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Abstract
Aim: The research purpose is to assess the
relationship between the quality of work life,
life satisfaction and job satisfaction in Bandar
Abbas Oil Refinery Company. Method: A
sample of 250 individuals was selected from a
larger population of 1200 individuals using
stratified sampling. The research tools included
Ghasemzadeh
Quality
of
Work
Life
Questionnaire, Candal et al Job Satisfaction
Questionnaire, and Hebner Life Satisfaction
Questionnaire. Results: The analyzed data
indicated a significant relationship between the
employees’ quality of work life, life satisfaction
and job satisfaction. Overall, boosting the
quality of work life and life satisfaction can
consequently increase the job satisfaction.
Keywords: Quality of Work Life, Life
Satisfaction, Job Satisfaction.
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مقدمه

امروزه تقریبا تمامی صاحب نظران معتقدند که از بین عوامل موثر بر حوزه کا یلوت و ر دد ددد ٬منا هم یناسنا عب م  لماع نیرت م بوسح      

یشود (گاسیو 2100٬2به نقل از قاسم زاده.)4831 ٬
م 

در حالیکه در گذشته فقط تاکید بر زندگی شخصی (غیر کاری) بوده است .در جامعه ام فیک دوبهب یزور ی هب یراک یگدنز ت       
ص کی ترو ی ا هم ز مم م ممم مت س فادها نیر از ک و نام ا هدمآ رد نآ نانکر

لع بحم( تسا یییییییییییییییی ی .) 1373 ٬در  30سایخا ل ر نشناور  ا اس ن ننننن ن٬

جامعهشناسان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی آرام آرام به نیازهای انسانی کارمندان توجه کردهاند .این توجه باعث ش هک تسا هد    
عالوه بر شخصی کردن کارها به مسائل انسانی مهم در محتوا و هم در فرایند مشاغل نیز توجه شود .امروزه این شقوق را برنامه کیفیت

زندگی کاری (QWL)3نامیدهاند (فرجوند.) 1376 ٬

هر چه خواستها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ٬احتمال بیشتری وجود دارد ک راک هب نانکراک ه     

دلبسته شوند ٬از کارشان ٬سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ٬به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ٬کمتر دچار حادثه یا غیبت
تهای م تیرید
از محل کار گردند و از سالمت جسم و روان بیشتری برخوردار شوند .این اقدامات طیف وسیعی از وظائف و مسئولی 

منابع انسانی از قبیل مشارکت کارکنان در تصمیمگیری ٬توسعه و غنا لغش ی یی ییی ٬امنی اک طیحم ت ررر رررر ٬پردا و بسانم تخ

و شزومآ

یشود (کاسیو 1002 ٬ب داز مساق زا لقن ه ههه هههه٬
یشود مجموعه این اقدامات «کیفیت زندگی کاری» خوانده م 
ارتقای کارکنان را شامل م 

یشود
 .)4831برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان م 
(فیلیپو .) 1998 ٬ 4از این رو نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایهگذاری بر روی افراد به عنوان مهمترین متغیر در معامل ریدم ه یت   

یدهد(شریف.) 1990 ٬
راهبردی مورد توجه قرار م 

یدهد که اجرای این برنامهها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان ٬کاهش نرخ غیبت از کار ٬کا شه
یافتههای مطالعاتی نشان م 

میزان اعمال مقررات انضباطی ٬افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشا مانرب رد نانآ تکر ههه ههههها ای نظا اهنشیپ م دد دددها ا ب تسا هدو   
(گارون .) 1993 ٬ 5فرانک جی لندی 6بیان میکند رضایت شغلی در روانشناسی صنعتی و سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار اس .ت

ت ذهن د طابترا یمسج و ی ارد دد دددد .رضا تی
رضایت شغلی با خالقیت ٬رضایت از زندگی ٬حضور و غیاب ٬اتفاقات محل کار و س مال ت ت

شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است .شرترز 7بیان میکند :رضایتمندیهای شغلی و رضایت خاطر از زندگی بس هب یگت   

شهایش بیابد و در ادامه بیان میییکن :د
میزانی دارد که شخص بتواند راههای کافی برای تواناییها ،رغبتها ٬خصوصیات شغلی و ارز 

رضایت شغلی بستگی به این دارد که شغل ما تا چه حدی نیازهایی را که ما احساس میییکن وآرب دیاب می ر زاس هد دددد ددددد ٬ارضا مییینمایددد.
(زندی پور ، 369 1 ٬ص 702

یگیرد:
در این مطالعه از بین عوامل متعددی که در رضایت شغلی اثر دارند  ٬پنج عامل زیر مورد بررسی قرار م 

 – 1ماهیت کار
 -2سرپرستی
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 -3همکاران
 -4حقوق و مزایا
 -5ترفیعات

یگردد (میر سپاسی.) 1370 ٬
در فرایند تحقیق از طریق این عوامل میزان رضایت شغلی بررسی و تعیین م 

ن ش دو ، ،
رضايت شغلي موجب مي شود بهره وري فرد افزايش يابد ،به سازمان متعهد شود ،سالمت فيز يكي و ذهني فرددد تض يم ن ن

تهاي جديد شغلي را به سرعت فرا بگيرد( .پرير .) 1966 ،8یکی از شاخصهایی که علی
رضايت فرد از زندگي افزايش يابد و مهار 

یباشد .احسا ای یتسیزهب ینهذ س
رغم اهمیت آن  ٬کمتر مورد توجه قرار گرفته است  ٬رضایت از زندگی م 

ضر ا  تی ا یگدنز ز        ٬

حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تالش میکند ارزیابی شناختی ( قضاوت کلی در م  زا تیاضر درو ز ( یفطاع و ) یگدن   

تجربه هیجانات خوشایند و ناخوشایند ) مردم از زندگی شان را مورد بررسی قرار دهد (آناس ٬به نقل از الگین و هیو بنر.)1002 ٬9
پاورز  ) 4002 (10نیز معتقد است  ٬امروزه بسیاری از سازمانها دریافته اند ک راک نیب لداعت داجیا ه

ک یگدنز و ا تحت نانکر         

یگردد (اسفرجانی.) 6831 ٬
پوشش آنان در عمل موجب ارتقای رضایت شغلی و باال بردن سطح خالقیت و تولید م 
یک یافته شایع در پژوهشها عبارت است از این که رضایت شغلی با رضایت از زندگی ارتباط دارد (رین٬

یش سکعلاب و دنو   
طرفه است یعنی افرادی که از زندگی راضی هستند از شغل خود هم راضی م 

یکنند که رضایت از شغل ارتباط بارزی با رضایت از زندگی ندارد (رود.)4002 ٬12
م 

11

 .)11 99این رابطه دو

 ٬البت شرازگ تاعلاطم زا یضعب ه     

به طورخالصه رضایت شغلی یک شاخص مهم از چگونگی احساس کارکنان درباره شغل آنها است و پیش بینی کننده رفتارها ای
شغلی است (ارگان

13

یتواند به طور نسبی بر روی رفتارهای شغلی اثر بگذارد (مانت .)6002 14همچنين ام هزور
 .) 1995عالوه بر این م 

یباش ريز د ا فیک  ی یگدنز ت     
بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین اهداف سازمان و کسانی که برای سازمان کار میکنند  ٬م 

کاری باعث سطح باالیی از تعهد متقابل ،عملکرد سازمانی و موجبات تحقق اهداف را از طریق دخال ک لاعف تکراشم و نداد ت ل هی     
ینماید و نيز با توجه به اینکه در دنیا ی هدیچیپ ی
افراد سازمان فراهم م 

مت یزورما ااا اااااامیص امزاس و عیان نن نننها ا وابس ص هب هت ننن ننننعت نفت

یکنند از کیفیت زندگی کاری باالیی برخوردار باشند تا بتوانند با رضایت و
یکند کسانی که در این صنعت کار م 
یباشند ،ایجاب م 
م 
هوشیاری کامل و با توجه به خطراتی که در این صنعت وجود دارد کارهای خود را به نحو احسن و بی کم و کاست انجام دهند .چرا
یتواند صدمات جبران ناپذیری را به کارکنان ،سازمان و تمام کسانی ک  اب ه ا ص نی ن تع     
که هر گونه غفلت و کاستی در این حوزه م 
سروکار دارد ایجاد کند.
پرداختچی ( )8831در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی م سرادم ناملعم و نارید    
شهرستان تاکستان،سنجیده است که با حجم نمونه  27نفربه صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و برآورد گردیدند.نتایج نشان دادکه بین

کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان و مدیران رابطه معک جو یراد انعم و سو و راد د د   )r= 0/253(((( ((( .از میا فلوم ن هه هههها ای

8

- Pryer
-Lagain &hubner
10
- Parerz
11
- Reyn
12
- Rud
13
-Organ
14
-Mant
9

26

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  /01بهار 1931

کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه،تناسب اجتماعی،فضای ممکن زندگی وتوس ب یدرف یاهتیلباق هع ی نیرتش     
تاثیر را بر فرسودگی شغلی دارد.
شفیع آبادی( )9831در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سالمت روانی کارکنان شاغل دانشگاه .نمونهای 60
نفری با روش نمونهگیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب کرد و با وسریپ بیرض زا هدافتسا  نننن ننننن ،آزم نو

 tو تحلی سنایراو ل   

یکطرفه به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی با س د دوجو رادانعم هطبار یناور تمال ارد اب یلغش تیاضر نیب نینچمه .

نس            

کارمندان رابطه معنادار مشاهده شد .اما ارتباطی بین رضایت شغلی با متغیرهای جنس،وضعیت تاهل،مدرک تحصیلی ووضعیت مسکن
بدست نیامد.
        

حیدری و همکاران ( )9831در مطالعهای به بررسی رابطه کیفی س دهعت و یراک یگدنز ت ا ب ینامز ا  یدونشخ  ش نانکراک یلغ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول پرداختند .نتایج این تحلیل با استفاده از ض  نوسریپ یگتسبمه بیر و دنچ نویسرگر  م تتتتت تتتتتتغی رد یر

سطح  p > 0/100نشان داد که بین کیفیت زندگی با خشنودی شغلی و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی رابطه مثب دانعم ت ا جو یر ود    
دارد .همچنین یافتههای رگرسیون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی رابط دوجو هناگ دنچ ه     
دارد.
ساعدی و همکاران ( )9831در مطالعه ای به بررس فیک هطبار ی ی تمالس و یراک یگدنز ت سازم یدونشوخ اب ینا رد یلغش

  

     

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز پرداختند .نتایج این تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام ب ماگ ه   

در سطح p>0/1000نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

هینون و ساریما (2009)1نیز در تحقیق خود در کشور فنالند در سال  9002-8002به این نتیجه رسیدند که افزایش قدرت کیفیت

زندگی کاری در کارکنان منجر به خشنودی شغلی و در نهایت منج م نامزاس رد یرو هرهب و دیلوت شیازفا هب ر ییییییی ییییییییش ششود .پ ور ی ززز،
به،یولی رادریس( )6002در پژوهشی به نام تحلیل کیفیت زندگی کاری و متغیرهای مربوط به شغل(حرفهای) مورد مطالعه قرار دادند.
یکند .به طور کلی یافتهههها ا
شبینی م 
نتایج آنها نشان داد که خشنودی شغلی ،موفقیت شغلی و تعادل شغلی کیفیت زندگی کاری را پی 
یداری وج وه .دراد دو (( ((( ،)6002نی هک تسا دقتعم ز
نشان داد بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معن 

ک تیفی      

زندگی کاری و رضایت شغلی نه تنها رابطه مثبت دارند ،بلکه کیفیت زندگی کاری بر روی کاهش فشار شغلی و رضایت و خشنودی
یگذارد .فوری( )4002طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش بینی کنندههای موثر بر رضایت ش لغ ییی ،ب نیا ه   
شغلی نیز تاثیر مثبتی م 
   

نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.وی نتیج وج دعب هک تفرگ ه

سازمانی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری مهمترین عامل پ ینیب شی    کنن وکیردف.تسا یلغش یدونشخ هد      )(2003نیز
معتقد است که رسالت کیفیت زندگی کاری همانا ایجاد رضایت شغلی برای کارکنا مزاس هب کمک و ن ا و ظفح شنیزگ یارب ن

   

نگهداری کارکنان است.کروکر 4و همکارانش ( )2002نیز به این نتیجه رسیده اند که کیفیت زندگی کاری یکی از پیش فرضها برای
برانگیختن افراد و بهبود رضایت و خشنودی شغلی است.یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تما تیفیک اب یلغش یدونشخ داعبا م       
یشود .تحقیقات دیوی  د (( )0002ب زا لقن ه   
زندگی کاری ارتباط دارند و بهبود کیفیت زندگی کاری باعث افزایش خشنودی شغلی م 
یشود .در ضمن در ای هب قیقحت ن    
یدهد که مشارکت باعث احساس تعهد و افزایش رضایت شغلی م 
منتظرالظهور(  )6831نیز نشان م 
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی میپردازد که نتیجه حاصله رابط فیک نیب ه ی نشخ و یراک یگدنز ت و ید
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شغلی میباشد .اسپنس و المچینگر 15و همکاران ( )1002در پژوهشی با عنوان «آزمایش مدل کنترل ـ نیاز کارامل در بازسا راک و یز   
مراقبت بهداشتی :تأثیرات مشاغل پر دردسر و سخت بر کیفیت زندگی کاری پرستاران» به این نتیجه رس رد هک دنا هدی هک یدراوم
یباشد ،اگر به آنها در کار خود اختیار بیشتری داده شوددد ،تعه و ینامزاس د
گرفتاری و سختی کار پرستاران باال م 

آ تیاضر

   

ننن ننننها ا از

کارشان بیشتر میشود یونهارت (  ) 1996در تحقیقی از مدیریت مشارکت و طراحی شغل بعنوان دوپارامتر عمده در برنامههای کیفیت
زندگی کاری نام برده است و این دو را بعنوان دو پاسخ برای اضطراب کارگران معرفی نموده است و در این تحقیق تمرکز اصلی بر
روی طراحی مجدد شغل بوده است و مطرح شده است که طراحی مجدد شغل در مراحل اولیه و ابت یاد ی ننمیییتوان مدع یوگباوج د    
رضایت کارکنان باشد و این تحقیق تنها ادعای طرفداران بکارگیری کیفیت زندگی شغلی ک لغش ددجم یحارط دندقتعم ه با ثع      
یشود را تایید مینماید .تحقیقات اریک تریست و همکارانش (  ) 1995به نقل از حس نی
منفعت و سود رئیس و مرئوس بطور مساوی م 
زاده ( )2831نشان داد که افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان باعث خشنودی شغلی و افزایش اعتبا و یلغش ر

رد تفرشیپ

و راک   

یشود.
مشارکت آنان م 
کونتز( )1 99 1در پژوهشی که به منظور کشف رابطه بین تعارض در خانواده و تعارض در محیط کار و همچنین کیفیت زندگی
شبینی کننده تعارض
یکند که تعارضهای کاری مهمترین پی 
کاری و رضایتمندی از زندگی صورت داده است این نتیجه را مطرح م 
خانوادگی هستند .ریلی  )0002(5در تحقیقی که پیرامون بررسی کیفیت زندگی کاری خود ارزیابی و رضایت از زندگی در میان
امریکاییهای آفریقایی تبار انجام داده به این نتیجه رسید که بین خشنودی شغلی و کیفیت زندگی کاری یک رابطه متقابل است و
یشود.
همچنین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری منجر به رضایت از زندگی م 

الیزو شایه )0002( 16رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی (رضایت از زن د رارق یسررب دروم ار)یگد ارند هجیتن و        

یدهد احتما آ نیب لاقتنا ل ن د دوجو اه ارددد دد دددددد.
گرفتند که مشابهت و یا موازی بودن ساختارهای کیفیت کاری و کیفیت زندگی نشان م 
یتواند در عین حال که کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشد منجر به بهبود کیفیت زندگی گردد،
بنابراین اگر شغلی باز طراحی شود م 
یتواند بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت بگذارد در ضمن در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت
همچنین بهبود کیفیت زندگی م 
یپردازد که نتیجه حاصل بین کیفیت زندگی کاری و مولفههای خشنودی شغلی میباشد.
زندگی کاری و مولفههای خشنودی شغلی م 
گارسیا )3002( 17رابطه بین رضایت شغلی و (رضایت از زندگی )کیفیت زندگی را در بین چند نفر مبتال ب هعلاطمو یدشر یناوتان ه     

کرد ،نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنا دار بین کیفیت زن وب یلغش تیاضر و یگد دددد ددددد( .زارع )7831 ،در پ نیب هطبار دوخ شهوژ     
کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی را بررسی کرد .نتایج نشان داد کیفیت زندگی با رضایت از کار و رضایت از مدیر در بیش نیرت
ارتباط بوده است .حسنی (  ) 1373در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی نشان داد که بین
کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی رابطه معناداری وجود دارد
کونتز( )1 99 1در پژوهشی که به منظور کشف رابطه بین تعارض در خانواده و تعارض در محیط کا فیک نینچمه و ر ی یگدنز ت     
یکند که تعارضهای کاری مهمترین پیش بینی کننده تعارض
کاری و رضایتمندی از زندگی صورت داده است این نتیجه را مطرح م 
خانوادگی هستند .یونهارت (  )1 996در تحقیقی از مدیریت مشارکت و طراحی شغل بعن راپود ناو ا  هدمع رتم در بر مان هههه هههههها ای کیفیت
زندگی کاری نام برده است و این دو را بعنوان دو پاسخ برای اضطراب کارگران معرفی نموده است و در این تحقیق تمرکز اصلی بر
15
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روی طراحی مجدد شغل بوده است و مطرح شده است که طراحی مجدد شغل در مراحل اولیه و ابت یاد ی ننمیییتوان مدع یوگباوج د    
رضایت کارکنان باشد و این تحقیق تنها ادعای طرفداران بکارگیری کیفیت زندگی شغلی ک لغش ددجم یحارط دندقتعم ه با ثع      

ینماید .الیزو شایه )0002( 18رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت
یشود را تایید م 
منفعت و سود رئیس و مرئوس بطور مساوی م 

زندگی را مورد بررسی قرار دارند و نتیجه گرفتند که مشابهت و یا موازی بودن سا ناشن یگدنز تیفیک و یراک تیفیک یاهراتخ      
یتواند در عین حال که کیفیت زندگی کاری را بهبود
یدهد احتمال انتقال بین آنها وجود دارد .بنابراین اگر شغلی باز طراحی شود م 
م 
یتواند بر کیفیت زن  تبثم ریثات یراک یگد ب رد دراذگ      
بخشد منجر به بهبود کیفیت زندگی گردد ،همچنین بهبود کیفیت زندگی م 
یپردازد که نتیج تیفیک نیب لصاح ه     
ضمن در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مولفههای خشنودی شغلی م 
یباشد .تحقیقات دیوید ( )0002به نق (روهظلارظتنم زا ل     )6831نی ناشن ز    میییده هک د   
زندگی کاری و مولفههای خشنودی شغلی م 
یشود .در ضمن در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت زن و یراک یگد
مشارکت باعث احساس تعهد و افزایش رضایت شغلی م 
خشنودی شغلی میپردازد که نتیجه حاصله رابطه بین کیفی  و یراک یگدنز ت خخخخخخخ ش م یلغش یدون ییی ییییباش و سنپسا .د

گنیچمال ررر رررر 19و
   

همکاران ( )1002در پژوهشی با عنوان «آزمایش مدل کنترل ـ نیاز کارامل در بازسازی و کار مراقب رپ لغاشم تاریثأت :یتشادهب ت

دردسر و سخت بر کیفیت زندگی کاری پرستاران» به این نتیجه رسیده اند که در مواردی که گرفتا راک یتخس و یر     پرس الاب نارات   

یشود .گارسیا)3002( 20
یباشد ،اگر به آنها در کار خود اختیار بیشتری داده شود ،تعهد سازمانی و رضایت آنها از کارشان بیشتر م 
م 
رابطه بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی را در بین چند نفر مبتال به ناتوانی رشدی ومطالعه کرد ،نتایج حاکی از ارتباط مثب عم و ت نن نننا
یها در این پ ،یرو هرهب سایقم هدرخ نیب شهوژ فیک تیحالص یت       
دار بین کیفیت زندگی و رضایت شغلی بود .بیشترین همبستگ 
زندگی و جنبه تخصصی کار ،امور مالی و مدیریت رضایت شغلی بود .فوری( )4002طی اجرای تحقیقی به منظ یعت رو ی ینیب شیپ ن     
کنندههای موثر بر رضایت شغلی ،به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زن راد ینعم و تبثم هطبار یراک یگد ی     
وجود دارد .پی روز ،به،یولی رادریس( )6002در پژوهشی به نام تحلیل کیفیت زندگی کاری و متغیرهای مرب )یا هفرح(لغش هب طو    
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که خشنودی شغلی ،موفقیت شغلی و تعادل ش شیپ ار یراک یگدنز تیفیک یلغ ینیب

     

یکند .به طور کلی یافتهها نشان داد بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .هو( ،)6002نیز
م 
معتقد است که کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نه تنها رابطه مثبت دارند ،بلک ک یگدنز تیفیک ه

ااا ااااااری ب راشف شهاک یور ر    

یگذارد .هینون و سارال( )9002به این نتیجه رس تیفیک تردق شیازفا هک دندی      
شغلی و رضایت و خشنودی شغلی نیز تاثیر مثبتی م 
یش  ینسح .دو (( ((( ) 1373
زندگی کاری در کارکنان منجر به رضایت شغلی و در نهایت منجر به افزایش تولید و بهره وری در سازمان م 
در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و خشنودی
شغلی رابطه مناداری وجود دارد (زارع )7831 ،شایق ( )5831در پژوهش خود رابطه بین کیفی ار یلغش تیاضر و یراک یگدنز ت   
بررس رک ی دددد د .نتاد ناشن جی اد یگدنز تیفیک

  

اضر اب ی تتتتتتتتتتتت ت از کاو ر  تیاضر ا تشیب رد ریدم ز ر  هدوب طابترا نی ا.تس ساو یدع               

همکاران( )9831در مطالعهای به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سالمت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنا گشناد ن ا دازآ ه   
اسالمی واحد اهواز پرداختند .نتایج این تحقیق نشان دادكه هر چه سطح کیفیت زندگی کاری در کارکنا زفا ن ا یدونشخ ،دبای شی     
شغلی در کارکنان نیز افزایش خواهد یافت و بالعكس .بنابراین این پژوهش با هدف رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی
18
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با رضایت شغلی کارکنان شرکت پاالیش نفت بندرعباس طراحی شده است نتایج این پژوهش کمک

میییکن  ات د ا یدیفم تاعالط     

درباره رضایت مندی شغلی و کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی کارکنان بدست آید .این نتایج میییتوان دحاو ناریدم هب د     
شهای بیشتر
صنعتی کمک کند تا بر مبنای آن مداخالت پیش گیرانه و راه حلهای مناسب طراحی نمایند و بستری مناسب برای پژوه 
فراهم آید.

فرضیهها

فرضیه اول :بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم :بین رضايت از زندگي و ابعاد رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم :بین رضايت از زندگي و مولفههاي يك فيت زندگي كاري رابطه وجود دارد.

روش پژوهش

یباشد .جامع تفن شیالاپ تکرش نانکراک هیلک لماش شهوژپ یرامآ ه     
طرح کلی این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی م 

    

یباشد که از این تعداد  912نفر در واحد ستاد 534 ،نف حاو رد ر دد ددد به هر
یباشد ،که تعداد آنها  1200نفر م 
بندرعباس در سال  89 - 90م 
برداری 89 ،نفر در واحد فنی مهندسی 172،نفر در واحد تعمیرات 49 ،نفر در واحد تدارکات کا و ال  83نف حاو رد ر دد ددد آت یناشن ش   
یباشد که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی حجم نمونه انتخاب شد.
م 
جدول :1توزیع حجم نمونه
واحدها
واحد آتش نشانی

حجم نمونه
8

واحد تعمیرات

51

واحد تدارکات کاال

9

واحد فنی مهندسی

15

واحد ستاد

83

واحد بهره برداری

1 01

جمع کل

222

ابزار گردآوری اطالعات

الف) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

این پرسشنامه بر اساس هشت مؤلفه اصلی کیفیت زندگی کاری توسط قاسم زاده ( )4831تهیه ش :زا دنترابع هک تسا هد طباور      

انسانی در محیط کاری سواالت  1تا  ،11امنیت شغلی سواالت  12تا  ، 16پیشرفت شغلی سواالت  17تا  ، 22مشا وس تکر ا تال   
 ،62رعایت حقوق و منزلت انسانی سواالت  27تا  ، 30توازن بین کار و زندگی س تالاو

 23تا

 31تا  ، 37تعه تالاوس یراک د      83تا ، 46

ًال مخالفم = 2 ،مخالفم = 3 ،تا
مسائل مالی و رفاهی سواالت  47تا  . 53برای نمره گذاری از طیف لیکرت  1تا  5استفاده شده ( = 1کام ًال
م = 5 ،کام ًالًال وم  ا مقف )) ))) .البت رد یراذگ هرمن ه
حدی موافقم = 4 ،م قفاو م م

تالاوئس     

 10و  12و  13و  16و  31و  34و  36و  37و  24به

ًال مخالفم = 4 ،مخالفم = 3 ،تا حدی مخالفم = 2 ،م ،مقفاو  = 1کام ًالًال وم  ا مقف )) ))).در پ رضاح شهوژ   
یباشد( = 5کام ًال
صورت معکوس م 
پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ  0/ 80و از روش بازآزمایی  0/ 87به دست آمد.

ب)پرسشنامه رضایت شغلی )(JDI

دومین ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیف شغل بوده است .این پرسشنامه توسط اسمیت کندال ،هیولین

طراحی شده است .این ابزار در ابتدا شامل  72سوال بود که به علت تعداد زیاد سواالت از کارایی الزم بر رد ناققحم ،هدوبن رادروخ
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سال  1978در تحقیقی سعی در کاهش سواالت پرسشنامه نموده اند و تعداد سواالت را به  30سوال کاهش دادند .با توجه به حطیههای
مطرحه در این ابزار (سواالت)  1 :تا  6مربوط به حیطه کار 7،تا  12مربوط به حیطه سرپرست 13 ،تا  18مربوط به حیطه همکا ار ننن91 ،
تا  42مربوط به حیطه ارتقاء (ترفیع) 25 ،تا  30مربوط به حیطه پرداخت (حقوق و دستمزد) .گزینههای هر سوال شامل عبا ماک :تار   ًالًال
ًال موافقم تا امتیاز 1
یباشد .نحوه امتیاز دهی نیز به ترتیب از  5امتیاز برای گزینه کام ًال
ًال مخالفم م 
موافقم ،موافقم ،بی نظرم ،مخالفم ،کام ًال
ًال مخالفم ،است .همچنین سواالت  3و  4و  10و  18و  21و  30امتیاز دهی معکوس دارند .در پ یاپ رضاح شهوژ ایی    
برای گزینه کام ًال
این آزمون از طریق آلفای کرونباخ  0/ 79و از روش بازآزمایی  0/ 86به دست آمد.

ج)پرسشنامه رضایت از زندگی

21

سومین ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه رضایت از زندگی است .این مقیاس شش گویه ای توسط هبنر در سال  1 99 1ساخته شد که

میزان رضایت کلی از زندگی را میسنجد .در این پرسشنامه جهت نمره گذاری از روش لیکرت استفاده میشود .هر سوال دارای یک
مقیاس  7درجه ای شامل (خیلی خوب ،خوشایند ،اغلب راضی ،نه راضی نه ناراضی ،اغلب ناراضی ،ناخوشایند و خیلی ب )د میییباشد
یگیرد .حداکثر نمره کامل پرسش همان  24و ح نآ لقاد
که بر حسب پاسخ به هر گزینه به آزمودنی نمرههای  1تا  7تعلق م 

 6میییباشد

یباشد .گزینههای هر سوال شامل عبارات ،خیلی خوب ،خوشایند ،اغل هن ،یضار ب    
(محمدی .)7831 ،این پرسشنامه شامل  6سوال م 
یباشد .نحوه امتیاز دهی نیز به ترتیب از  7امتیاز برای گزینهها ای خیل ات ،بوخ ی      1امتیاز
راضی نه ناراضی ،ناخوشایند و خیلی بد م 
 0/ 76و از روش بازآزمایی  0/38ب تسد ه   

برای گزینه خیلی بد است .در پژوهش حاضر پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ
آمد.

یافتهها

صهاي توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار) در قالب جدول شماره  2پرداخته
به منظورتع يي ن متغيرهاي مورد مقايسه ابتدا يي ارائه شاخ 

شده است.

جدول:2میانگین،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره کسب شده در
مولفههای کیفیت زندگی کاری ،مولفههای رضایت شغلی
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

روابط انسانی در محیط کاری

35 / 97

4/62

91

45

امنیت شغلی

18 / 31

3/ 01

10

35

پیشرفت شغلی

آمارهها
مولفهها

18 / 70

3/ 74

7

27

مشارکت

10 / 98

2/ 95

4

20

رعایت حقوق و منزلت انسانی

11/ 56

2/ 95

4

18

توازن بین کار و زندگی

42/ 64

4/ 41

7

35

تعهد کاری

28 / 85

3/ 99

16

40

مسائل مالی و رفاهی

22 / 05

5/ 23

7

36

کار

18 / 15

4/ 36

6

30

سرپرست

22 / 29

3/ 86

11

31

91/19

3/ 97

8

30

21 / 45

4/ 56

10

64

14 / 28

3/19

5

25

همکاران
ارتقاء(ترفیع)
حقوق و دستمزد

- Hubner

21
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به منظور بررسي رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد رضايت شغلي از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .نتايج
اين تحليل در جدول شماره  3ارائه شده است.

جدول  3ماتریس همبستگی برای بررسی رابطه بین مولفههای رضایت شغلی و مولفههای کیفیت زندگی کاری
کار

سرپرست

همکاران

ارتقاء(ترفیع)

حقوق و دستمزد

رضایت شغلی

متغیر
روابط انسانی در محیط کاری

** 0/ 37

** 0/ 44

** 0/ 54

** 0/ 34

**0/42

** 0/ 52

امنیت شغلی

** 0/ 27

** 0/ 23

** 0/ 25

** 0/ 25

** 0/ 22

** 33

پیشرفت شغلی

** 0/ 45

** 0/ 44

** 0/ 50

** 0/ 35

** 0/ 30

** 0/ 56

مشارکت

** 0/ 47

** 0/ 43

** 0/ 39

** 0/ 32

** 0/ 53

** 0/ 57

رعایت حقوق و منزلت انسانی

** 0/ 34

** 0/ 32

** 0/ 22

**0/42

** 0/ 52

** 0/ 44

توازن بین کار و زندگی

** 0/ 35

* 0/ 14

** 0/ 20

** 0/ 30

* 0/ 15

** 0/ 32

تعهد کاری

** 0/ 34

** 0/ 30

** 0/ 36

** 0/ 29

**0/62

**0/24

مسائل مالی وررفاهی

** 0/ 59

** 0/ 41

** 0/ 47

**0/24

** 0/ 46

** 0/ 64

کیفیت زندگیکاری

** 0/ 59

** 0/ 49

** 0/ 53

** 0/ 47

** 0/ 48

** 0/ 70

*> 0/ 05

**> 0/ 01

همانطور که در جدول مشاهده میگردد بین مولفههاي يك فيت زندگي كاري(روابط انسانی در محیط کاری ،امنیت شغلی ،پیشرفت
شغلی ،مشارکت ،رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار و زندگی ،مسائل مالی و رفاهی ) و مولفههاي رضایت شغلی (کار،
سرپرست ،همکاران ،ارتقاء(ترفیع)،حقوق ودستمزد )رابطه مثبت معنادار ي وجود دارد .یعنی با افزایش یکی دیگری افزایش مییابد.
بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میشود.

به منظور بررسي رابطه بین رضايت از زندگي و ابعاد رضايت شغلي از روش ماتریس همبستگی استفاده شد .نتايج اين تحليل در

جدول شماره  4ارائه شده است.

جدول : 4ماتریس همبستگی رضایت از زندگی و مولفههای رضایت شغلی

مولفههای رضایت شغلی

متغیر

کار

کار

1

سرپرست

** 0/ 41

سرپرست

همکاران

ارتقاء

حقوق و

رضایت

رضایت از

(ترفیع)

دستمزد

شغلی

زندگی

1

همکاران

** 0/ 45

** 0/ 64

1

ارتقاء(ترفیع)

** 0/ 35

** 0/ 36

** 0/ 50

1

حقوق و دستمزد

** 0/ 45

** 0/ 39

** 0/ 40

** 0/ 46

1

رضایت شغلی

** 0/ 73

** 0/ 74

** 0/ 80

** 0/ 72

** 0/ 71

1

رضایت از زندگی

** 0/ 20

** 0/ 40

**0/83

**0/91

**0/20

** 0/ 37

1

*> 0/ 05

**> 0/ 01

یگردد بین رضایت از زندگی و مولفههای رضایت شغلی(کار ،سرپرست ،همکاران ،ارتقاء
همانطور که در جدول مشاهده م 
ییابد .بنابراین فرضیه
(ترفیع) ،حقوق و دستمزد ) کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش یکی دیگری افزایش م 

یشود.
پژوهش تأیید م 
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به منظور بررسي رابطه بین رضايت از زندگي و مولفههاي يك فيت زندگي كاري از روش ماتریس همبستگی استفاده شد .نتايج اين
تحليل در جدول شماره  5ارائه شده است.

جدول  :5ماتریس همبستگی برای رضایت اززندگی و مولفههای کیفیت زندگی کاری

متغیر

روابط انسانی در

رعایت

توازن بین

تعهد

مسائل مالی

کیفیت

رضایت

حقوق و

کار و

کاری

و رفاهی

زندگی

از

روابط

امنیت

پیشرفت

انسانی در

شغلی

شغلی

محیط

منزلت

زندگی

کاری

زندگی

کاری

انسانی

مشارکت

1

محیط کاری

مولفههای کیفیت زندگی کاری

امنیت شغلی

** 0/ 33

1

پیشرفت شغلی

** 0/ 54

** 0/ 50

1

مشارکت

** 0/ 32

** 0/ 35

** 0/ 52

1

رعایت حقوق و

0/ 10

* 0/ 17

* 0/ 16

** 0/ 58

1

منزلت انسانی
توازن بین کار و

** 0/ 36

** 0/ 57

** 0/ 44

** 0/ 37

* 0/ 15

1

زندگی
تعهد کاری

** 0/ 29

** 0/ 41

** 0/ 50

** 0/ 34

**0/42

** 0/ 47

1

مسائل مالی و رفاهی

** 0/ 39

**0/83

** 0/ 63

** 0/ 58

** 0/ 29

** 0/ 44

** 0/ 48

1

کیفیت زندگی

** 0/ 63

** 0/ 66

** 0/ 80

** 0/ 71

** 0/ 44

** 0/ 71

** 0/ 69

** 0/ 80

1

کاری
رضایت از زندگی

** 0/ 41

** 0/ 20

** 0/ 34

** 0/ 28

** 0/ 18

** 0/ 21

** 0/ 28

** 0/ 31

** 0/ 41

1

*> 0/ 05

**> 0/ 01

یگردد بين مولفههای کیفیت زندگی کاری(روابط انسانی در محیط کاری ،امنیت شغلی ،پیشرفت
همانطور که در جدول مشاهده م 
شغلی ،مشارکت ،رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار و زندگی ،مسائل مالی و رفاهی ) و رضایت از زندگی رابطهی مثبت
ییابد .بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میشود.
معناداری وجود دارد یعنی با افزایش یکی دیگری افزایش م 
بحث و نتیجهگیری

یدهد که بین مولفههاي کیفیت زندگی کاری و مولفههاي رضایت شغلی کارکنان پاالیش نفت بندرعباس
نتایج جدول  3نشان م 

رابطه معناداری وجود دارد که این نتایج ،با نتایج تحقیق فوری ( )3002مبنی بر اینکه بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری
یباشد همچنین با تحقیق هو( )6002که کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نه تنها
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همسو م 
یگذارد همسو
رابطه مثبت دارند ،بلکه کیفیت زندگی کاری بر روی کاهش فشار شغلی و رضایت و خشنودی شغلی نیز تاثیر مثبتی م 
یها
یباشد .گارسیا ( )3002در تحیقی نشان داد که ارتباط مثبت و معنا دار بین کیفیت زندگی و رضایت شغلی بود .بیشترین همبستگ 
م 
در این پژوهش بین خرده مقیاس بهره وری ،صالحیت کیفیت زندگی و جنبه تخصصی کار ،امور مالی و مدیریت رضایت شغلی بود
یباشد .پی روز و یولس رادیس ( )6002که نشان داد که خشنودی شغلی ،موفقیت شغلی و تعادل شغلی کیفیت زندگی کاری
همسو م 
یکند .همچنین با تحقیق حسنی (  ،) 1373ساعدی و همکاران( ،)9831شایق ( )5831با هدف بررسی رابطه کیفیت
شبینی م 
ر ا پی 
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یباشد.
زندگی کاری و خشنودی شغلی نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و خشنودی شغلی رابطه معناداری وجود دارد ،همسو م 
بدین معنی که در سازمانهایی که کیفیت زندگی کاری آنها در وضعیت مناسبی قرار دارد و در اجرای برنامه کیفیت زندگی کاری
لهایشان اثر میگذارند به نوعی مشارکت
یتوانند در تصمیمهایی که بر محیط کارشان و بخصوص بر شغ 
شهرت دارند ،کارکنان م 
یشود که افراد احساس خوبی درباره شغل شان داشته باشند و نیز باعث ارضاء نیازها ،تمایالت و امیدهایشان و
یابند و درنتیجه باعث م 
نیز افزایش کارایی و در پی آن رضایت شغلی آنان هم افزایش مییابد .ضمن ًاًا با توجه به اینکه کیفیت زندگی کاری یکی از جالب
ترین روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان است و در «طرح ریزی شغل ،تعهد به بهبود حوزه گستره غنی سازی شغلی» بصورت یک

یتواند رضایت شغلی کارکنان را باال ببرد .در واقع افرادی که از کار،
یعمل میکند که از نظرعوامل اجتماعی – فنی م 
روش سیستم 

سرپرست ،همکاران ،ارتقاء (ترفیع) ،حقوق و دستمزد خود در سازمان راضی هستند از کیفیت زندگی کاری باالی برخوردارند به
یتوانند تصویری از نحوه ی ارتباط افراد با یکدیگر و یا
عبارتی کارکنان دارای روابط انسانی مناسبی در محیط کار هستند که م 
سازمانهایشان داشته باشند .همچنین در بعد مسایل مالی -رفاهی که شامل مبلغ پرداختی ،حقوق مزایا و سایر پرداختهای جبرانی است
یکند بنابراین زمانی که مدیران و سرپرستان با کارکنان
که برای حفظ استاندارد زندگی قابل قبول در مقایسه با سایر کارها کفایت م 
خوب باشند و ارتقاء و حقوق و دستمزد کارکنان را عادالنه پرداخت کنند کارکنان از رضایت بیشتری برخوردار خواهند بود و در
نتیجه کیفیت زندگی بهتری خواهند داشت.
یدهد که بین رضایت از زندگی و مولفههای رضایت شغلی(کار ،سرپرست ،همکاران ،ارتقاء (ترفیع)،
نتایج جدول  4نشان م 
حقوق و دستمزد) کارکنان پاالیش نفت بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج میتوان گفت زمانی که کارکنان از
شغل ،سرپرست ،همکاران ،ارتقاء (ترفیع) ،حقوق و دستمزد خود راضی باشند دارای رضایت زندگی باالی خواهند بود به عبارتی
ینماید
رضایت از زندگی بستگی به این دارد که شغل ما تا چه حدی نیازهایی را که ما احساس میکنیم باید برآورده سازد ،ارضا م 
که در این صورت فرد رضایت شغلی باالیی دارد .بنابراین رضایتمندی شغلی و رضایت خاطر از زندگی بستگی به میزانی دارد که
تها ،خصوصیات شغلی و ارزشهایش بیابد که با افزایش رضایت شغلی(کار،
یها ،رغب 
شخص بتواند راههای کافی برای توانای 
ییابد.
سرپرست ،همکاران ،ارتقاء (ترفیع) ،حقوق و دستمزد) ،رضایت زندگی کارکنان افزایش م 
یدهد که بین مولفههاي کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی کارکنان پاالیش نفت بندرعباس رابطه
نتایج جدول  5نشان م 
معناداری وجود دارد که این نتایج ،با نتایج تحقیقات کونتز( )1 99 1در پژوهشی که به منظور کشف رابطه بین تعارض در خانواده و
یکند که
تعارض در محیط کار و همچنین کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی از زندگی صورت داده است این نتیجه را مطرح م 
ضهای کاری مهمترین پیش بینی کننده تعارض خانوادگی هستند.الیزو شایه ( )0002رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت
تعار 
زندگی را مورد بررسی قرار دارند و نتیجه گرفتند که مشابهت و یا موازی بودن ساختارهای کیفیت کاری و کیفیت زندگی نشان
یدهد احتمال انتقال بین آنها وجود دارد و در عین حال که کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشد منجر به بهبود کیفیت زندگی
م 
یتوان
یباشد .با توجه به نتایج م 
یتواند بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت بگذارد.همسو م 
گردد ،همچنین بهبود کیفیت زندگی م 
تها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ،احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار
گفت هر چه خواس 
دلبسته شوند ،از کارشان ،سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند و در نتیجه از زندگی رضایت بیشتری داشته باشند همچنین زمانی
یشود
که محیط زندگی کارکنان لذت بخش تر باشد ،به طور قابل مالحظه ای با شادمانی و رضایت از زندگی بیشتری نیز همراه م 
تصور ذهنی ،درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار بیشتر خواهد بود .بنابراین ارزیابی
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شناختی فرد از کیفیت زندگی کاری بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است وبالعکس .همچنین با توجه به نتایج هر چه زندگی کاری
از لحاظ امنیت شغلی ،روابط انسانی در محیط کار ،مشارکت ،رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار و زندگی از کیفیت
یهای جسمی نخواهد بود
باالتری برخوردار باشد استرس و آشفتگی خاطر افراد کمتر و در نتیجه بدن آنها مستعد بسیاری از بیمار 
یتواند باعث
همچنین نداشتن ساعات طوالنی و اضافه کاری و نبود نقل و انتقاالت پی در پی کارکنان به مناطق جغرافیایی مختلف م 
باال رفتن سالمت جسمی و حتی روحی کارکنان شود .بنابراین هر چه زندگی کاری از لحاظ امنیت شغلی ،روابط انسانی در محیط
کار ،مشارکت ،رعایت حقوق و منزلت انسانی ،توازن بین کار و زندگی از کیفیت باالتری برخوردار باشد استرس و آشفتگی خاطر
افراد کمتر و در نتیجه رضایت از زندگی بیشتری خواهد بود.
تها
محدودی 

 -وسعت فیزیکی شرکت و پراکندگی کارکنان ،اجرای پرسشنامهها و جمع آوری را با مشکالت مواجه نموده بود.

 با توجه به پرسشنامهها و سواالت برخی از پاسخگویان با سوء برداشت از اینکه ممکن است شناخته شوند احتما زا یخرب دراد ل   سواالت پاسخ صحیح نداده باشند و طوری جواب داده اند که خود را بهتر جلوه دهند.
خهای ص لماک و حیح   
یباشد که مانع از ارائه پاس 
تهای این تحقیق م 
 جو محافظه کاری حاکم بر شرکت یکی دیگر از محدودی یشد.
توسط کارکنان م 
پیشنهادها

استفاده از روان شناسان صنعتی و سازمانی و برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای تش یبت و حیر ی یلغش تاراظتنا ،فیاظو ن      

خاص و مهارتهای شغلی مورد نیاز که سبب باال بردن رضایت شغلی افراد همچنین اقداماتی در جهت افزایش رضایت ش هلمج زا یلغ   
تهای آنها ،رعایت جایگاه کارمند ان و احت ،اهنآ هب مار    
ایجاد تسهیالت در زمینههای گوناگون برای آنها ،توجه به وظایف و مسئولی 
توجه به حجم کار و ساعتهای کار کارمندان صورت گیرد تابدین وسیله سالمت روانی کارمندان نیز تأمین شود.
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