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 چکیده
بر اساس انسجام   یشغل  تیرضا  ینیب  شیپهدف از پژوهش حاضر،  

، که از نظر  همبستگی-روش تحقیق حاضرازنوع توصیفیبود.  خانواده  
هدف یک نوع تحقیق کاربردی بود . جامعه آماری این تحقیق شامل  

بر نفر بودند.    200کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن بود  که 

نفر به دست     132اساس محاسبه فرمول کوکران، تعداد نمونه 

منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده   آمد.به 
و پایایی پرسشنامه ها تایید شدند. برای تجزیه و  شده است. روایی 

تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت  

آمار توصیفی بعد از جمع آوری پرسش نامه ها ، جهت توصیف داده  

استاندارد،   فراوانی،میانگین، انحراف  ،درصد  فراوانی  جدول  از  ها 
سمت آمار استنباطی از آزمون  جداول و نمودارها استفاده شد.در ق

نشان داد انسجام   همبستگی استفاده شده است. داده های تحقیق

با متغیر رضایت    01/0خانواده به صورت مثبت و در سطح معناداری  
در آزمون فرضیه اول چنین نتیجه گیری شد  شغلی همبسته اند.  

پیش   انسجام خانواده به صورت مثبت و معنادار رضایت شغلی راکه  

 بینی می کند.

سازمان    رضایت شغلی،  :های کلیدیواژه خانواده،  انسجام 

 .ملی زمین و مسکن
 

 
Abstract 

The purpose of this study was to predict job 

satisfaction based on family cohesion. The 

present research method was descriptive-

correlational, which was an applied research in 

terms of purpose. The statistical population of 

this study included the staff of the National Land 

and Housing Organization, which included 200 

people. Based on the calculation of Cochran's 

formula, a  sample of 132 people was obtained. A 

standard questionnaire was used to collect 

information. The validity and reliability of the 

questionnaires were confirmed. Descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the 

data. In the descriptive statistics section, after 

collecting the questionnaires, the frequency 

table, frequency percentage, mean, standard 

deviation, tables and graphs were used to 

describe the data. In the inferential statistics 

section, the correlation test was used. Research 

data showed that family cohesion was positively 

correlated with job satisfaction variable at a  

significant level of 0.01. In testing the first 

hypothesis, it was concluded that family 

cohesion positively and significantly predicts job 

satisfaction. 

Keywords: Job Satisfaction, Family 
Cohesion, National Land and Housing 
Organization. 
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 مقدمه
نگرند. خشنودی شغلی احساسی رضایت شغلی عبارت از احساسات سازگار و ناسازگاری است که کارکنان با آن به شغل خود می

محسوب  های رفتاری جدا میباشد. رضایت شغلی بخشی از رضایت زندگی  نسبی از خوشی یا درد است که از افکار عینی و نیت
میشود. به دلیل اینکه شغل قسمت عمده اس از زندگی است، بنابراین رضایت شغلی بر خشنودی کلی انسان از زندگی تاثیرگذار 

شود )حسنی صداقت ، کاظم  است. لذا اثر سر ریزی بین خشنودی شغلی و زندگی وجود دارد که در هر دو سمت گسترده می

 (.1396زاده بیطالی، 
نسجم ، افراد خانواده سعی در درک همدیگر دارند و از همدیگر حمایت میکنند و به همدیگر کمک میکنند و در یک خانواده م

(. در چنین خانواده  1398تا جایی که بتوانند نیازها و دغدغه های افراد خانواده خود را برطرف می سازند ) اناری و همکاران،  

) سلطانی بناوندی، خضری مقدم،  بنی اسدی، هایی ، پشتیبانی و درک متقابل بین اعضای خانواد (، روابط  1398ه وجود دارد 

بیان می را آزادانه  نگرانی های خود  نیازها و  اعضای خانواده  برای حل   والدین با یکدیگر خوب است،  به مذاکره  کنند؛ حاضر 
دهد ) رضایی و پورجبلی   رخ میمشکالت همدیگر هستند ، نسبت به مسائل همدیگر نگران هستند و درگیری کمتری بین اعضا  

کنند که عاملی محافظ قوی برای مفهوم خود مثبت افراد  (،  افراد خانواده از همدیگر تقدیر و احترام مثبت دریافت می1397، 

) کشاورز، افشار ، هدهدی، علی نژاد،   خانواده در بلند مدت تلقی می  (.1398شود 
انسجام خانواده و رضایت شغلی کارکنان سازمان ملی زمین ومسکن، پژوهش جامعی  از آنجایی که تا کنون در مورد ارتباط بین  

پاسخ   به این سوال  انجام نشده است و سواالت زیادی در این زمینه بی جواب مانده ، محقق در این پژوهش درصدد است تا 

 گوید:

 پیش بینی نمود؟ بر اساس انسجام خانواده  ی راشغل  یترضاآیا میتوان 

 

 شروش پژوه
بررسی رابطه در این تحقیق به   که از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی بود. همبستگی است-روش تحقیق حاضرازنوع توصیفی

بود  که   پرداخته شد.  جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن  رضایت شغلی و انسجام خانواده 

نفر به دست آمد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه      132بر اساس محاسبه فرمول کوکران، تعداد نمونه  نفر بودند.    200

شد. رضایت شغلی بری فیلد و روث و  استاندارد   پرسشنامه ها از پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده  استفاده  بدین منظور، 
ن و مسکن توزیع شدند. به دلیل اینکه در دوران شیوع کرونا محقق اقدام بین کارکنان زمی  1400الی مردادماه    1400خرداد  

پرسشنامه کرد، امکان توزیع پرسشنامه فیزیکی وجود نداشت. با هماهنگی که با مدیران سازمان و مسکن انجام شد،  به توزیع 

لینک آن برای مخاطبان در واتساپ ارسال شد.  آنها لینک به محتوای  پرسشنامه در فضای اینترنت طراحی و  هم با زدن روی 
پاسخ دهندگان پاسخها به صورت الکترونیکی به   با فشردن دکمه ارسال توسط  پر کردند و  یافته و آن را  پرسشنامه دسترسی 

محقق ارسال شد. در نهایت همه پاسخها در یک فایل اکسل جمع آوری شده بود که دانلود شد و تحلیل های آماری روی داده 

بعد از جمع آوری د. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب،  ها انجام ش

پرسش نامه ها ، جهت توصیف داده ها از جدول فراوانی ،درصد فراوانی،میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده 
نرمال بودن داد بر اساس متغیر   ه ها از آزمونشد. بعد از اطمینان از  رگرسیون چند متغیره به منظور پیش بینی متغیر مالک 

 پیش بین استفاده شد.
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 یافته های پژوهش
 در این قسمت از مقاله به ارائه یافته ها ی حاصل از آمار توصیفی و استنباطی  پرداخته شده است:

 : توصیف گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی 1جدول 

 میزان تحصیالت فراوانی درصد

 دیپلم و زیر دیپلم 8 6

 فوق دیپلم 12 9

 لیسانس 40 1/30

لیسانس 73 9/54  باالتر از 

 کل 133 100

 

درصد( دیپلم،    9نفر )  12درصد( دیپلم و زیر دیپلم،   6نفر از شرکت کنندگان) 8دهد که میزان تحصیالت نشان می 1جدول 

 درصد( فوق لیسانس و باالتر بود.    9/54نفر )  73درصد( لیسانس و    1/30نفر )  40

 :توصیف گروه نمونه بر اساس وضعیت تاهل2جدول 

 وضعیت تاهل فراوانی درصد

 مجرد 32 1/24
 متاهل 101 9/75

 کل 133 100

 

 درصد( متاهل بودند.  9/75نفر )  101درصد( مجرد و    1/24نفر از شرکت کنندگان)  32دهد که نشان می 2جدول  

 کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش :  3جدول 

 (VIFتورم واریانس) ضریب تحمل کشیدگی چولگی متغیر

 12/1 90/0 -25/0 -44/0 انسجام خانواده

 متغیر مالک متغیر مالک 47/0 -05/0 رضایت شغلی

 

برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر مقادیر کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی مفروضه همخطی بودن عامل  
بررسی قرار گرفت. جدول VIFتورم واریانس ) به چولگی و  3( و ضریب تحمل مورد  نشان می دهد که، شاخص های مربوط 

پژوهش خارج از محدود  نتیجه گرفت که توزیع تک متغیری  ± 2کشیدگی هیچ کدام از متغیرهای  نیست. بنابراین می توان 

 آنها نرمال است.
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 پیش بینی رضایت شغلی براساس انسجام خانواده: رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در 4جدول

 B SE β T p متغیرهای
      مرحله اول )انسجام خانواده(

 001/0 72/4 322/0 045/0 210/0 انسجام خانواده
001/0>P  ،87/27(=131  ،1 )F 169/0=2adjR    2=175/0وR  - 

 

به    4حال براساس نتایج ارائه شده در جدول   قرار زیر آزمون شدند.فرضیه  پژوهش 
  پیش بینی می کند. فرضیه پژوهش: انسجام خانواده به صورت معنادار رضایت شغلی را

شد، در سطح معناداری رضایت شغلی  که در مرحله اول وارد معادله پیش بینی  متغیر انسجام خانوادهنشان می دهد،  4جدول  

(. بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست آمده نشان داد F( 1و    131= )p<   ،87/27  01/0 پیش بینی نمود)آن را    01/0
ضریب همبستگی های چند گانه ) با 2Rکه ارزش  نشان می دهد که انسجام خانواده  175/0( برابر    17/ 5 است. این موضوع 

در سطح  و رضایت شغلی مثبت و درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین نموده است. ضریب رگرسیون بین انسجام خانواده

انسجام خانواده به صورت مثبت  بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول چنین نتیجه گیری شد که  (.  p<،322/0=β  01/0)بود    01/0

 پیش بینی می کند. و معنادار رضایت شغلی را

 

و نتیجه گیری   بحث 
بدین ترتیب پیش بینی میکند.   انسجام خانواده به صورت معنادار رضایت شغلی را  ها مشخص گردید کهبا توجه به نتایج داده

پیش بینی می  انسجام خانواده به صورت مثبت و معنادار رضایت شغلی رادر آزمون فرضیه پژوهش چنین نتیجه گیری شد که 

پویا و فعالی است که عناصر موجود کند. شالوده یک جامعه ایده آل از خانواده سالم پی ریزی می شود و نهاد خانواده س یستم 
به هم خوردن این تعادل   نظر محقق،   بنابراین ،از  در آن روی هم تاثیر متقابل دارند ولی گاهی این تعادل به هم می خورد.  

اده دارد. عاملی مهم در تعارضات و اختالفات شغلی خواهد بود.  بسیاری از این ناسازگاری ها ریشه در سیستم ناکارآمد در خانو

عامل انسجام، استحکام و سالمت روانی و اجتماعی هم در خانه و هم در  نظر محقق، خانواده های سالم همیشه  همچنین از 
جامعه و محل کار به شمار آمده اند.  منظور از انسجام خانواده احساس همبستگی ، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک  

نسبت به همدیگر دارند   نتایج منفی  رفتاری و 1398و همکاران،     اناری) خانواده  از  به دور  (. این پیوند عاطفی ، جوانان را 

رفتارهای ضداجتماعی نگه میدارد. انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می کند. از نظر او تعهد و 
واده هستند. تحقیقات متعدد از اهمیت و نفش انسجام خانواده  وقت گذراندن با همدیگر از کیفیت های مربوط به انسجام در خان

) آرن ) برنشتاین ، وارن 1990،  2( ، سالمت روان ) برسال و لوسیا1985، 1بر سالمت جسمی  (، نشانه های جسمانی و افسردگی 

( سخن گفته  2001،  5و ماهونی، به نقل از جانسون ، الووی 1997، 4( و پرخاشگری ) هارالود و کنگر1999، 3، مارسی و تاراس

 
1 .Aren 
2 .Bercella & Lucia  
3 .Berneshtain , Varn, Marci, Tavas 
4 .Haralud & Kenger 
5 .Johnson, Laovy, Mahuvy 
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اند. همچنین، تحقیقات پیشین نشان داده اند که سبک تنظیمی درون فکنی با تعارض و فشارهای روانی مانند اضطراب، احساس 

 ( رابطه منفی دارد.   1990، 6بی هویتی و خودپنداره مثبت و رضایت از زندگی ) اوکانر و والرند

در خانواده های منسجم و سازگار بین پدر و مادر و همچنین والدین و کودک درگیری کمتری رخ میدهد. بنابراین آرامش در 

با خانواده منسجم درگیری ذهنی کمتری دارند   باالتری برخوردارند. همچنین افراد  خانواده حاکم است و افراد از سالمت روان 
باالتری  برخوردار هستند. بنابراین با آمادگی روانی بهتری در محل کار خود شرکت میکنند و و از عزت نفس و خودکارآمدی 

بهتری خواهند داشت و به تبع آن از رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود. بنابراین از نظر محقق، فردی  بهره وری 

آرامش و عزت نفس و خودکارآ مدی باالیی است و سالمت روان خوبی دارد که در یک خانواده منسجم زندگی میکند و دارای 
 در محل کار هم خوب عمل میکند و ارتباط مناسبی با همکاران برقرار میکند که این موجب رضایت شغلی وی میگردد. 

 باکوتیک )(،  2019هنری )(،  2019(، آدامز و همکاران )   2020ژیانگ و همکاران ) نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات 

2016)  ،( و همکاران  )،    (1398اناری  )  1398سلطانی و همکاران  همکاران  (، کشاورز و همکاران 1398(، شیخ اسمعیلی و 

 همسو است.  (1397)  پورجبلی    ورضایی  ،  (1397)   فر  یفراهان،  (1398)
 

پژوهش کاربردی   پیشنهادات 
د تا آنها برای زندگی مشترک و آماده شدن برای مهارتهای زندگی در مراجعین به کلینیک مشاوره پیش از ازدواج تقویت شو  -1

 داشتن زندگی منسجم آمادگی داشته باشند.

برای رفع تعارض داده شود.  -2  از طریق رسانه های عمومی، مهارت هایی به عموم مردم 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
6 .Okaner & Valrend 



94       

 پیش بینی رضایت شغلی کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس انسجام خانواده

 
 

 منابع
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پزشک ، پرستاران  یشغل  .  63-71،    11(40، )یاخالق 

دفتر پژوهش های مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی ، . (  1397رابینز ، استیفن پی. )  [5]

 .  فرهنگی

اجتماعی  (،  1397. )ربابه  ،پورجبلی  ؛سیده سمانه  ،رضایی  [6] بررسی رابطه میزان ساعات استفاده از شبکه های 
نقده بین خانواده های شهر  )مطالعات جامعه شناسی، )مجازی( و میزان انسجام اجتماعی خانواده در   ،38  )10  ،

21-42. 

  ین یرآفرکا  ،یبرخودکارآمد  یفرد یآموزش توانمندساز  یاثربخش( ،  1399. )نی, مهیاحی, رضوان, سیرضوان همائ [7]
 .289  -307،    11(  4، زن و جامعه،  )  و انسجام خانواده در زنان سرپرست خانوار

 یو روانشناس  یروانپزشک  ،  بهداشت  یبهورزان خانه ها  یشغل تیرضا(.  1397. )  علی ،کبریایی؛پوران  ،رییسی [8]

 .51-61،   5(  4، )  و رفتار(  شهی)اند رانیا  ینیبال

الهام؛بناوند  یسلطان [9] )  ی،اسد  یبن  یروان؛نوش  ،مقدم  یخضر  ی،  و 2019حسن.  خانواده  انسجام  نقش   .)
 ،مثبت  یروانشناس  ی،زندگ  یمعنا  گرییانجیبا م  یاندانشجو  یلیتحص  یشاداب  بینییشخانواده در پ  یریپذانعطاف

5(3  ,)53-70. 

  ین ی ب  شیپ  (.1398).مانیا ،مصباح ؛مانیپ  ،انیحاتم  ؛فرامرز  ی،مروت  ؛محسن  ،حجت خواه ؛ایدلن  ی،لیاسمع خیش [10]
و افسردگ پرستار ،و انسجام خانواده  ییزناشو ینوجوانان بر اساس بخشودگ  یاسترس، اضطراب    14  .یپژوهش 

(4: )43-49 

 ،  پرستاران   یشغل  یو فرسودگ  یشغل  تیرضا  نیرابطه ب(.  1395. )  عباس  ،مقیم بیگی؛  مجید ،شادی؛  امیر  ،صادقی  [11]

 . 238- 246،  24(4، )همدان(  ییو ماما یدانشکده پرستار  ی)مجله علم  نایابن س  ییو ماما  یمجله مراقبت پرستار
- 89،    1(2ی، )بازرگان  تیریدر مد یافتیره ی، بر عملکرد سازمان یشغل  تیرضا  ریتاث  ( .1399. )  الهام  ی ،غالم [12]

77  . 

  یزش یمشاوره انگ  ریتأث  سهیمقا(،    1397ی.)  عل  دیس  ،نیاسیآل   ؛نیحس  ی،داود ؛حسن ی،دریح؛ میمر  ،فر یفراهان [13]
با درمان مبتننظام یی، مجله سالمت و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشو رشیبر پذ  یمند 

 .28-38،  12(  3جامعه، )

و  یفرزند پرور ینقش عزت نفس، سبک ها  (.1398  .)طاهره  ،نژاد  یعل  ؛زهرا ی؛هدهد  ین،حس؛  افشار ،  کشاورز [14]
- 149، 8(  1) ،روانشناسی مدرسهدانش آموزان دختر،  یافسردگ ینیب یشدر پ  یریانسجام خانواده و انعطاف پذ

172. 
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