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 خالصه 

 مقدمه
کارکنان اداره  يشغل زشیانگ شیبر افزا يزندگ تیفیآموزش ک ياثربخش نییهدف پژوهش حاضر تع

 .بود يستیبهز

 روش کار

ش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. این پژوهش آزمایشي، از نوع نیمه تجربي و با طرح پی

بود. نمونه  63-61جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره بهزیستي شهر تهران در سال تحصیلي 

نفر آزمایش  6۱بود که به صورت داوطلبانه انتخاب و به شیوه تصادفي در دو گروه  کارمند 7۳شامل 

ای آموزش کیفیت زندگي را دریافت دقیقه 6۳و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 

هاکمن و  کردند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه انگیزش شغلي

 .( مورد ارزیابي قرار گرفتند6631اولدهام )

 نتایج 

 و 2۷=  ۷3/  23) شغلي ماهیت مقیاس خرده میزان در گروه دو بین آزمون، پیش اثر حذف از پس

46، ۳۳6/۳  =P)، سازماني جو مقیاس خرده (6و 2۷= 63/76F  ،۳۳6/۳=Pو) تفاوت مقیاس خرده-

 (.P<۳6/۳) دارد وجود دار معني تفاوت( 6F  ،۳۳6/۳ =P و2۷=  4۳/ 6۱)  فردی های

 نتيجه گيری

توان نتیجه گرفت برای بهبود انگیزش شغلي کارکنان مي توان از روش آموزش کیفیت زندگي مي

 .رداستفاده ک

 کلمات کليدی
 يستیکارکنان اداره بهز ،يزندگ تیفیک ،يشغل زشیانگ 

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:
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 مقدمه

انگیزش شغلي در بین مشاغل مختلف یكي از ابزارهای مهم در 

بهره وری سازماني است و باعث خلق محیط کاری مثبت و 

(. در 6شود )بیني شده مي های پیشاجرای موفقیت آمیز برنامه

های گوناگوني ارائه شده است، از زمینه انگیزش شغلي نظریه

ها، نظریه مزلو با معرفي نیازهای ترین نظریهجمله یكي از معروف

که هیچ نیازی به طور اصلي است. طبق این نظریه با وجود آن

شود، اما پس از آنكه تا حدودی مرتفع شد، کامل ارضا نمي

عنوان نیاز مطرح نیست. این نظریه در بین مدیران  دیگر به

ها، اجرایي به رسمیت شناخته شده است. یكي دیگر از نظریه

کارمندان از کار بیزار  Xاست. طبق نظریه  Yو نظریه  Xنظریه 

ها را به زور به کنند و باید آنبوده و از پذیرش مسئولیت فرار مي

کارمندان به کار عالقه  Yکار واداشت، در حالي که طبق تئوری 

 دارند، مسئولیت پذیرند و مي توانند خود فرمان باشند.

هایي در زمینه انگیزش اشاره کرده است، از جمله: نظریه به نظریه

انگیزش بهداشتي هرزبرگ که در آن رفتار و انگیزش، مرتبط با 

عوامل دروني و بیروني است. به نظر این گروه اگر رفتار 

د مناسب باشد کارکنان از انگیزه کافي سرپرست و دستمز

برخوردارند. نظریه پیشرفت مک کلند که در آن موفقیت، 

قدرت و وابستگي سه نیاز مهم در انگیزش هستند. نیاز به موفقیت 

ای از نیروی محرک به سوی ترقي و موفقیت بر اساس مجموعه

استانداردها و کوشش در این راه است. نیاز به قدرت به 

زی دیگران به انجام کار اشاره دارد. نیاز به وابستگي به وادارسا

ایجاد روابط صمیمي اشاره دارد. مارسیا نظریه ارزشیابي شناختي 

را ارائه کرد. طبق نظریه او اگر به کاری که قبال پاداش دروني 

داشته، تقویت بیروني تعلق گیرد، سطح انگیزش کاهش پیدا مي 

بق این تئوری دشواری هدف کند. نظریه تعیین هدف الک که ط

(. یكي از 2شود )و دریافت بازخورد موجب عملكرد بهتر مي

تواند کیفیت رویكردهای جدید برای بهبود انگیزش شغلي مي

 باشد. (QOLT)زندگي درماني

کیفیت زندگي درماني رویكرد جدیدی است که شامل انسجام 

واقع  به هم پیوسته شناخت درماني و روانشناسي مثبت است. در

کیفیت زندگي درماني شامل رویكردی برای افزایش رضایت از 

-زندگي است. رضایت از زندگي به عنوان ارزیابي فرد از جنبه

شود. این رویكرد درماني سه های مختلف زندگي توصیف مي

( افزایش و فزوني بخشیدن به ظرفیت و 6هدف اصلي دارد: 

یفیت زمان در ( افزایش میزان ک2های دروني افراد، تجربه

( افزایش معني و هدف در زندگي 7تجارب درمان جویان، 

درمان جویان. برخالف سایر رویكردهای درماني که تنها روی 

مشكالت، تأکید دارند، این درمان روی یادگیری، کمک 

کردن، خالقیت و تأکید دارد. این رویكرد درماني به درمان 

اب است. دهد که شادی نیز یک انتخجویان آموزش مي

ها در این روش، تنها بر خود فرد، تمرکز ندارد، بلكه بر مداخله

این نكته تأکید دارد که جهت تحول پیدا کردن، یادگیری، 

همدلي و محبت ورزیدن را بیاموزند. تمرکز درمان مبتني بر 

که حوزه اصلي از زندگي است و این 61کیفیت زندگي بر 

ر هریک از حوزه ها مي چگونه رضایت از زندگي و شادی را د

توان افزایش داد. هدف اصلي آن ایجاد بهزیستي ذهني و 

رضایت از زندگي بر اساس یک الگوی پنج راهه است که به 

-نگرش –)وضعیت یا شرایط زندگي  CASIO4طور خالصه 

ها( نامیده رضایت در همه زمینه -ها مهم ارزش -معیارها -ها

 (.7شود )مي

-في به موضوعات انگیزه شغلي در گروهتاکنون تحقیقات مختل

( از جمله که به بررسي عوامل 4های مختلف پرداخته است )

مؤثر بر انگیزش شغلي اعضای هیات علمي پرداخته بود که نشان 

داد عوامل بیروني به ترتیب اهمیت، عامل های حقوق و دستمزد، 

امنیت شغلي، شرایط محیط کار، نحوه ارتباط با دیگران، 

ي و نظارت و خط مشي حاکم بر محیط کار، و در بین سرپرست

عوامل دروني به ترتیب اهمیت، ماهیت کار، شناخت و قدرداني 

از افراد، پیشرفت و توسعه شغلي و موفقیت شغلي، بیشترین نقش 

( رابطه انگیزش شغلي و بهره وری را نشان داد ۱را داشته اند )

 را نشان دادند.( رابطه بین رهبری معنوی و انگیزش شغلي 1)

شود پژوهشي در زمینه بررسي تأثیر همان گونه که مشاهده مي

آموزش کیفیت زندگي درماني بر انگیزش شغلي کارکنان اداره 
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رسد سازوکارهای حاکم بر بهزیستي انجام نشده است. به نظر مي

تواند با افزایش خلق و رضایت از کیفیت زندگي درماني مي

بهزیستي به بهبود متغیر وابسته در این  زندگي در کارکنان اداره

ی یک تواند به تهیهپژوهش منجر شود. نتایج این پژوهش مي

چهارچوب پیشگیری و درماني در جهت افزایش انگیزش شغلي 

ای مؤثر در کارکنان اداره بهزیستي و ارائه راهكارهای مقابله

سي باشد. بنابراین پژوهش حاضر بر آن بود تا این فرضیه را برر

نماید: کیفیت زندگي درماني بر افزایش انگیزش شغلي کارکنان 

 .اداره بهزیستي شهر تهران اثر معنادار دارد

 روش کار

جایي که هدف در پژوهش حاضر، تعیین اثربخشي کیفیت از آن

زندگي بر افزایش انگیزش شغلي کارکنان اداره بهزیستي شهر 

یش آزمون و پس تهران بود. این پژوهش نیمه تجربي با طرح پ

ها به شكل داوطلبانه از بین آزمون با گروه کنترل بود. آزمودني

کارکنان اداره بهزیستي زن شهر تهران انتخاب و به صورت 

 تصادفي در دو گروه کاربندی شدند.

 جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان اداره بهزیستي زن  اداره 

بود که پس از  63 -61یلي بهزیستي شهر تهران در سال تحص

درخواست جهت تكمیل پرسشنامه انگیزش شغلي، از میان 

کارکنان زن  اداره بهزیستي که کمترین نمره انگیزش شغلي را 

کسب کرده بودند، خواسته شد تا در صورت رضایت در 

-پژوهش شرکت کنند که با توجه به فرآیند پژوهش و مالک

جهت شرکت در  کارمند داوطلب 7۳های ورود و خروج 

 6۱کارمند( و کنترل ) 6۱پژوهش در دو گروه آزمایش )

کارمند( به صورت تصادفي کاربندی شدند. معیارهای ورود 

عبارت بودند از: رضایت کامل جهت شرکت در گروه آموزش؛ 

رسمي، پیماني و استخدام آزمایشي بودن، نداشتن مشكالت 

ایط خروج عبارت رواني حاد؛ کارمندان اداره بهزیستي بودن. شر

بودند از: وجود مشكالت رواني حاد که با توجه به یک 

مصاحبه بالیني کوتاه توسط محقق ارزیابي شد؛ غیبت در 

جلسات آموزشي درماني و یا عدم انجام تكالیف آموزشي، عدم 

 میل به شرکت در جلسات آموزشي درماني.

 ابزار پژوهش 

سؤال است که  7۳ پرسشنامه انگیزش شغلي: این پرسشنامه شامل

دهد و سه خرده مقیاس انگیزش شغلي را مورد بررسي قرار مي

گیرد. ماهیت شغل، جو سازماني و ویژگي های فردی را دربر مي

ای نمره گذاری گزینه ۱این پرسشنامه به صورت طیف لیكرت 

تواند ای که آزمودني در این پرسشنامه ميشود. کمترین نمرهمي

تواند از این ترین نمره که یک آزمودني ميو باال 7۳کسب کند، 

است. پایایي این پرسشنامه توسط با  6۱۳آزمون کسب کند، 

استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و برابر 

است که بیانگر پایایي باالی پرسشنامه است. ضریب پایایي  67/۳

ي به آزمون انگیزش شغلي توسط با استفاده از روش باز آزمای

به دست آمده است.  33/۳و اعتبار آن  3۳/۳و  16/۳ترتیب 

( با استفاده از روش آلفای 2پایایي پرسشنامه در پژوهش )

برای نمره کل و به ترتیب  36/۳کرونباخ محاسبه شد که برابر

های ماهیت شغلي، جو برای خرده مقیاس  ۷6و  36/۳،  33/۳

 . سازماني و تفاوت های فردی گزارش شد

 ایجنت

ها ابتدا های حاصل از اجرای پرسشنامهبه منظور تحلیل داده

های توصیفي میانگین و انحراف استاندارد و سپس با شاخص

ی استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسي فرضیه

های آموزش کیفیت زندگي بر انگیزش شغلي و خرده مقیاس»

استفاده شد. « ار داردآن در بین کارکنان اداره بهزیستي اثر معناد

( میانگین و انحراف استاندارد انگیزش شغلي و ابعاد 6جدول )

 .دهدآن را بر حسب گروه نشان مي
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 گروه اساس بر آن هایمقیاس خرده و شغلي انگیزش استاندارد انحراف و میانگین -6 جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 انگیزش شغلي

 آزمونپیش
ه آزمایشگرو  67/۱2  24/3  

4۳/۱6 گروه کنترل  32/۱  

 پس آزمون
67/11 گروه آزمایش  22/1  

41/46 گروه کنترل  ۳1/۱  

 ماهیت شغل

 آزمونپیش
۱۱/63 گروه آزمایش  ۷۷/7  

کنترل گروه  1۳/66  ۳1/7  

آزمون پس  
آزمایش گروه  6۳/2۳  3۱/2  

کنترل گروه  6۱/6۷  6۱/7  

 جو سازماني

 آزمونپیش
آزمایش وهگر  4۳/61  66/7  

کنترل گروه  ۱۱/63  ۷6/7  

آزمون پس  
آزمایش گروه  7۱/2۳  76/2  

کنترل گروه  61/6۱  76/7  

های فردیتفاوت  

 آزمونپیش
آزمایش گروه  2۳/66  76/7  

کنترل گروه  7۱/66  62/2  

آزمون پس  
آزمایش گروه  ۳۳/22  37/2  

کنترل گروه  ۷۳/6۷  3۳/7  
 

دهد که نمرات انگیزش شغلي و خرده نشان مي( 6نتایج جدول )

های فردی در های ماهیت شغلي، جو سازماني و تفاوتمقیاس

پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تغییر کرده 

است. به منظور بررسي معناداری این تفاوت و با توجه به اینكه 

دو بار هر آزمودني در معرض آزمون انگیزش شغلي و خرده 

های فردی قرار های ماهیت شغلي، جو سازماني و تفاوتاسمقی

گرفته است، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند 

 متغیری استفاده شد.

پیش از انجام تحلیل کوواریانس چند متغیری، به بررسي پیش 

های این آزمون پرداخته شد. نتایج آزمون لون نشان داد که فرض

ها در دو گروه برای نمره کل سپیش فرض برابری واریان

-( برقرار است ) p ،61/۳ =(2۷ ,6) F=  4۱/6انگیزش شغلي ) 

۳۱/۳<P.) 

(  همگني Box ' M=  21/۷باکس )  Mهمچنین نتایج آزمون 

 ۳۱1های واریانس کوواریانس را مورد تأیید قرار داد ) ماتریس

/۳ =P  ،۱4/2  (64662۳  7و) F  ها، با توجه به نتایج پیش فرض

 استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری بالمانع است.

، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره 2با توجه به جدول 

نشان داد پس از حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه در میزان 

( تفاوت معني دار P= ۳۳6/۳، 46و  23=16/2۳انگیزش شغلي )

دهد که عدم برابری مي(. این نشان P<۳6/۳وجود دارد )

ها در پس آزمون، تصادفي میانگین نمرات انگیزش شغلي گروه

نیست؛ بلكه تفاوت ایجاد شده، به لحاظ آماری معني دار است؛ 

رسد مداخله آموزش کیفیت زندگي به عبارت دیگر به نظر مي

به گروه نمونه حاضر، باعث بهبود انگیزش شغلي کارکنان اداره 

معني دار شده است؛ بنابراین فرض صفر رد و بهزیستي به طور 

 فرض خالف پژوهش حاضر تأیید شد.

همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که پس از 

حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل حداقل 

در یكي از متغیرهای مورد مقایسه )خرده مقیاس های انگیزش 

: -7۱/  7و  P= ۳۳6/۳جود دارد )دار وشغلي( تفاوت معني

Hotelling ' s T از این رو به منظور مشخص نمودن این امر .)

که تغییرات ایجاد شده در کدام یک از متغیرهای پژوهش است، 

 از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
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، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره 7با توجه به جدول 

که پس از حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه در نشان داد 

=  ۳۳6/۳ ،46و  2۷=  ۷3/  23میزان خرده مقیاس ماهیت شغلي )

P( خرده مقیاس جو سازماني ،)6و 2۷= 63/76F ، ۳۳6/۳=P و)

( 6F،  ۳۳6/۳ =Pو 2۷=  4۳/ 6۱های فردی  )خرده مقیاس تفاوت

دهد که (. این نشان ميP<۳6/۳تفاوت معني دار وجود دارد )

عدم برابری میانگین نمرات خرده مقیاس های انگیزش شغلي 

ها در های فردی( گروه)ماهیت شغلي، جو سازماني و تفاوت

پس آزمون، تصادفي نیست؛ بلكه تفاوت ایجاد شده، به لحاظ 

رسد مداخله دار است؛ به عبارت دیگر به نظر ميآماری معني

ضر، باعث بهبود آموزشي کیفیت زندگي به گروه نمونه حا

های انگیزش شغلي )ماهیت شغلي، جو سازماني و خرده مقیاس

های فردی( به طور معني دار شده است؛ بنابراین فرض تفاوت

 صفر رد و فرض خالف پژوهش حاضر تأیید شد.

 

 شغلي انگیزش برای متغیره تک کوواریانس تحلیل آزمون نتایج -2 جدول

راتمنبع تغیی مجموع مجذورات میانگین df مجموع مجذورات   F P مجذور اتا 

آزمونپیش  7۷/324  6 7۷/324  1۳/46  ۳۳6/۳  1۳/۳  

7۷/71۳ گروه  6 7۷/71۳  16/2۳  ۳۳6/۳  47/۳  

64/43۳ خطا  23 46/63     

 

 شغلي انگیزش هایمقیاس خرده برای متغیره تک کوواریانس تحلیل آزمون نتایج -7 جدول

اتمنبع تغییر انگین مجموع مجذوراتمی df مجموع مجذورات   F P مجذور اتا 

هاگروه  

۳7/2۳۷ ماهیت شغلي  ۳7/2۳۷  (2۷،6 )۷3/23  ۳۳6/۳  46/۳  

۷1/726 جو سازماني  ۷1/726  (2۷،6 )63/76  ۳۳6/۳  ۱7/۳  

های فردیتفاوت  7۳/4۱1  7۳/4۱1  (2۷،6 )6۱/4۳  ۳۳6/۳  ۱6/۳  

 

 و نتيجه گيری بحث

 کیفیت آموزش اثربخشي بررسي حاضر، پژوهش اساسي هدف

 بین در آن هایمقیاس خرده و شغلي انگیزش افزایش بر زندگي

 داد نشان نتایج. بود تهران شهر کارکنان زن اداره بهزیستي

 خرده و شغلي انگیزش افزایش بر زندگي کیفیت آموزش

 تأثیر فردی هایتفاوت و سازماني جو شغلي، ماهیت هایمقیاس

 آموزش بررسي به دقیقا هشيپژو تاکنون اگرچه. دارد معنادار

 شغلي انگیزش افزایش بر درماني زندگي کیفیت بر مبتني

 با پژوهش این نتایج اما است، نپرداخته کارکنان اداره بهزیستي

 .است همسو (3) و (4) نتایج

 گفت توانمي شغلي انگیزش بر روش این اثربخشي تبیین در

 و شبین جستجو تكنیک کمک به کارکنان اداره بهزیستي

 61 از و ندارد بعد یک شخص زندگي که اندآموخته زندگي

 انجام و توجه یشایسته ابعاد از هریک که است برخوردار بعد

 تكنیک این ویژگي ترین مهم. هستند خاص حیطه آن در فعالیت

 یحیطه نتوانند کارکنان اداره بهزیستي که زماني که است آن

-مي و بوده ابعاد سایر ریدستكا به قادر نمایند دستكاری را کار

 افزایش به است کاری دست قابل که ابعادی کمک به توانند

 کمک به هاآن همچنین. کنند کمک زندگي از خود رضایت

 زندگي برای که اندآموخته روش این در زندگي معنای اصل

 اهداف دسته سه در که کنند تعریف را اهدافي نو از خود شغلي

 اهداف تعیین کمک به. گیردمي جای معنوی و رواني مادی،

 خود شغل جدیدی به معنای معنوی، و رواني دستیابي قابل

 راه پنج و شغلي زندگي در جدید معنایابي رسدمي نظر به. بدهند

: از بودند عبارت که درماني زندگي کیفیت مخصوص حل

 تغییر معیارها، و اهداف تغییر نگرش، تغییر شرایط، تغییر آموزش

 این به زندگي هایحیطه سایر در رضایت افزایش ها،اولویت

 تا است کرده کمک درماني زندگي کیفیت مختلف فنون ترتیب
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 و اصول مجموع رسدمي نظر به. یابد بهبود افراد شغلي انگیزش

 کمک کارکنان اداره بهزیستي به درماني زندگي کیفیت فنون

 تغییر کار محیط در رفتارشان و احساسات افكار، تا است کرده

 اوضاع کار محیط در و یابد افزایش زندگي از رضایتشان کند،

 انگیزش تا است شده باعث مجموع در که باشند داشته بهتری

 حاصل، نتایج از گیریبهره با. یابد افزایش کارکنان شغلي

 مشكالت بررسي و ویژه هایگروه تشكیل با تواندمي مدیریت

 تشكیل و آنها با ارتباط برقراری با و کارکنان میان در موجود

 وضعیت ارتقاء جهت راهكارهایي ارائه به مختلف جلسات

 شغلي انگیزش و زندگي کیفیت اینكه به توجه با. بپردازد موجود

 کیفیت سطح ارتقاء با توانمي داشتند هم با دار معني و قوی تأثیر

 وجود به مزایا، و حقوق افزایش طریق از کارکنان زندگي

 به توجه و ارتباط ایجاد بهداشتي، و ایمن اریک محیط آوردن

 را کارکنان اداره بهزیستي شغلي انگیزش کارکنان، نیازهای

 طریق از: گفت توانمي پژوهش نتایج به توجه با داد؛ افزایش

 را آنان شغلي انگیزش توانمي درماني زندگي کیفیت آموزش

 دارای هاپژوهش سایر همچون پژوهش این. داد افزایش

حاضر،  پژوهش آماری جامعه جمله از است هایيدودیتمح

 به نتایج تعمیم در رو این از و هستند کارکنان اداره بهزیستي

 احتیاط جوانب است الزم دیگر، هایمكان در و هاجمعیت سایر

 یكساني پژوهش این هایمحدودیت دیگر از. گردد رعایت

 کیفیت انيدرم روان رویكرد که آنجا از. بود آموزشگر و محقق

 برای شودمي پیشنهاد است، فرامدرن رویكرد یک زندگي،

 کیفیت های آموزش مربوطه، های حیطه و رواني وضعیت بهبود

. گردد ارائه کارکنان اداره بهزیستي، برای درماني زندگي

 با پیگیری، مطالعات نتایج پایداری بررسي جهت همچنین

 .آید عمل به تری طوالني و بیشتر جلسات
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 Abstract 

Introduction: Targeting is a proven way to improve the quality of your life. 

 Materials and Methods: This is an empirical study, of an empirical type, of 

a proposed design, guidance and budget control group. The statistical 

population of the research included the staff of the Welfare Office of Tehran 

during the academic years 97-96. The sample consisted of 2 budget 

employees who were selected as volunteers and tested in a two-way group 

with 2 other people. Experimental group of this 2-minute session on quality 

of life training for both groups about probability and punishment using the 

Hackman & Oldham Occupational Questionnaire (1975). 

Result: After removing the pre-test effect, between the two groups in the 

subscale scale of job nature (28/27/87 and P = 0.001, P = 0.001), 

organizational climate subscale (28 = 31 ¬97 and 1 F, P = 0.001) ) And the 

subscales of individual differences (28 = 595/40 and 1F, P = 0.001) there is a 

significant difference (P <0.01). 

 Conclusion: You can destroy your funds by using it Using Counseling 

Services: You can use your educational facilities.  

 Key words: Job Satisfaction, Quality of Life, Wellness Manager Workshop 
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