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 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارمندان 

بود. روش پژوهش انجام شده به صورت کمی و از نوع همبستگی بود. به همین منظور از 

ش نمونه زن( با رو 03مرد و  48نفر ) 48پرسنل بانک پارسیان شهر تهران نمونه ای به حجم 

 سازمانی گیری در دسترس انتخاب شده و متغیر های پژوهش به وسیله پرسشنامه های جو

هالپین و کرافت، رضایت شغلی مینه سوتا و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده 

از روش آماری تحلیل واریانس برای فرضیه اصلی و همبستگی پیرسون برای فرضیه  گردید.

 338/3و  333/3. در تحلیل واریانس نمره sigنتایج آماری حاصله از  ده شد.های فرعی استفا

کوچکتر بود، لذا نتیجه گرفته شد بین جو سازمانی با رضایت شغلی  34/3بود، نشان داد که از 

 و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

 .جو سازمانی ـ رضایت شغلی ـ کیفیت زندگی واژگان کليدی:
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 2وحيده همتی ،1علی اکبر صالحی

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 1
 .یشهرر -دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 وحيده همتی 

رابطه جو سازمانی با رضایتمندی شغلی و کيفيت زندگی 

 کارکنان بانک پارسيان

 8/12/1034 تاریخ دریافت:

 11/2/1033 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ز آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است، زندگی سالم و موفقیت آمیز برای او بدون همکاری و هماهنگی با انسان ها ا

دشوار و در برخی مواقع ناممکن است. فعالیت های گروهی افراد در سازمان در برگیرنده هویت و کارایی هر سازمان است. کارایی 

برد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد،   هر اندازه شرکت ها و سازمان ها بزرگتر می شوند، و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کار

بالطبع به مشکالت این نیروی عظیم اضافه می شود. امروزه هنر و علم مدیریت را از ظریف ترین، دشوارترین و پرثمرترین کارها 

فرهنگی، اقتصادی -جمله عامل های موثر در رشد اجتماعیمی دانندو آن را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر از 

 (.1041جوامع کنونی بشمار می آورند)ساعتچی، قاسمی،نمازی، 

رضایت شغلی موجب افزایش بهره وری و تعهد فرد در سازمان، تضمین کننده سالمت جسمانی و ذهنی فرد و همچنین 

رضایت شغلی شامل، عملکرد ضعیف، غیبت، نقل و انتقال، تاخیر  موجب افزایش روحیه فرد می گردد و برخی از پیامدهای عدم

 (.1031در کار و ترک خدمت است)پورسلطانی، ایرجی نقندر، 

نظریات متفاوتی در مورد کیفیت زندگی وجود دارد. بعضی از محققین معتقدند تنها در صورتی که تواماَ چندین بعد از 

دگی نامید. عده ای نیز بر این باورند که یک تعریف واحد که در تمام مراحل یک سالمتی سنجیده شود می توان آن را کیفیت زن

بیماری یا در جوامع مختلف کاربرد داشته باشد برای این مفهوم وجود ندارد. اغلب صاحب نظران در این زمینه توافق دارند که 

و 1و چند بعد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنیکیفیت زندگی حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر می گیرد 

قلمداد می نمایند. ذهنی یه این معنا که حتما باید توسط خود شخص، بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد و پویا  2پویا

هنی بودن دامنه های یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد و لذا ضروری است در دوره ای از زمان اندازه گیری گردد. اگرچه ذ

 (.1041قابل اندازه گیری باشد)نجات، 0کیفیت زندگی باید قابلیت این را داشته باشدکه هم بصورت ذهنی و هم بصورت عینی

سازه کیفیت زندگی تا اندازه ای مبهم است. از یک سو کیفیت زندگی فردی به عنوان پنداشتی از چگونگی گذران زندگی 

دی کلی تر، کیفیت موقعیت های زندگی حول یک عامل، موقعیت هایی نظیر محیط پیرامونی و یا فرد مطرح می شود و از بع

ذهنی( و -)فردی فرهنگ در جامعه معین را شامل می شود. از منظری دیگر، می توان کیفیت زندگی را در دو سطح خرد

تجارب ارزش های فرد و معرف های  عینی( تعریف کرد. سطح خود شاخص هایی نظیر ادراک کیفیت زندگی،-کالن)اجتماعی

مرتبط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی را شامل می شود و سطح کالن شامل درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش 

در رویکردی علمی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می شود که تمام ابعاد »و سایز شرایط زندگی و محیط است.

مل رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به عالوه جنبه های انتقالی نظیر توسعه فردی، خودشناسی، بهره از اکوسیستم را زیستی شا

 (.1034پوشش می دهد)شربتیان،

جو سازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق است، ما نمی توانیم جو سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه 

چه که اتفاق می افتد را تحت تاثیر قرار می دهد و خود نیز از آنچه که در سازمان می گذرد، تاثیر می پذیرد. کرده است و هر 

بنابراین جو سازمانی، فرهنگ، سنت ها و روش های عمل ویژه ای دارد که بر روی هم  جو آن سازمان را تشکیل می دهند. جو 

ل گیر و برخی کامال انسانی و برخی دیگر سخت و سرد می باشد)دهبانی پور، برخی سازمان ها پویا و کاری است و برخی دیگر سه

 (.1031سروقد، 

یک مدر جو سازمانی را ایجاد کرد. در این مدل وی از سه گروه مشخصات از جمله شخصیت، سازمان رسمی و  8آجریس

 یک سازمان می تواند نتیجه تعامل و تطابق متغیرنحوه انطباق کارکنان با سازمان؛ جوسازمانی را تبیین کرد. به اعتقاد آجریس جو 

 های فردی و سازمانی باشد. 

  (.1042، به نقل از بیگی نیا، 1341استفاده کرد)اجریس، 4وی اصطالح جو سازمانی را برای تعریف محیط کار
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ورت بررسی کیفیت های اخیر و با گسترش سازمانها و از جمله بانک ها در کشور و افزایش تعداد کارکنان، ضر در سال

زندگی کارکنان و همچنین میزان رضایت آنان از شغل خود موضوعی است که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. کیفیت 

زندگی شامل مواردی از جمله: شغل، ثروت، محیط زیست، سالمت جسمی و روانی، تحصیالت، تفریحات و اوقات فراغت، تعلق 

 یت شغلی نیز ازعوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی می باشد.اجتماعی می باشد؛ همچنین رضا

با توجه به گسترش عوامل موثر بر کیفیت زندگی، پژوهشگر در صدد تالش به منظور بررسی تاثیر هر یک از عوامل ذکر 

ایت از عوامل سازمانی بر رضشده به عنوان عاملی مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی تاثر رابطه جو سازمانی به عنوان یکی 

شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بانک پارسیان می پردازد. بررسی بانک پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین بانک های خصوصی 

کشور می تواند چشم انداز مناسبی از وضعیت سایر بانک ها یا دست کم وضعیت بانک های خصوصی کشور در موقعیت کنونی 

 ه(.  بدست دهد)نگارند

آنچه مشهود است، مطالعات بسیاری درباره ی متغیرهایی نظیر، جو سازمانی،  رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در نقاط 

مختلف انجام شده است، اما بررسی های انجام شده در سطح دانشگاه ها و نیز اطالعات بدست آمده از پایگاه های اطالعاتی، پایان 

حقیقات ، موئد این مطلب است که تحقیقاتی در خصوص شناسایی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی نامه ها، مقاالت و پیشینه ت

و کیفیت زندگی کارکنان در جامعه آماری بانک پارسیان شهر تهران صورت نگرفته است، بنابراین تالش پژوهشگر بر این است که 

 رکنان را ترفیع دهد.با مشخص کردن عوامل مربوطه سطح رضایت شغلی و کیفیت زندگی کا

( در پژوهشی به عنوان بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران و رضایت شغلی و تعهد 1041ساعتچی، قاسمی، نمازی)

سازمانی کارکنان دبیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای سه گانه انگیزشی شغلی 

 سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.مدیران و رضایت شغلی و تعهد 

( در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر 1031) زحمتکشان و همکاران

ها نشان هبه این نتیجه دست یافتند که با توجه به اینکه میانگین نمره کیفیت زندگی در این مطالعه از صفر تا صد می باشد؛ یافت

می باشد و این مسئله نیاز به توجه دارد. بنابراین  43دهد میانگین نمره سالمندان شهر بوشهر در هر دو حیطه کمتر از میانه می

بایستی راهکارهای الزم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و برخورداری از خدمات ویژه برای این گروه آسیب پذیر در برنامه ریزی 

 در نظر گرفته شده و اصالح گردد.های آینده کشور 

 که داد ننشا هشونتایجپژ.  داد رقرا یابیرزا ردمو ار نیجریه سازمان های صنعتیدر  دموجو مانیزجو سا نیز (2312) 1سانی

 .یددگر یابیرزا مثبت نیز نکنارکا مانیزسا رفتار بر مانیزسا جو تاثیر نمیزارد و اد دجوو ها نمازسا ایندر  قبولی قابل مانیزجوسا

ود شوری سازمان می( در تحقیقاتش نتیجه گرفت که رضایت شغلی کارکنان باعث اثربخشی و بهره1331) 1سوزان بلک

همچنین عامل هایی چون ماهیت کار همکاران فرصتهای طرفی و پیشرفت حقوق و مزایای مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان و 

 دبیران موثر است.

پاسخ این سوال هستیم که آیا جو سازمانی با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بانک  ما در این پژوهش به دنبال

 پارسیان شهر تهران رابطه وجود دارد؟

 

 روش
روش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان بانک پارسیان شهر تهران می 

نفر محاسبه شد ، که پس از استخراج اطالعات از  48ر حسب تعداد در دسترس در حدود باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش، ب

سال ( انجام گردید. در  83تا 21تعداد مرد ( با دامنه سنی )  48تعداد زن و  03پرسشنامه ها و بررسی داده ها، مطالعه بر روی ) 

این پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی، رضایت شغلی  این پژوهش اطاالعات بر اساس روش دردسترس جمع آوری شد. همچنین در

 و کیفیت زندگی به عنوان ابزار استفاده شد. 

                                                           
6 Sani 
7 Suzan Black    
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خرده مقیاس روحیه  4گویه و  02ساخته شده است که از  1310پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت در سال 

 8سوال(، فاصله گیری ) 8ل(، مالحظه گری )سوا 8سوال(، عالقه مندی ) 8سوال(، صمیمیت ) 8سوال(، مزاحمت ) 8گروهی )

( تشکیل 4( تا کامال موافق لیکرت )1سوال( در قالب طیف از کامال مخالف ) 8سوال( و تأکید بر تولید ) 8سوال(، نفوذ و پویایی )

و روایی ( پایایی 1043شده است که به منظور سنجش جو سازمانی و ابعاد آن بکار می رود. در پژوهش حیدری و همکاران )

محاسبه  %13( نیز ضریب پایایی پرسشنامه از راه آلفای کرونباخ 1044پرسشنامه تایید شده است .در پژوهش جهرمی و همکاران )

 گردیده است. روایی محتوایی  پرسشنامه نیز مطلوب گزارش شده است.

سوال(،  8سوال(، نوع شغل ) 0داخت )نظام پر که شامل : خرده مقیاس 1گویه و  13از  4مینه سوتا رضایت شغلی پرسشنامه

. سوال( تشکیل شده است 0سوال( و شرایط فیزیکی ) 8سوال(، سبک رهبری ) 2سوال(، جو سازمانی ) 0فرصت های پیشرفت )

مالً کا»و « موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «کامالً مخالفم»نمره گذاری بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های 

امتیاز تمامی گویه ها را با  ،در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی 4و  8، 0، 2، 1به ترتیب امتیازات « مموافق

(. همچنین 1033بدست آمده است )محمدی،  3/41پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  همدیگر جمع نمایید.

 تأیید شده است. پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه روایی

بدست آمد که نشانه  32/3از طریق فرمول آلفای کرونباخ   (، ضریب پایایی1044در پژوهش بختیار نصرآبادی و همکاران )

 ی پایایی باالی اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش می باشد.

یفیت زندگی کلی و عمومی فرد را سوالی است که ک 21یک پرسشنامه  3پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

سوالی  133های فرم توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با تعدیل گویه 1331سنجد. این مقیاس در سال می

زیرمقیاس که عبارتند از: سالمت جسمی، سالمت روان، روابط اجتماعی، سالمت  8این پرسشنامه ساخته شد. این پرسشنامه دارای 

آید که باید از طریق یک فرمول به اطراف و یک نمره کلی.می باشد در ابتدا یک نمره خام برای هر زیرمقیاس به دست می محیط

نفر از مردم تهران  1111تبدیل شود. برای بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه پژوهشی بر روی  133تا  3ای استاندارد بین نمره

ا هو گروه دارای بیماری مزمن و غیرمزمن تقسیم شدند. پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاسانجام گرفت. شرکت کنندگان به د

به دست آمد.  48/3، سالمت محیط 14/3، روابط اجتماعی 11/3، سالمت روانی 11/3به این صورت به دست آمد: سالمت جسمی 

 (1044دول زیر آمده است )جات و همکاران، سازگاری درونی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در ج

در آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر : نما، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده شده است. 

یه های استفاده شد و برای فرض 13در آمار استنباطی به دلیل داشتن سه متغییر در فرضیه اصلی از روش تحلیل واریانس آنووا

 استفاده گردیده است. SPSS-24استفاده شد و برای آنالیز اطالعات از نرم افزار آماری   11فرعی از همبستگی پیرسون

 

 نتایج
در بخش نتایج قسمت آمار توصیفی ابتدا به بررسی سن، جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت تاهل افرادی که مورد پژوهش 

 دیگر به بررسی رابطه بین متغیرها پرداختیم که به آن آمار استنباطی می گویند.  قرار گرفته اند پرداختیم و در بخشی

 

 

 

 

                                                           
8 MSQ 

9 WHOQOL-BREF  

10 ANOVA 

11 Correlation Coefficients 
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 توزیع فراوانی سن، جنسيت، ميزان تحصيالت و وضعيت تاهل 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

، انحراف 84/01نفر می باشد که میانگین رده سنی آنها  48تعداد نمونه های مورد مطالعه  1با توجه به اطالعات جدول

 می باشد. 114/11و واریانس آن  008/0استاندارد رده سنی، 
 

 توزیع فراوانی تجمعی سن 2جدول 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

27 1 1.2 1.2 1.2 

30 2 2.4 2.4 3.6 

32 2 2.4 2.4 6.0 

33 2 2.4 2.4 8.3 

34 5 6.0 6.0 14.3 

35 11 13.1 13.1 27.4 

36 10 11.9 11.9 39.3 

37 6 7.1 7.1 46.4 

38 12 14.3 14.3 60.7 

39 15 17.9 17.9 78.6 

40 7 8.3 8.3 86.9 

41 2 2.4 2.4 89.3 

42 6 7.1 7.1 96.4 

43 1 1.2 1.2 97.6 

45 1 1.2 1.2 98.8 

49 1 1.2 1.2 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر سن ارائه شده است. ستون دوم تعداد داده هایی را که این مقدار را دارند 

نشان می دهد. ستون سوم نشان دهنده درصد تمام داده هایی را که این مقدار معین را دارند می باشد، ستون چهارم درصد تمام 

ه به این مقدار مربوط می شود و ستون پنجم در صد فراوانی تجمعی را برای متغیر سن نشان داده های معتبری را ارائه می کند ک

های موجود، درصد سال می باشد؛ تعداد داده 83تا  21مقادیر معلوم شده برای متغیرهای سن  2می دهد. لذا با توجه به جدول

، 2/1، 1، به ترتیب، 83و برای مقدار  2/1، 2/1، 1ب، به ترتی 21تمام داده های موجود، درصد تمامی داده های معتبر برای 

 به دست آمده است. 3/133، 83و برای سن  2/1، 21است. همچنین فراوانی  تجمعی متغیر سن برای مقدار2/1

 

 

 

 

 تحصيالت ميزان تاهل وضعيت جنسيت سن 

N 
Valid 84 84 84 84 

Missing 0 0 0 0 

Mean 37.45 1.36 1.32 2.42 

Median 38.00 1.00 1.00 2.00 

Mode 39 1 1 2 

Std. Deviation 3.334 .482 .470 .585 

Variance 11.118 .232 .221 .342 
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 توزیع فراوانی تجمعی جنسيت 3جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 64.3 64.3 64.3 54 مرد

 100.0 35.7 35.7 30 زن

Total 84 100.0 100.0  

 

نمونه زن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  03نمونه مرد و  48نفر می باشد که تعداد  48تعداد کل نمونه  0طبق جدول 

 درصد نمونه آماری از زنان تشکیل شده است. 1/04درصد نمونه آماری از مردان و  0/18اند. 

 یع فراوانی تجمعی تاهلتوز 4جدول 

 

 

 

 

 

نفر مجرد می  21 نفر از کارکنان متاهل و تعداد 41نفر کارکنان بانک پارسیان شهر تهران تعداد  48از نمونه  8طبق جدول 

 باشند.

 توزیع فراوانی تجمعی ميزان تحصيالت 5جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.4 2.4 2.4 2 دکتری

 58.3 56.0 56.0 47 کارشناسی ارشد

 97.6 39.3 39.3 33 کارشناسی

 100.0 2.4 2.4 2 کمتراز کارشناسی

Total 84 100.0 100.0  

 

، 2میزان تحصیالت کارکنان به ترتیب دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کمتر از کارشناسی، به ترتیب  4طبق جدول 

 نفر می باشد.  2و  00، 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 67.9 67.9 67.9 57 متاهل

 100.0 32.1 32.1 27 مجرد

Total 84 100.0 100.0  
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 فراوانی هيستوگرام سن 1نمودار

 
 

متغیر سن نشان می دهد  در محور افقی متغیر سن و در محور عمودی فراوانی را نشان می دهد. برون داد نمودار هیستوگرام

 سال قرار دارند. 83تا  04بیشتر نمونه هایی پژوهش در دامنه سنی 

 فراوانی هيستوگرام جنسيت 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان دهنده این می باشد که تعداد کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن می باشد. 2برون داد نمودار هیستوگرام 
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 وضعيت تاهلفراوانی هيستوگرام  3نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از جامعه  1/02درصد از جامعه آماری از متاهلین و  3/11تعداد متاهلین بیشتر از مجردین می باشد.  0طبق نمودار 

 آماری از مجردان تشکیل شده است.

 فراوانی هيستوگرام ميزان تحصيالت 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک پارسیان شهر تهران با میزان تحصیالت کارشناسی ارشد مشغول بکار  نشان دهنده آن است که اکثر کارکنان8نمودار

 می باشند.
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 آنوا 6جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

rezayateshoqli 

Between Groups 8171.821 40 204.296 3.868 .000 

Within Groups 2271.167 43 52.818   

Total 10442.988 83    

keyfiyatzendegi 

Between Groups 8276.026 40 206.901 2.287 .004 

Within Groups 3889.783 43 90.460   

Total 12165.810 83    

 

/ گزارش شده است و بین دو متغیر جو سازمانی 333، مقدار آنوا بین دو متغیر جو سازمانی و رضایت شغلی1بر اساس جدول 

است که نشان دهنده این است که بین دو متغیر جو سازمانی و رضایت شغلی و جو سازمانی / گزارش شده 338و کیفیت زندگی 

و کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد. بین کیفیت زندگی با رضایت شغلی کارکنان بانک پارسیان شهر تهران رابطه معنادار 

 1همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در جدول  وجود دارد و به منظور بررسی دو متغیر جو سازمانی با رضایت شغلی از

 ارائه شده است.

 همبستگی جو سازمانی و رضایت شغلی 7جدول

 javesazmani rezayateshoqli 

javesazmani 

Pearson Correlation 1 **.674 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 84 84 

rezayateshoqli 

Pearson Correlation **.674 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

شده و   333/3 . نمرهsigبه بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی پرداخته شده که با توجه به اینکه  1در جدول 

 نادار و مثبتی وجود دارد.رابطه مع % 34کمتر شده است در نتیجه با احتمال   34/3از 

 همبستگی جو سازمانی و کيفيت زندگی 8جدول

 javesazmani keyfiyatzendegi 

javesazmani 

Pearson Correlation 1 **.556 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 84 84 

keyfiyatzendegi 

Pearson Correlation **.556 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

شده و   333/3 . نمرهsigبه بررسی رابطه بین جو سازمانی و کیفیت زندگی پرداخته شده که با توجه به اینکه  4در جدول 

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. % 34کمتر شده است در نتیجه با احتمال   34/3از 
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 تگی رضایت شغلی و کيفيت زندگیهمبس 9جدول

 rezayateshoqli keyfiyatzendegi 

rezayateshoqli 

Pearson Correlation 1 **.684 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 84 84 

keyfiyatzendegi 

Pearson Correlation **.684 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

شده   333/3 . نمرهsigبه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرداخته شده که با توجه به اینکه  3در جدول 

 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. % 34کمتر شده است در نتیجه با احتمال   34/3و از 

 

 بحث
ین سوال پژوهش این بود که آیا بین جو سازمانی با رضایت شغلی و کیفیت زندگی ترهمانگونه که قبال نیز ذکر شد مهم

دهد که میان جو سازمانی نشان می 1های بدست آمده در جدول های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهای وجود دارد یا نه؟ یافتهرابطه

ی وجود دارد. بنابراین جو سازمانی بر رضایت شغلی ابا رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بانک پارسیان شهر تهران رابطه

تاثیر مثبت و منفی دارد، جو سازمانی بسته و مقررات سخت منجر به عدم رضایت شغلی و جو سازمانی باز و معقول باعث رضایت 

سید که ین نتیجه رشغلی می شود. همچنین قوانین موجود در سازمانی بر کیفیت زندگی نیز اثرگزار است. در نهایت می توان به ا

جو سازمانی باز و معقول منجر به رضایت شغلی و باعث بهبود کیفیت زندگی می شود. تاکنون پیشینه پژوهشی که مستقیما رابطه 

بین جو سازمانی با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان را بررسی نماید، یافت نشده است، و نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش 

 اجرا وجود دارد. هایی از نظر جامعه، نمونه آماری و روشاوتهای دیگر تف

(همسو می باشد؛ یوردن که به مطالعه تاثیر ابعاد 1333) 12در این راستا نتایج بدست آمده در این پژوهش با پژوهش یوردن

معلوم شد که بین پنج بعد های کاری نفر از تمام حوزه 202جو سازمانی بر میزان رضایت شغلی پرستاران پرداخت و با انتخاب 

جو سازمانی و رضایت شغلی ارتباط معناداری بر قرار است و با نتایج این پژوهش شباهت دارد زیرا نتایج نشان می دهد بین جو 

نفر از کارکنان بانک  48سازمانی با رضایت شغلی ارتباط معناداری برقرار است اما تفاوت هایی نیز دارد پژوهش حاضر بر روی 

یان شهر تهران صورت گرفته و عالوه بر رضایت شغلی، بر متغیر کیفیت زندگی نیز کار شده است و نتایج نشان داد بین جو پارس

 سازمانی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

ی واحد گرمسار نفر از مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسالم 113( که بروی 1230در پژوهش باقری، بابایی، زارعی)

صورت گرفته است، نتایج نشان می دهد که بین ابعاد جو سازمانی با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین ابعاد 

نفر از کارمندان بانک پارسیان شهر  48جو سازمانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهش حاضر که به بر روی 

ته است نتایج نشان می دهد بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین جو تهران صورت گرف

سازمانی و کیفیت زندگی نیز رابطه معناداری وجود دارد که در پژوهش باقری، بابایی و زارعی تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته 

 است. 

که به بررسی ارتباط مولفه های جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری  (1038همچنین در پژوهش نظری، گودرزی، هنری)

ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی پرداخته بود نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین جو سازمانی و میزان 

کیفیت زندگی کاری می باشد چرا که کیفیت زندگی کاری کارکنان وجود دارد و تفاوت موجود با پژوهش حاضر در بررسی متغیر 

در این پژوهش به بررسی رابطه جو سازمانی با کیفیت زندگی کارکنان بانک پارسیان شهر تهران پرداخته شده و نتایج نشان می 
                                                           

12 Uorden 
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 ادهد بین جو سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت دیگر بر جامعه آماری می باشد چر

که پژوهش حاضر بر کارکنان بانک پارسیان شهر تهران می باشد و عالوه بر متغیر کیفیت زندگی بر رضایت شغلی نیز تحقیق 

 انجام شده و نتایج نشان می دهد جو سازمانی با رضایت شغلی رابطه معناداری دارد.

ت مندی شغلی با سالمت روان در بین ( که به بررسی ارتباط جوسازمانی و رضای1038حسینی )در پژوهش موسوی، شاه

کارکنان دانشگاه شیراز پرداختند به این نتیجه رسیدند که بین جو سازمانی و رضایت شغلی با سالمت روانی کارکنان همبستگی 

 شمعناداری وجود دارد. همچنین سالمت روان کارکنان را بر اساس جو سازمانی و رضایت مندی شغلی کارکنان دانشگاه شیراز پی

بینی نمود شباهت زیادی با پژوهش حاضر دارد. در این پژوهش نیز رابطه معناداری بین جو سازمانی با رضایت شغلی و کیفیت 

زندگی کارکنان وجود دارد. تفاوت موجود در این دو پژوهش بر جامعه آماری و همچنین متغیر کیفیت زندگی می باشد. در پژوهش 

ت روان کار شده است. از دیگر پژوهش های همسو با این پژوهش می توان به پژوهش علیپور، موسوی، شاه حسینی بر متغیر سالم

( اشاره کرد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی الهیجان اجرا شد ونتایج نشان داد بین 1032فرید)

حقوق و مزایا با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری  متغیر های نوع کار، ویژگی سرپرست، ویژگی همکار، ارتقا و پیشرفت و

  وجود دارد.
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 و مراجع منابع

 ( بررسی رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی مدیران،1030باقری، کمال؛ بابایی، علی؛ زارعی، صدیقه) [1]

اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، سال 

 24-88، صص 1هشتم، شماره 

پژوهشی دانشور -( بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان، دوماهنامه علمی1042بیگی نیا، عبدالرضا) [2]

 .1-8، صص 2دوره جدید، شماره  رفتار، دانشگاه شاهد، سال دهم،

( ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل 1031پورسلطانی، حسین؛ ایرجی نقندر، رامین) [0]

-13تربیت بدنی استان خراسان رضوی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره پانزده، صص 

31. 

( رابطه بین جوسازمانی و سالمت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 1031سیروس)دهبانی پور، آرزو؛ سروقد،  [8]
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