته را تبیین کنند.

 Beta و   B: ضرایب ۱2جدول شماره 

Coefficients 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 77.037 4.036  19.089 .000 

کيفيت زندگی 

 کاري
.056 .034 .116 1.668 .096 

 784. 0.274 021. 176. 048. ميل به ماندن

 000. 3.880 262. 058. 227. تعهد سازمانی

توان معادله رگرسیونی را براي متغیر وابسته با استفاده از متغیرهاي مستقل می Bبا استفاده از جدول فوق و سطح معناداري و نیز ستون 

 باشد:نوشت که به قرار زیر می

 

 = عملکرد فردي 0۳۷/۷۷+  056/0+ )کيفيت زندگی کاري( 048/0+ )ميل به ماندن(0 /22۷)تعهد سازمانی( 

دهد که در برآورد مقدار عملکرد فردي این متغیر بیشترین تاثیر مربوط به ضریب متغیر تعهد سازمانی معنادار بوده و نشان می tتنها آزمون 

باشد: اول: هر سه متغیر مستقل داراي ضریب مثبت با متغیر وابسته بوده و اثر هم نشان دهنده دو نکته مهم می Betaرا داشته است. ستون 

اند و دوم: فارغ از ضرایب منفی یا مثبت، به ترتیب تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاري و میل به ماندن داراي بیشترین تاثیر اي داشتهایندهافز

 اند.در عملکرد فردي افراد مورد بررسی بوده

 

 :د( تحليل مسير

فرض ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته استوار است. در اي از تحلیل رگرسیون چندگانه و براساس تکنیك تحلیل مسیر بر پایه مجموعه

توان اثرات غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته را هم به دست آورد. تحلیل مسیر عالوه بر اثرات مستقیم یك متغیر بر متغیر دیگر، می

تقیم و غیرمستقیم یك متغیر بر متغیر دیگر مشخص این عمل بر مبناي تجزیه همبستگی امکان پذیر است. از طریق این تجزیه، اثرات مس

باشند، بنابراین شود و این ضرایب نیز به صورت استاندارد شده میگردد. از آنجا که در دیاگرام تحلیل مسیر از ضرایب بتا استفاده میمی

 توان اثرات متغیرهاي مختلف را با همدیگر مقایسه کرد. می
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 کرد فرديشکل ب: دیاگرام تحليل مسير عمل

 
 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر عملکرد فردي در جدول زیر آورده شده است. 

 

 : نتایج حاصل از تحليل مسير عملکرد فردي ۱۳جدول شمارة 

 مجموع اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل

 271/0 009/0 262/0 تعهد سازمانی

 274/0 15۸/0 116/0 کیفیت زندگی کاري

 021/0 0 021/0 میل به ماندن

کیفیت زندگی کاري، تعهد سازمانی و میل  گیري کرد که به ترتیب متغیرهايتوان نتیجهبا توجه به دیاگرام تحلیل مسیر و نیز جدول فوق می

 اند.به ماندن بیشترین میزان اثرگذاري بر متغییر وابسته یعنی عملکرد فردي را داشته

 

 : گيرينتيجهبحث و 

شاهد آن هستیم، بدون شك مرهون خلوص نیت، همدلی و تالش نفتی هاي آنچه که امروز درمنظر توسعه و پیشرفت قابل توجه در حوزه

م که با عظی خانواده ییباشـد. مـی و پیمانکار ، مدیران و همکاران اعم از زن و مرد، رسمی، قرارداديکارکنان عملیاتی و ستاديشـبانه روزي 

هاي گذشته توانستند در حد بضاعت، تـوان، بودجه و زمان، خدماتی ارزشمند ارائه داده و رضایت خـاطر فشردن دست یکدیگر در طول سال

. بی شك نیروي انسانی بزرگترین سرمایه یك سازمان فراهم نماینداین صنعت و مـردم شریف و نجیب ایران اسالمی را در وزارت عـالی مدیران 

دقیق و کارآمد و  گیريتوان ضمن اطالع رسانی صحیح به مدیریت، به تصمیمست و با شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاري در سازمان میا

تواند هاي کارکنان کمك نمود. همچنین بهبود کیفیت زندگی کاري کارکنان میها و برآورد خواستهریزي دقیق و تالش براي بهبود برنامهبرنامه

تواند بر توان منابع انسانی زایش رضایت کارکنان باعث بهبود و افزایش عملکرد آنان گردد و عدم توجه به کیفیت زندگی کاري میضمن اف

قلمرو گسترده توسعه شغلی دچار  گردد تاعدم توجه به کیفیت زندگی کاري باعث می هاي ناشی ازآسیبهاي فراوانی وارد سازد. نیز  زیان

امروزه مدیري موفق نامیده  .شودیك دور باطل  اختالل گردد و نگرش طراحی شغلی در امر توسعه سازمانی، انگیزش و روابط صنعتی دچار

و .... و امکانات تشویقی  شود که بتواند حداقل کـار مـورد قبـول را بـا اسـتفاده از حداکثر قدرت تنبیهی خود مانند: توبیخ، کسرازحقوقمی

تا  ۸0ماننـد اعطـاي پاداش، اضافه کار، انتخاب کارمند نمونه و ... فراهم سـازد. کارشناسـان معتقـد هسـتند مدیر مؤثر کسی است که بتواند 

ي آن هر گاه نیـاز سـطح پایین مازلو براي نیازهاي انسانی، سلسله مراتبی قائل است که بر مبنا .هاي افراد را به کار گیرددرصد توانایی 90

یکی ارضاء شود، نیازهاي سطح بعدي فعال میشود. بدین ترتیب نیازهـا در افـراد در حـال تغییر و تحول هستند. در پی ارضاي نیازهاي فیزیولوژ

هاي گسترش یافته تري به شغلتعهد فعال می شوند. افرادي که در مراحل نیازهاي باالتر قرار دارند گرایش بیشدر انسان نیازهاي ایمنی و 

بیشتر محققان توافق دارند یکی از نیازهایی که ما به خاطر آن تالش میکنـیم عبـارت از این است که خودمان باشیم یعنی دارند. همچنین 

دي در کار به شکل عادت مندر کار باعث میشود که پر کاري و عالقهو متعهد بودن فردي باشیم که شایستگی بودن آن را داریم. انگیزه داشتن 

درآیـد. ایـن ویژگی در مدیریت سازمانی ژاپن به وضوح قابل مشاهده است. مدیریت مذکور موفـق شـده است با القاي و میل به ماندن روزانه 

ندي در کار این احساس که کار اجتماعی جنبه شخصی و خانوادگی دارد، دلبستگی نزدیکـی در آنان نسبت به کار بوجود آورد. این هنرم

 گیرد. مدیریت باعث شده که توسـعه بـه سبك و سیاق ژاپن در جهان مورد توجه و اقبال قرار
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رسد که کارکنـان بعید به نظر می ،مندي در ارتقاي شغلی وجود نداشته باشدبدیهی است اگر در سازمانی امیدواري به رعایت انصاف و ضابطه

هاي تبعیض بایست به نفع کارکنـان هـم باشـد( داشـته باشـد. هـمچنـین وجـودسازمان )که قاعدتاً میانگیـزه زیـادي بـراي پیشـبرد اهـداف 

تواند براي سازمان مفید شود که عملکرد آنها نمیهـایی غیـر رسـمی در سازمان میجنسی، قومی، مذهبی و اعتقادي سبب پدید آمـدن گـروه

د. همانگونه که نتایج این تحقیق نیز گویاي آن است؛ در بررسی کیفیت زندگی دگی کاري منجر گردباشد و در نهایـت بـه ارتقـاء کیفیت زن

هاي زیرمجموعه آن متغیرهایی دیگري نیز در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این متغیر بوده و این مهم کاري خارج از اهمیت بررسی مولفه

 پیچیدگی بررسی این امر را دوچندان می کند.

اي نیاز هاي ویژهتوانند انجام دهند آن است که بـرآورد کننـد بـه چه نوع تخصص و مهارتمیو مهندسان نفتی اقداماتی که متخصصان       

ریـزي آموزشـی، طراحـی نظـام حقـوق و مزایـا، بیمـه و جایی(، برنامـهریزي مسیر شغلی و جابهریزي منابع انسانی )طرحدارند و با برنامه

، افـرادي خـاص استخدام یا پرورش دهند. طبیعی است در صنعت نفتزنشستگی، خدمات رفاهی عمومی و... براي چنین مشاغلی در با

وري، مطلـوبتر خواهـد گیرد، کیفیت زندگی کاري و بهـرههایی که در مدیریت منابع انسانی آنهـا، اقدامات ستادي، بهتري صورت میسازمان

تواند نتایج حاصل ها، میمدیران اجرایی و سرپرستان مستقیم کارکنان، در هدایت، رهبري و ایجـاد عالقه کاري میان آناز طرفی تأثیر  .بود

 نماید. از اقدامات ستادي را خنثـی یـا چنـدین برابـر

 پيشنهادها 

 هاي ایشان.تدوین بسته حمایتی از کارکنان اقماري و خانواده -1

 تاثیر کار اقماري بر وضعیت خانواده کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران.انجام پروژه بررسی  -2

 هاي تابعه شرکت ملی نفت ایران.استاندارد سازي ارائه خدمات رفاهی به کارکنان اقماري در شرکت -3

 انجام پروژه بررسی وضعیت مراکز اقماري از نظر شرایط رفاهی و اقامتی به منظور رفع مشکالت موجود. -4

 تدوین نظام جامع حمایتی از خانواده کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران. -5

 سازي کار و خانواده در کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران.سازي مدل تعادلبررسی نحوه اجراي و پیاده -6

 بررسی نحوه حضور مجازي پدران شاغل در خانواده کارکنان اقماري شرکت ملی نفت ایران. -7
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