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تاریخ دریافت مقاله  49/7/5تاریخ آغاز بررسی مقاله  49/7/02تاریخ پذیرش مقاله 49/1/11
چكيده
در پژوهش حاضر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی به طور معمولی بر فرآیند و محتوای خانواده کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز
بررسی گردید .جامه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی می باشند که  511نفر بودند .طرح تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می
باشد .نمونه پژوهش  152نفر از کارکنان را تشکیل می دهد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها پس از تعیین روایی و
پایایی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که توسط قاسم زاده ( )1819تهیه شده و از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان ،بهداشت جهانی و نیز
پرسشنامه فرایند و محتوای خانواده که توسط سامانی ( )1817تهیه شده است استفاده گردید .برای تحویل دادهها از روش آماری ضریب همبستگی
پیرسون ،تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج نشان دادند که ابعاد کیفیت زندگی کاری دارای قدرت پیش بینی معنا دار برای متغیر فرایند می باشد.
و نیز کیفیت زندگی کاری دارای قدرت پیش بینی برای متغیر محتوای خانواده می باشد .و ابعاد کیفیت زندگی به طور معمولی دارای قدرت پیش بینی
برای فرایند و محتوای خانواده می باشد و نیز بعد سالمت روان که یکی از ابعاد کیفیت زندگی بطور معمولی است دارای قدرت پیش بینی برای فرایند و
محتوای خانواده نمی باشد.
کليد واژگان :کیفیت زندگی کاری ،کیفیت زندگی به طور معمولی ،فرآیند محتوای خانواده.

مقدمه

های افراد را تعیین می کنند مثل سطح تحصیالت ،سالمت

بر اساس مدل فرایند محتوای خانواده این نظام نیز همچون

جسمی و روانی یا منابع مالی بخشی از مواردی هستند که

هر موجود زنده ای به گونه ای مستمر و مداوم با شرایط

می توان در زیر مجموعه محتوای خانواده جای داد.

و نیازهای جدید روبرو می شود که حیات وی و سبک

سومین بعد نیز به نظام های بزرگتر اشاره می کند که

زندگی او را به چالش می کشاند .آنچه در این وادی

خانواده را در بر گرفته و از نمونه بسیار کالن آن را می

موجب بازگردیدن و حفظ تعادل سازگاری خانواده می

توان فرهنگی دانست که خانواده در آن پرورش یافته و

گردد ،مهارت و کنش هایی است که در بعد نخست ،یعنی

زندگی می کند (.سامانی.)0221 ،

فرآیندهای خانوادگی جای می گیرد( .از جمله سبک

این سه بعد پایه و اساس زندگی هر خانواده به شمار می

تصمیم گیری ،راهبردهای مقابله و شیوه های حل مسئله).

آید و اعضا گذشته از واقعیتی که تجربه می کنند بی گمان

بعد دوم ،یعنی محتوا ،شامل همه آن چیزهایی است که

ارزیابی و قضاوتی از خانواده خود در این سه جنبه دارند.

واقعیات عینی و کامال ملموس زندگی اعضای خانواده را

(صادق زاده و سامانی.)1814 ،

شامل می شود .و به نوعی داشته ها و نداشته های آنرا

سامانی ( )0211در مدل بافت نگر فرایند و محتوای

شامل می باشد .از اینرو همه مواردی که محتوای تجربه

خانواده بر اساس دو مولفه فرایند خانواده و محتوای
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خانواده اقدام به ارائه گونه شناسی جدیدی از خانواده می

بنابراین از ترکیب فرایند و محتوای خانواده چهار گونه

نماید .در این مدل نظری منظور از فرایندهای خانواده

خانواده قابل تفکیک می باشند .گونه اول خانواده های

مجموعه کنش ها و مهارتهایی است که اعضای خانواده

سالم ،این گونه از خانواده ها به لحاظ فرایند و محتوای

برای انطباق با نیازها و شرایط جدید مهیا می سازد .از

خانواده از قابلیت مناسبی برخوردار هستند مطابق مدل

جمله این فرایندها مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری،

فرایند و محتوا ،این گونه از خانواده دارای پیامدهای

انعطاف پذیری ،راهبردهای مقابله ،مهارتهای ارتباطی و

روانشناختی بسیار مناسبی هستند( .سامانی.)0221 ،

انسجام خانوادگی می باشد .اساسا خانواده هایی با این

گونه دوم خانواده های غیر سالم هستند ،که به لحاظ محتوا

مهارتها از عملکرد مناسبی به لحاظ رفتارهای انطباقی و

و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارند .بدین معنا

فرزندان و والد گری مثبت (مانیل و هرینگ شو،)0227 ،

که مهارتهایی از قبیل ،مهارت حل مسئله ،تصمیم گیری،

سالمت روانی و رضایتمندی از زندگی (کالرک و اسوالد،

مقابله ،انعطاف پذیری در این گونه خانواده ها بسیار

 ،)1441برخوردارند .از جمله ویژگی های مهم مؤلفه

ضعیف است و از امکانات زیادی برای زندگی برخوردار

فرایند در مدل فرایند و محتوای خانواده ،قابلیت آموزش

نمی باشند .گونه سوم خانواده ،خانواده های مشکل می

پذیری ،این مولفه می باشد .بدین معنا که از طریق برنامه

باشند.1

های آموزشی می توان این مولفه را در خانواده تقویت

خانواده های مشکل دار در مدل فرایند و محتوای خانواده

نمود( .سامانی.)0221 ،

به نوع قابل تفکیک می باشند .مشکل دار محتوایی و

از ویژگی های دیگر مولفه های فرایندهای خانواده،

مشکل دار فرایندی.

وابستگی آنها به بافت اجتماعی می باشد .بر اساس این

خانواده های مشکل دار محتوایی به لحاظ فرایند خانواده

مدل اغلب فرایندهای خانوادگی در جوامع مختلف

قوی هستند اما امکانات کافی (همانند درآمد ،شغل،

مشترک است اما این فرایندها می توانند در فرهنگ های

تحصیالت و سالمتی جسمی) برای زندگی برخوردار نمی

مختلف تعریف و ماهیتی متفاوت داشته باشند .ویژگی

باشند .در مقابل ،خانواده هایی مشکل دار فرایندی دارای

سوم فرایند در مدل فرایند و محتوا ،سطح پیچیدگی آنها

محیط و امکانات مناسب برای زندگی برخوردار هستند.

می باشد این ویژگی وابسته به سه عامل " تعداد مهارت

اما به لحاظ مهارت های زندگی (فرایندها) وضعیت

الزم برای اجرای یک فرایند" (برای اجرای برخی از

مناسبی ندارند (سامانی.)0211 ،

فرایندها به کار گیری تعداد مهارت بیشتری الزم است)" ،

مفروضه اصلی مدل فرایند محتوا بر این نکته تأکید دارد

اهمیت موضوع مورد پردازش در یک فرایند" (تصمیم

که کارایی نظام خانواده وابسته به وضعیت فرایند و

گیری برای انتخاب همسر بسیار دشوارتر و پیچیده تر از

محتوای خانواده است .بدین معنا که ظرف در هر یک از

تصمیم گیری برای خرید یک پیراهن است .هر چند هر

این دو مولفه (فرایند و محتوا) نظام خانواده را با مشکالت

دو مورد فرایند مورد استفاده فرایند تصمیمی می باشند) و

متعددی همانند کاهش انگیزش تحصیلی (صالحی،

" شرایط اجرایی فرایند" (ابراز خود به عنوان یک فرایند

 .)1814عملکرد پایین فرزندان (جعفری1814 ،؛ دیرینگ،

در شرایط ناآشنا بسیار دشوارتر و پیچیده تر است زمانی

کرایدر ،سیپکینز و وایز ،)0221 ،احساس خود گسستگی

است که فرد در یک موقعیت کامال آشنا قرار دارد) می

(کاملی  ،سامانی ،)0221 ،سطح سالمت پایین (سامانی،

باشد( .سامانی.)0225 ،

عبداله زاده )0224 ،مواجه می سازد.

Clark , &Oswald

1 - Maenle , & Herringshaw
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در عصر حاضر انسانها به طور فزاینده ای تمایل به افزایش

و همکاران ( )0227در تحقیق خود تأکید دارند که شاخص

طول عمر خود دارند .کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی

های عینی و ذهنی با هم می توانند میزان کیفیت محیط

است و دارای جنبه های همچون سالمت جسمی ،روانی،

زندگی را بهتر بیان می کند .آنها بیان می کنند که کیفیت

اجتماعی و شرایط اقتصادی ،باورهای شخصی و تعامل با

زندگی از دو مولفه تأمین نیازهای انسان و رفاه تشکیل

محیط است که هدف آن توانمند ساختن افراد برای زندگی

شده است.

با کیفیت باال ،معنا دار و لذت بخش می باشد (علی زاده و

تحقیقات نشان داده است دو کیفیت زندگی کاری هم بر

محسنی .)1848 ،از طرفی بنا به تعریف سازمان جهانی

زندگی فردی و زندگی خانوادگی تأثیر دارد (گوست،

بهداشت کیفیت زندگی درک فرد از موقعیت خود در

 )0221الیزر و شایه ( )1442رابطه بین کیفیت زنگی کاری

زندگی در بستر فرهنگ ،شبکه ارزشی جامعه ،اهداف

و کیفیت زندگی را مورد برسی قرار دادند و نتیجه گرفتند

انتظارات و معیارهای فرد است .بنابراین می توان گفت

که مشابهت و یا موازی بودن ساختارهای این دو نشان می

کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی است که هر فرد در زندگی

دهد احتمال انتقال بین آنها وجود دارد.

خود می تواند داشته باشد( .علی زاده و محسنی.)1848 ،

هر چه خواستها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان

کیفیت زندگی غالبا با دو بعد ذهنی و عینی اندازه گیری

بیشتر برآورده شوند احتمال بیشتری وجود دارد که

شده است( .خادم الحسینی و همکاران .)1814 ،شاخص

کارکنان به کار دلبسته شوند .از کارشان سرپرستان و

های ذهنی به ادراک شخص از کیفیت زندگی خود و

همکارانشان خشنودتر باشد .به فشارهای عصبی کمتری

اطرافیان خود توجه دارد و بیشتر مفهومی کیفی و نسبی

گرفتار شوند ،کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند

است .اما شاخص های عینی ،شاخص هایی هستند که قابل

و از سالمت جسم و روان بیشتری برخوردار شوند .این

مشاهده و اندازه گیری و مفهومی کمی دارند (نوغانی و

اقدامات طیف وسیع از وظایف و مسئولیت های منابع

همکاران.)1811 ،

انسانی از قبیل مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،توسعه

الزمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی به تأمین نیازهای

و غنای شغلی ،امنیت محیط کار ،پرداخت مناسب و

اساسی و برخورداری از منابع مادی برای برآوردن خواسته

آموزش و ارتقای کارکنان را شامل می شود مجموعه ای

های اجتماعی شهروندان و در بعد ذهنی نیز به داشتن

اقدامات "کیفیت زندگی کاری" خوانده می شود (.کاسیو

استقالل عمل در موارد زیر مربوط می شود :افزایش رفاه

 1414به نقل از قاسم زاده.)1819 ،

ذهنی شامل لذت جویی ،رضایت مندی ،هدف داری در

ال دوالن در سال  0221پژوهشی را در جهت بررسی رابطه

زندگی و رشد شخصی؛ رشد و شکوفایی در مسیر سعادت

نیازهای شغلی ،انگیزش ،عوامل محیطی ،سطح سالمتی

و دگرخواهی؛ مشارکت در سطحی گسترده از فعالیتهای

کارکنان با کیفیت زندگی کاری آنها را انجام داد .نتایج

اجتماعی " .فو" کیفیت زندگی را رضایت کلیه فرد از

نشان داد که کمبود عوامل محیطی در محیط کار باعث

زندگی خود قلمداد می کند (رضوانی و همکاران)1817 ،

کاهش سطح سالمت و کاهش کیفیت زندگی کاری

براون و همکاران ( )0229کیفیت زندگی را در سطح کالن

کارکنان می شود.

و خرد مشخص می کند که شاخص های سطح کالم مولفه

سامانی ( )1815در پژوهشی با عنوان بررسی خود

هایی مانند درآمد و اشغال ،مسکن ،آموزش پرورش و...

گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند محتوای

شاخص های خرد نیز در کلی کیفیت زندگی ،تجارب ،و

خانواده نشان داد که جنسیت ،انسجام با پدر و مادر،

ارزش های فرد و معرف های مرتبط همانند رفاه،

اعتقادات مذهبی خانواده و بافت اجتماعی به طور معنا

خوشبختی و رضایت در زندگی هستند .و همچنین کاستزا

داری سطوح مختلف خود (خود واقعی ،خود ایده آل و
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خود بایسته) و خود گسستگی از ایده آل ها و بایسته ها

پژوهش شامل  152نفر از  511نفر بودند با استفاده از

را پیش بینی می کند .نتایج تجزیه و تحلیل پژوهش بهمنش

جدول مورگان و برای انتخاب نمونه پژوهشی از روش

( )1811نشان داد که تفاوت معناداری در محتوا و فرآیند

نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید .تعداد  152نفر

خانواده نوجوانان عادی و بزهکار وجود دارد.

از کارکنان با استفاده از قرعه کشی تصادفی ساده بر اساس

صالحی بقال ( )1811در پژوهش خود بعنوان بررسی

فهرست اسامی با عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد

انگیزش تحصیلی در گونه های مختلف خانواده بر اساس

پژوهش قرار گرفتند.

مدل فرایند و محتوای خانواده به این نتیجه رسید که فرایند

ابزار:

خانواده پیش بینی کننده مثبت و معنا دار انگیزش تحصیلی

الف) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

بود .در حالیکه محتوای خانواده پیش بینی کننده معنا دار

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس هشت مولفه

انگیزش تحصیلی نبود.

اصلی کیفیت زندگی کاری توسط قاسم زاده ( )1819تهیه

صادق زاده ( )1814در پژوهش خود با عنوان پیش بینی

شده است که عبارت است از:

استرس ،اصطراب و افسردگی نوجوانی بر اساس دو مدل

روابط انسانی در محیط کار سواالت  1تا  .11امنیت شغلی

فرایند محتوای خانواده به این نتیجه رسیدند که هر دو بعد

سواالت  10تا  11پیشرفت شغلی  17تا  00مشارکت 08

خانوادگی مورد بحث افسردگی این نوجوان ها را به گونه

تا  01رعایت حقوق منزلت انسانی و  07تا  82توان بین

معنا دار پیش بینی می کردند.

کار و زندگی  81تا  87تعهد کاری  81تا  91وسایل مادی

چیرکو ( )0221در پژوهش خود تحت عنوان فرایند

و رفاهی  97تا  58برای نمره گزاری از طیف لیکرت  1تا

ساختار خانواده به عنوان تأثیر گذار و پدیدار شده روابط

 5استفاده شده کامال مخالف ،مخالف ،تا حدودی موافق،

صمیمانه در نوجوانان به این نتیجه رسید که تعارض رابطه

موافقم  ،کامال موافقم.

متعادلی بین ساختار خانواده و تعارض در رابطه صمیمانه

نمره گزاری در سواالت  87و  81و  89و  81و  11و 18

را ایجاد می کند.

و  12و  90بصورت معکوس می باشد.

الرسون وهارپر ( )0212در پژوهش خود تحت عنوان

روایی و پایایی :قاسم زاده ( )1819ضرایب پایایی حیطه

فرایندهای خانواده و نشانه های روانی به این نتیجه

های مختلف را به روش الفای کرنباخ به دست آورده است

رسیدند که فرایندهای خانواده (سبک های خانوادگی،

که برای بعد روابط انسانی در محیط کار  2/14بعد امنیت

مهارت در بیان خود ،سبک های تربیتی ،قوانین بجا) به

 2/5بعد پیشرفت شغلی  ، 2/71مشارکت  ،2/77رعایت

طور رضایت بخشی منجر به کاهش نشانه های روانی منفی

حقوق و منزلت انسانی  ،2/15توازن بین کار و زندگی

نوجوانان می شود.

 ،2/9تعهد کاری  ،2/71مسائل مالی و رفاهی  2/17به

هدف کلی این پژوهش بررسی کیفیت زندگی کاری و

دست آورده است .روایی این پرسشنامه قبال در تحقیق

کیفیت زندگی به طور معمولی و فرایند محتوای خانواده

قاسم زاده ( )1819با عنوان بررسی عوامل موثر بر کیفیت

شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز بود.

زندگی کاری کارکنان مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان و
پورکبیریان ( )1811با عنوان بررسی سازگاری شغلی و

روش

کیفیت زندگی کاری بیماران وسواسی در محیط های

روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می

همخوان با عالقه و نا همخوان استفاده گردیده است.

باشد که رابطه متغیرهای کیفیت زندگی کاری و کیفیت

ب) پرسشنامه کیفیت زندگی به طور معمولی

زندگی بطور معمولی بر فرآیند و محتوای خانواده مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته است .نمونه آماری در این
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فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت

مقابله ،انسجام و احترام متقابل ،مهارتهای ارتباطی و

جهانی  01سوال دارد که  08سوال از آن  9حیطه سالمت

باورهای مذهبی می باشد.

جسمی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی و سالمت محیط

مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده ()SFCS

را می سنجد (هر یک از این حیطه ها به ترتیب دارای 7

مقیاس محتوای خانواده دارای  81پرسش است .و بوسیله

و  1و  0و  1سوال می باشد)  0سوال اول به هیچ یک از

سامانی ( )1817جهت اندازه گیری بعد محتوای خانواده

حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی

طراحی گردیده است که شامل هفت خرده مقیاس شغل و

را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می گیرد .برای هر حیطه

تحصیالت ،زمان برای با هم بودن ،منابع مالی ،ظاهر بدنی

نمره از  1تا  5در نظر گرفته است.

و منزلت اجتماعی و سالمت جسمی و روانی ،فضای

نصیری ( )1815روایی این مقیاس را از دو روش روایی

زندگی و تسهیالت تحصیلی می باشد .این ابزار نیز روی

همگرا ،به طور مطلوب گزارش کرده است در مورد پایایی

طیف لیکرتی از ( 1کامال مخالفم) تا ( 5کامال موافقم) نمره

مقیاس در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان

گذاری شده است .نتایج گزارش شده ( سامانی و صادق

مقیاس کیفیت زندگی بهداشت جهانی که در  15مرکز بین

زاده )0212 ،حاکی از روایی و پایایی مناسب این ابزار

المللی این سازمان صورت گرفته ،ضریب الفای کرنباخ

است.

بین  2/18 – 2/78برای خرده مقیاس های چهارگانه و کل

داده های توصيفي

مقیاس گزارش گردیده است (نصیری و همکاران.)1815 ،
ج) مقیاس خودگزارشی فرایند و محتوای

در بخش توصیفی به محاسبه میانگین و انحراف استاندارد

خانواده1

و ماتریس همبستگی متغیر های مورد مطالعه اقدام شد.

مقیاس خود گزارشی فرایند خانواده ()SFPS

جدول شماره  9-1نشانگر شاخصهای توصیفی میانگین و

مقیاس فرایند خانواده حاوی  98پرسش مدرج 5نمره ای

انحراف معیار و جدول  9-0نشانگر ماتریس همبستگی

به شیوه لیکرت می باشد و به وسیله سامانی ( )1817جهت

متغیر ها می باشد.

اندازه گیری بعد فرایند طراحی گردیده است .این مقیاس
حاوی 5خرده مقیاس تصیمیم گیری و حل مسئله ،مهارت

ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

ضریب آلفا

تعداد سوال

فرآیند و محتوا

2/114

11

کیفیت زندگی معمولی

2/599

01

کیفیت زندگی کاری

2/785

58

)- Self- report family content scale (sfc scale

)1 - Self- report family process scale (sfp scale
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جدول  .4ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به متغيرهای پژوهش
روابط

شاخص

انسانی

81/78

امنیت

پیشرفت

شغلی

شغلی

19/51

11/27

مشارکت

11/19

رعایت

توان بین کار

تعهد

مادی

حقوق

و زنذگی

کاری

رفاهی

18/02

11/81

01/00

11/10

و

میانگین
7/11

8/15

9/55

0/57

8/52

7/18

1/15

1/78

انحراف
استاندارد

شاخص

سالمت

سالمت

سالمت

روابط

جسمی

روانی

محیط

اجتماعی

1/88

10/41

14/12

15/20

فرایند

محتوا

121/82

45/88

کیفیت

کیفیت

زندگی

زندگی

معمولی

کاری

58/99

157/19

میانگین
0/54

8/19

9/87

5/05

08/51

17/90

08/58

12/71

انحراف
استاندارد
جدول  .3ماتریس همبستگي(ضریب همبستگي پيرسون) ابعاد کيفيت زندگي کاری و فرآیند و محتوا
متغیر

روابط
انسانی

روابط انسانی

1

امنیت شغلی

0/151

1

پیشرفت
شغلی

**
0/375

**
0/463

مشارکت
رعایت حقوق
توان بین کار
و زندگی

**
/395
*
0/201

امنیت
شغلی

پیشرفت
شغلی

مشارکت

رعایت
حقوق

توان بین کار
و زندگی

تعهد
کاری

مادی و
رفاهی

کیفیت
زندگی
کاری

فرآیند

محتوا

1

0/136

**
0/403

1

**
0/213

**
0/406

**
0/272

1

-0/139

0/002

-0/009

-0/050

*
0/204

1

تعهد کاری

**
0/323

**
0/253

**
0/336

**
0/437

**
/260

-0/019

1

مادی و رفاهی

**
0/402

0/023

0/070

**
0/427

**
0/434

0/122

*
0/219

1

کیفیت
زندگی کاری

**
0/635

**
0/479

**
0/641

**
0/599

**
0/536

**
0/423

**
0/691

**
0/571

1

فرآیند

**
0/533

**
0/227

**
0/306

**
0/435

**
0/253

*
-0/163

**
0/335

**
0/263

**
0/547

1

محتوا

**
0/519

**
0/417

**
0/553

**
0/433

**
0/166

**
-0/290

**
0/363

0/057

**
0/343

**
0/597
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جدول  .9ماتریس همبستگي (ضریب همبستگي پيرسون) ابعاد کيفيت زندگي معمولي و فرآیند و محتوا
روابط
اجتماعی

سالمت
محیط

کیفیت
زندگی
معمولی

متغیر

سالمت
جسم

سالمت روان

سالمت جسم

1

سالمت روان

-0/013

1

سالمت محیط

-0/125

**
0/311

1

روابط اجتماعی

-0/144

**
0/502

**
0/342

1

کیفیت زندگی
معمولی

0/120

**
0/761

**
0/733

**
0/763

1

فرآیند

**
-0/233

**
0/439

**
0/351

**
0/370

**
0/394

1

محتوا

**
-0/420

*
0/179

**
0/339

**
0/352

**
0/311

**
0/597

R2

متغیرهای مستقل

بتا)(Beta

T

<P

روابط انسانی

2/812

9/51

2/221

امنیت شغلی

2/272

1/20

2/821

پیشرفت شغلی

2/291

2/51

2/518

مشارکت

2/288

2/90

2/114

رعایت حقوق

2/271

1/25

2/040

توان بین کار و

-2/105

-1/11

2/211

2/992

فرآیند

محتوا

1

f

df

<P

18/19

191-1

2/221

زندگی
تعهد

2/081

0/44

2/228

مادی و رفاهی

2/217

2/41

2/818

در ماتریس همبستگی اعدادی که با دو ستاره عالمت دار

آیا کیفیت زندگی کاری دارای قدررت پیش بینی برای

شده اند دارای سطح معنی داری  2/221می باشند و

متغیر فرآیند می باشد؟

اعدادی که با یک ستاره عالمت دار شده اند دارای سطح

جدول زیر نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه

معنی داری بیش از  2/221می باشند.

همزمان برای پیش بینی فرآیند بر اساس ابعاد کیفیت
زندگی کاری را نشان می دهد.

یافته های استنباطی

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون

حاکی از آن بود که ابعاد کیفیت زندگی کاری دارای قدرت

همزمان استفاده شده که نتایج آن در جداول زیر ارائه می

پیش بینی معناداری برای متغیر فرآیند می باشند .این تحلیل

گردد.

نشان داد که این متغیرها در مجموع  99درصد از واریانس
فرآیند را پیش بینی می کنند.بر اساس نتایج بدست آمده
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تنها متغیر های روابط انسانی و تعهد برای پیش بینی فرآیند

نشان داد که این متغیرها در مجموع  91/1درصد از

معنی دار شده اند.

واریانس محتوا را پیش بینی می کنند.بر اساس نتایج بدست

آیا کیفیت زندگی کاری دارای قدررت پیش بینی برای

آمده تنها متغیر های روابط انسانی ،پیشرفت شغلی ،توان

متغیر محتوا می باشد؟

بین کار و زندگی و تعهد برای پیش بینی فرآیند معنی دار

جدول ( )1نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه

شده اند.

همزمان برای پیش بینی محتوا بر اساس ابعاد کیفیت

آیا کیفیت زندگی معمولی دارای قدررت پیش بینی برای

زندگی کاری را نشان می دهد.

متغیر فرآیند می باشد؟
جدول( )0نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

همزمان برای پیش بینی فرآیند بر اساس ابعاد کیفیت

حاکی از آن بود که ابعاد کیفیت زندگی کاری دارای قدرت

زندگی معمولی را نشان می دهد.

پیش بینی معناداری برای متغیر محتوا می باشند .این تحلیل
متغیرهای مستقل

بتا)(Beta

T

<P

روابط انسانی

2/091

8/10

2/220

امنیت شغلی

2/108

1/11

2/210

پیشرفت شغلی

2/041

8/77

2/221

مشارکت

2/211

2/18

2/928

رعایت حقوق

/202

2/01

2/771

توان بین کار و زندگی

-2/092

-8/71

2/221

تعهد

2/191

1/47

2/25

مادی و رفاهی

-2/278

-1/28

2/820

R2
2/911

f

df

<P

11/71

191-1

2/221

سالمت جسم

-2/174

-0/11

2/212

سالمت روان

2/151

1/11

2/219

سالمت محیط

2/059

8/07

2/221

روابط اجتماعی

2/011

8/11

2/220

بتا)(Beta

T

<P

R2

سالمت جسم

-2/080

-8/94

2/221

سالمت روان

-2/197

-1/17

2/218

سالمت محیط

2/877

5/21

2/221

روابط اجتماعی

2/880

9/14

2/221

متغیرهای مستقل

بتا)(Beta

T

<P

متغیرهای مستقل
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2/810

R2
2/892

f

df

<P

11/14

195-9

2/221

f

df

<P

00/98

195-9

2/221
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نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

یا نبود فضای خصوصی و  ...مورد توجه قرار می دهد .و

حاکی از آن بود که ابعاد کیفیت زندگی معمولی دارای

وقتی به ارزیابی فرایند خانواده می پردازد به کنش ها و

قدرت پیش بینی معناداری برای متغیر فرآیند می باشند.

مهارتهایی باز می گردد که خانواده را در رویارویی با

این تحلیل نشان داد که این متغیرها در مجموع 89درصد

شرایط و نیازهای جدید یاری داده و موجب برقراری

از واریانس فرآیند را پیش بینی می کنند.بر اساس نتایج

تعادل و انطباق دوباره آن می گردد .نقش جدی این دو

بدست آمده تنها متغیر سالمت روان برای پیش بینی فرآیند

بعد پیش از این ،در رابطه با میزان خود گسستگی نوجوانان

معنی دار نشده است.

(صادق زاده )1815 ،جهت گیری های هدف (زارع و

آیا کیفیت زندگی معمولی دارای قدررت پیش بینی برای

سامانی ، )0221 ،انگیزش پیشرفت (صالحی.)1811 ،

متغیر محتوا می باشد؟

ادراک آنها از کیفیت زندگی ( رحیمی و سامانی )0221 ،و

جدول ( )8نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه

نوع الگوهای ارتباطی که بکار می گیرد (بهبهانی.)1811 ،

همزمان برای پیش بینی محتوا بر اساس ابعاد کیفیت

مورد تأیید قرار گرفته است .اما چنانکه از یافته های

زندگی معمولی را نشان می دهد.

پژوهش بر می آید ،بر اساس نتایج بدست آمده ابعاد

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان

کیفیت زندگی کاری تنها متغیرهای روابط انسانی ،پیشرفت

حاکی از آن بود که ابعاد کیفیت زندگی معمولی دارای

شغلی ،توان بین کار و زندگی و تعهد برای پیش بینی

قدرت پیش بینی معناداری برای متغیر محتوا می باشند.

فرایند و محتوا معنا دار شده اند .بدین صورت که امنیت

این تحلیل نشان داد که این متغیرها در مجموع 81/0درصد

شغلی ،مشارکت ،رعایت حقوق و مادی و رفاهی برای

از واریانس محتوا را پیش بینی می کنند.بر اساس نتایج

پیش بینی فرایند محتوا معنا دار نشده اند.

بدست آمده تنها متغیر سالمت روان برای پیش بینی محتوا

افرادی که دارای روابط انسانی و تعهد باالیی برخوردار

معنی دار نشده است.

هستند نیز دارای ویژگی هایی از قبیل تصمیم گیری ،حل
مسئله و مهارت مقابله ،انسجام و احترام متقابل و نیز
مهارتهای ارتباطی و باور مذهبی برخوردارند.

بحث و نتیجه گیری

دیگر یافته ها نشان داده است که همچنین روابط انسانی،

این پژوهش در پی یافتن پاسخی به این مسئله می باشد

پیشرفت شغلی ،توان بین کار و زندگی و تعهد باالتری

که آیا کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی معمولی بر

برخوردار می باشد .پیشرفت های در زمینه شغل و

فرآیند محتوای خانواده رابطه معناداری دارد .چنانچه گفته

تحصیالت ،زمان برای بودن در کنار خانواده ،و نیز از

شد کیفیت زندگی کاری شامل این ابعاد می باشد ،روابط

وضعیت مالی خوب برخوردار هستند و از لحاظ بدنی

انسانی ،امنیت شغلی و پیشرفت شغلی ،مشارکت ،رعایت

دارای ظاهری مناسب و منزلت اجتماعی باال و از لحاظ

حقوق ،توان بین کار و زندگی ،تعهد ،مادی و رفاهی و

جسمی و روانی دارای سالمت هستند.

همچنین کیفیت زندگی بطور معمولی شامل سالمت جسم،

نتایج بررسی کیفیت زندگی به طور معمولی بر فرایند و

سالم روان ،سالمت محیط و روابط اجتماعی می باشد.

محتوای خانواده حاکی از این است که تنها متغیر سالمت

منظور از محتوای فرایند نیز در دو بعد نظام خانوادگی

روان برای پیش بینی فرایند معنا دار نشده است به بیان

است .که مدل ( FPCسامانی )0221 ،معرفی گردیده اند.

دیگر می توان گفت که افرادی که در فرهنگ محتوای

بر اساس این مدل هنگامی که فرد از محتوای خانوادگی

خانواده نمره باالیی گرفته اند نمی توان به صورت قطع

خویش سخن می گوید ،به واقع کیفیت خانواده را در

گفت که از سالمت روانی برخوردار هستند .بر اساس این

مواردی همچون شغل ،تحصیالت ،زمان با هم بودن ،وجود
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Abstract
In this study, the relationship between the quality of working life and quality of life normally Family Process and
Content Distribution Company employees Bargh Shiraz were investigated. The study included all government
employees and contractors are garments that 588 people. The research is correlational. The sample consisted of
150 randomly selected employees that were formed.has been used. To deliver the data, Pearson correlation,
regression analysis was used. The results showed that QWL has significant predictive power for variable process.
And the quality of working life has predictive power for variable content is family.
Key words: Quality of working life, quality of life, as usual, the family content.
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