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 چکیده
 درکارمندان بازنشستگی از رضایت با زندگی وکیفیت شغلی رضایت رابطه بررسی هدفپژوهش حاضر با

 کلیه را پژوهش این آماری جامعهفی و همبستگی است. یاین پژوهش از نوع توص .را گردیداج بازنشسته

 دشدن انتخاب نمونه عنوان به آنان همهو بودند نفر 933که شهرکرد شهرستان ملی بانک بازنشسته کارمندان

 کیفیت(  1932) احمدی یبازنشستگ از رضایت نامهپرسش از عبارت گیریاندازه ابزارهای داد.تشکیل می

روش  از استفادهها با تحلیل داده. بود (1933) طالبیانَ و فشارکی شغلی رضایت و( 1222) براون زندگی

بینی متغیر مالک ) رضایت از هت پیشهمچنین ج و جهت رابطه بین متغیرها  پیرسون همبستگی

 مندیرضایت هایلفهمؤ داد نشانج نتای. قرارگرفت وتحلیل تجزیه مورد همزمان رگرسیونبازنشستگی( 

 رضایت ابعاد از( بیرونی درونی شغلی رضایت) هایلفهمؤ و زندگی کیفیت ابعاد از وریبهره و وکارائی

جنسیت با  و هل،تأ وضعیت تحصیالت، سطح بین همچنین. کندمی بینیپیش را ازبازنشستگی رضایت شغلی

 از رضایت بین که شودمی گرفته نتیجه این بنابر. دندار معناداروجود رابطه رضایت از بازنشستگی

 متغیرهای از برخی با ملی بانک بازنشسته کارمندان شغلی ورضایت زندگی کیفیت و ازنشستگیب

  .ندارد وجود رابطه دموگرافیک

 شغلی زندگی،رضایت بازنشستگی،کیفیت از رضایت: کلیدی واژگان
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 همقدم

 زندگی در الجرم که. است مهمی واقعیت اجتماعی دیاقتصا پدیدۀ عنوان به بازنشستگی

 فردی، مختلف تبعات و ابعاد دارای پدیده این. افتدمی اتفاق انسانی نیروی هر شغلی

  9النگ نظر به. است همراه سالمندی پدیده با معموالً و است اقتصادی و اجتماعی

 فعالیت و کار تا ردندا ضرورتی دیگر که است کارکنان زندگی از ایلهمرح بازنشستگی

 در خود عالقه مورد هایفعالیت مثل کارهایی به بمانند خانه در توانندمی لذا .کنند

میزان پردازند. رضایت از بازنشستگی ب دارند اختیار در که منابعی و درآمد چهارچوب

روانی برای  ای از زندگی به واسطه شرایط جسمی وخشنودی است که در مرحله رضایت و

قررات سازمان ها فرد م در این دوره از زندگی به دلیل قوانین و شود.می ازنشسته ایجادفرد ب

پاداش دریافت  مزایا و و عاف شده درقبال سنوات خدمتی حقوقشاغل از ادامه کار م

  .نمایدمی

 زندگی کیفیت آنها از یکی که دارند، تأثیر بازنشستگیرضایت از  در  مختلفی عوامل

 و رفاه احساس زمینه در عینی و ذهنی مسائل به توجه روزهام .است شغلی رضایت دیگری و

 شاید. است رفاه از ذهنی ءجز یک زندگی، کیفیت. است کرده پیدا زیادی اهمیت آسایش

 درک افراد از گروهی یا شخص که را اجتماعی و روانی جسمی رفاه از ایمجموعه بتوان

 و آموزشی هایفرصت اقتصادی، موقعیت تی،سالم افتخار، و رضایت شادی، مثل کنندمی

رضایت شغلی نوعی . (3312 ،1پارک) دانست زندگی کیفیت از مناسبی تعریف و خالقیت

 احساس رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها،

شغلی و جو شکوفایی استعدادها، پیشرفت  میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی،

  .سازمانی ارتباط دارد

 با انسانی منابع مدیریت و شغلی رضایت رابطه بررسی به( 1929) کریمی پژوهش در

 اکثر درکه  داد نشان پژوهش این نتایج. پرداخت مرکزی بانک کارکنان شغلی عملکرد
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 و انسانی منابع مدیریت و شغلی رضایت هایمؤلفه بین داری معنی و مثبت رابطه موارد

 . دارد وجود مرکزی بانک کارکنان شغلی عملکرد

 شهرستان ملی بانک کارکنان رضایتمندی بر مؤثر عوامل بررسی به( 1929) شمس

 شغلی رضایت با سن و جنسیت متغیر بین بود که آن از حاکی نتایج. پرداخت شهردره

 کیفیت رات،مقر به نگرش یعنی متغیرها سایر بین و نشد یافت معناداری رابطۀ کارکنان

بدست  معناداری رابطۀ کارکنان و مشتریان رضایت با اقتصادی اجتماعی، پایگاه و خدمات

 کیفیت ابعاد، بین از همچنین. بود معکوس رابطه این اجتماعی پایگاه متغیر برای اما. آمد

        .داشت کارکنان شغلی رضایت بر بیشتری تأثیر هامؤلفه سایر به نسبت خدمات

 و شغلی رضایت بین داد نشان پژوهشی در( 9319) 1چاهال و هاری و چاهال و چاهال

 را شغلی رضایت پژوهش این در. دارد وجود رابطه بانک کارمندان در همکاری متغیرهای

 در خود شغل برابر در افراد که برخوردی طرز یا مثبت احساس میزان عنوان به توانمی

 خود شغل او یعنی دارد باالیی شغلی رضایت یدگومی فردی وقتی کرد تعریف دارند جمع

 برای مهمی تکنیک شغلی رضایت. است ارزشمند و داشته خوبی احساس دارد دوست را

 یک شاد کارمند یک که شده گفته اغلب. است کردن کار ترسخت در کارمند انگیزه

 ناراکا بانک کارمندان شغلی رضایت بررسی به مقاله این. است( فعال) خالق کارمند

(canara) دهلی در NCR و کارمندان شغلی رضایت سطح شناسایی به که پرداخته 

 مقاله این بررسی، یک برحسب. است پرداخته آنها رضایت بر مؤثر گوناگون فاکتورهای

 شامل فاکتورهایی بسنجد بانک کارمندان دیدگاه از را رضایت سطح که دارد تالش

 همکاران بقیۀ و مدیر با کارمندان رابطه ترفیع، ژیاسترات تشویق، سیستم کارمندان، حقوق

 شده کارمندان رضایت بهبود سبب فاکتورها این سطح افزایش نتیجه در شدند تلقی مهم

 .است

. دارد وجود رابطه جنسیت و شغلی رضایت بین داد نشان پژوهشی در( 1221) 6کالرک

 شغل که داد نشان تحقیق این .هستند شاد کارمند زنان چرا شد، بیان مقاله این چکیده در

                                                           
5. Chahal 

6. klark 
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 این. دارند مردان از شغل به نسبت باالتری رضایت سطح زنان اما است بدتر مردان از زنان

 مقیاس  3 در جنسیت تفاوت میزان سندگذاری در بریتانیا هایمقیاس از استفاده به مقاله

 رضایت زانمی مشابه شغل در مردان و زنان که است این بر فرض. پرداخته شغلی رضایت

 انتظارات مورد در مخصوصاً بودن خوب نسبی مفهوم بر مقاله توضیح دارند یکسانی

 شغلی رضایت میزان واقع در مشابه کار با مرد و زن یک. است توجه قابل کارمندان

 توسط فرضیه این. است کمتر مردان از زنان انتظارات یعنی دهندنمی گزارش را یکسانی

 شود.می کم ایحرفه افراد و باالتر تحصیالت با دافرا برای سیتجن تفاوت که یافته این

 اعظم بخش و. دهندمی تشکیل سالمندان را کشوری هر انسانی منابع از ایعمده بخش

 سالمتی بهداشتی سیستم هایدغدغه از. است بازنشسته سالمندان شامل انسانی سرمایه این

 به توجه با. است بازنشستگان خصوص به و سالمندان جسمانی و روانی سالمت کشوری هر

 توجه با و است تغییر حال در سالمندان جمعیت افزایش سمت به کشورمان جمعیت که این

 انجام شده انجام کشور در محدودی علمی های یافته و ها پژوهش زمینه این در که این به

. رسد می نظر به ضروری سالمندان شناختی روان و جسمانی سالمت با مرتبط های پژوهش

 کیفیت بهبود نهایت در و زندگی از رضایت جمعیتی هر بهداشت های شاخص جمله از

 .است زندگی

 در روانی بهداشت با مرتبط مسائل جمله از بازنشستگی از رضایت که است بدیهی

 بازنشستگی از بررسی که است شده انتخاب دلیل این به پژوهش این. است سالمندی دوران

 است نگرفته صورت بانک کارمندان میان در حال به تا شغلی رضایت و یزندگ کیفیت و

 تحقیقات. باشد شده بررسی موضوع این دیگر هایسازمان و نهادها در است ممکن چه اگر

 بسیار خانواده عامل که است متعددی عوامل گرو در بازنشستگی از رضایت که داده نشان

 .است کنندهتعیین

 روان رضایت در تواندمی بازنشستگی نحوۀ که دهدمی اننش هاپژوهش ایران در

 دیگر از شناختی درون عوامل و محدود اشتغال نقش. باشد مؤثر بازنشستگان شناختی

 عوامل که داده نشان هاپژوهش. است گرفته انجام زمینه این در که است هاییپژوهش

 شغلی عوامل. باشد رگذارتأثی سالمندان زندگی کیفیت بینیپیش در تواندمی خانوادگی
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 تأثیرگذار بسیار بازنشستگان در رضایت به دستیابی در سازمانی جو و کار محیط همچون

  .است بوده

 صادرات بانک بازنشستگان وضعیت ارزیابی عنوان تحت پژوهشیه ب( 1929) نظری

 رضایت وضعیت ارزیابی هدف با پژوهش این. است پرداخته بویراحمد و کهکیلویه استان

. شده انجام بویراحمد و کهکیلویه استان صادرات بانک بازنشسته کارکنان بازنشستگی از

 جمله از اطالعات آوریجمع چگونگی لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش روش

 نمونه عنوان به بازنشسته کارکنان از نفر 113 باشدمی پیمایشی توصیفی، هایپژوهش

 است اجتماعی تأمین بازنشستگی استاندارد پرسشنامه ژوهشپ ابزار و شده انتخاب پژوهشی

 از حاکی پژوهش این هاییافته ترینعمده. گرفته قرار تأیید مورد آن پایایی و روایی که

 پایینی شرایط در صادرات بانک بازنشستگان بازنشستگی از رضایت وضعیت که است آن

 های دیدگاه در که دارد آن از تحکای تحقیق این جانبی هاییافته همچنین. دارد قرار

 مشاهده معناداری تفاوت تحصیالت و جنسبت متغیرهای براساس صادرات بانک کارکنان

 کارکنان بازنشستگی از رضایت تأثیر بررسی به پژوهشی در( 1929) تنی هفت .است نشده

 فوق پژوهش. است پرداخته تحصیالت سطح با تهران یک منطقه شعبه ملت بانک بازنشسته

 با پژوهش این در نمونه حجم. است میدانی – اسنادی نوع از و پیمایشی و توصیفی نوع از

 میان رابطۀ بررسی به پژوهش این در. است شده تعییننفر 131 کوکران فرمول از استفاده

 پژوهش این نتایج. است شده پرداخته بازنشستگان خدمات سابقه و تحصیالت و جنسیت

. ندارد وجود داری معنی رابطۀ بازنشستگان تحصیالت سطح و جنسیت بین که داد نشان

 سطح و کارکنان بازنشستگی از رضایت بین داده نشان پژوهش این نتایج همچنین

 .دارد وجود رابطه تحصیالت

 و شغلی رضایت بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 9339) 7ابوزکی و من کراس-

. اندپرداخته (Lebanese) لبنس بانک بازنشسته کارکنان فردی و اجتماعی متغیرهای

 . است بانک کارمند نفر 939 تحقیق این نمونه جامعۀ

                                                           
7. Cross man & abu zaki 
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( در پژوهشی با عنوان بررسی بررسی رابطه 1921علی زاده اقدم و سلطانی بهرام )

سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز نتیجه گرفت که سرمایه 

 کند.یت زندگی بازنشستگان را تبیین مییفدرصد واریانس ک 99اجتماعی

 به) است کمتر فاکتورها همه برابر در زن کارمندان شغلی رضایت که داد نشان نتایج

 و کمتر تحصیالت سطح با که افرادی که شد بیان تحقیق این در همچنین( هاپرداخت جز

 .بودند کمتری شغلی رضایت دارای متأهل

 از رضایت در که است عواملی دلیل به شپژوه این انجام ضرورت مهمترین

 هنوز نمونه عنوان به گرفتند قرار مطالعه مورد کمتر ولی هستند تأثیرگذار بازنشستگی

 انجام بازنشستگی زندگی کیفیت و خانوادگی هایمؤلفه خصوص در زیادی هایپژوهش

  .است نشده

 پوشیده هیچکس نظر زا امروزه که است واقعیتی سازمان در آن اهمیت و انسانی نیروی

 به مدیران جانبه همه توجه گرو در ها سازمان حیات استمرار و پیشرفت راستی به. نیست

 اقدامات ها سازمان در انسانی نیروی شدن شکوفا .است انسانی سرمایه جایگاه و نقش

 .است کارکنان شغلی رضایت تأمین اقدامات این از یکی. طلبدمی را گوناگون

 با دکنن استفاده توانند9می ها بانک و اعتباری مالی درمؤسسات تحقیقات این نتایج از

 این شودمی داده پاسخ بدان تحقیق این در که اساسی السؤ شده انجام تحقیقات به عنایت

 زندگی کیفیت ابعاد و( بیرونی و درونی) شغلی رضایت ابعاد بررسی  بین آیا که است

( اجتماعی یکپارچگی و تعلق و استقالل مندسازی،توان وری،بهره کارایی مندی، رضایت)

 وجود رابطه شهرکرد شهرستان ملی بانک بازنشسته کارمندان در بازنشستگی از  رضایت با

 .دارد

   تحقیق: فرضیه

بین کیفیت زندگی ورضایت شغلی  با رضایت از بازنشستگی رابطه معنادار  :فرضیه اصلی

  وجود دارد 
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 فرضیه فرعی:

 کیفیت زندگی بارضایت از بازنشستگی رابطه  معنادار وجود داردبین ابعاد -

  .با رضایت از بازنشستگی رابطه معنا دار وجود دارد بین ابعاد رضایت شغلی -

 .بینی رضایت  ازبازنشستگی استابعاد آن قادر به پیش کیفیت زندگی و-

 .تبینی رضایت از بازنشستگی اسایت شغلی و ابعاد آن قادر به پیشرض-

 پژوهش روش

  متغیرها بینی پیش رابطه بررسی به روش این که است همبستگی روش تحقیق این روش

 شودمی استفاده همزمان رگرسیون و پیرسون همبستگی روش از تحقیق این در پردازدمی

 در بازنشستگی رضایت با زندگی کیفیت و شغلی رضایت رابطه بررسی تحقیق این موضوع

شغلی وکیفیت  رضایت اساس این بر که است شهرکرد ملی بانک بازنشسته کارمندان

 .مالک است متغیرهای بازنشستگی رضایت و و است بینیپیش زندگی متغیر

 بوده 1929 – 21جامعه پژوهش شامل کلیه کارمندان بازنشسته بانک ملی شهرکرد در سال 

 بودند. نفر 933 شده منتشر آمار طبق که

کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که شامل . یریگحجم نمونه و روش نمونه

 تعداد ازاست  سرشماری گیری.بازنشسته بانک ملی است روش نمونهنفر از کارمندان  933

 پرسشنامه پاسخ داده نشد. عدد 91 برگشت داده شد و عدد 962پرسشنامه  عدد 933

 به مربوط براون) زندگی کیفیت هپرسشنام: زندگی کیفیت پرسشنامه .گیریاندازه ابزار

 وری،بهره ییکارآ مندی،رضایت) مقیاس خرده 1 دارای (1222جهانی بهداشت سازمان

 هر به هاداردآزمودنی السؤ 91 است(  اجتماعی یکپارچگی و تعلق استقالل دسازی،مننتوا

 و دادند اسخپ( اصالً و کم خیلی و کم و یاد ز خیلی هایمؤلفه دارای) مؤلفه 1 دارای گویه

 سعی صوری و محتوایی روایی آوردن بدست برای است کرانباخ آلفای پایایی 21/3 دارای

 پاسخ آنها به بتوانند خوبی به دهندگان پاسخ و. باشند درک قابل االتسؤ که گردیده

 آنها تا گردید ارائه بانک بازنشسته کارکنان از تعدادی به االتسؤ بیشتر اطمینان برای. دهند

 مورد آنها نظرات نمایند بیان را االتسؤ فهم در ابهام گونه هر صورت در و بخوانند  را
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 بررسی روانشناسی متخصصان توسط آن محتوایی روایی ییدیهتأ همچنین گرفت قرار توجه

  .شد

 درونی مقیاس دوخرده دارای است 1933 طالبیان و فشارکی :شغلی رضایت پرسشنامه

 کامالً دامنه از است ایدرجه 6 لیکرت مقیاس براساس دارد السؤ 191 است وبیرونی

 دانشگاه اساتید از تنی توسط آن محتوایی و صوری روایی است موافق کامالً تا مخالف

 آلفای 33/3 پایایی. است آمده بدست 73/3 نیز آن ساده روایی است گرفته قرار تأیید مورد

 .است کرونباخ

 ( 1932، احمدی) اجتماعی تأمین ازمانس توسط شده تهیه بازنشستگی پرسشنامه

 1 و ایگزینه 1 ای،گزینه دو مختلف هایگزینه دارای دارد السؤ 99 بازنشستگی پرسشنامه

 کامالً تا مخالفم کامالً دامنه از) است لیکرت مقیاس براساس 99 السؤ. است ایگزینه

 و .است شده برآورد 33/3 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با آن پایایی ضریب. (موافقم

  .است 33/3 آن سازه روائی

 روش اجرای پژوهش 

 استان ملی بانک سرپرستی به شهرخمینی واحد-آزاداسالمی مجوزازدانشگاه ازدریافت پس

 آن حراست محترم مسئولین از مجوز ازکسب پس و نموده مراجعه بختیاری و چهارمحال

 و اجتماعات برنامه گرفتن با و نموده مراجعه بانک بازنشسته کارکنان کانون به بانک

 طی هاپرسشنامه و شد مراجعه آنجا به مشخص ساعات و تاریخ در بازنشستگان جلسات

 زندگی، کیفیت پرسشنامۀ سه شامل ها پرسشنامه این گردید، توزیع آنان بین مرحله چند

 در. است همبستگی نوع از مذکور پژوهش و بود شغلی رضایت و بازنشستگی از رضایت

 گرفت انجام ماه دو مدت طی ها پرسشنامه شدن وکامل بود بررسی مورد گروه یک ضمن

 .نداشت آزمایش و کنترل گروه بود ایرابطه نوع از تحقیق این چون و
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 :اطالعات تحلیل و تجزیه آماری روش

 معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی، توصیفی، آمار هایشاخص حاضر پژوهش در

  .شد دهاستفا

 آماری روش از گیریاندازه ابزار از آمده بدست هایداده استنباطی تحلیل منظور به

 و ها مؤلفه بین رابطه سنجش برای پیرسون همبستگی ضریب و همزمان رگرسیون تحلیل

 میزان تأهل وضعیت شناسیجمعیت هایویژگی براساس) چندمتغیره واریانس تحلیل

 از متغیرها بین همبستگی تعیین برای(. شد استفاده لعهمطا مورد افراد جنس تحصیالت

 همزمان رگرسیون تحلیل از کنندگی بینیپیش تعیین برای پیرسون همبستگی ضریب

 .شد استفاده

 وکیفیت ازبازنشستگی رضایت بین) هافرضیه از یکی برای مستقل t آزمون از همچنین

 یک واریانس تحلیل و تجزیه از (دارد وجود تفاوت مردان و زنان شغلی ورضایت زندگی

 .است شده استفاده دیگر فرضیه برای طرفه

 ها فرضیه به مربوط هاییافته 

 هشناسی گروه نمونهای جمعیتبررسی ویژگی .2جدول 

 درصد فراوانی های آماریشاخص متغیر

 جنسیت
 71 913 مرد

 91 13 زن

 سن

 3 3 سال 92زیر 

 3 3 سال 91-93

 3 3 سال 13-96

 3 3 سال 11-11

 67/32 962 سال به باال 11

 99/13 91 بدون پاسخ 

 133 933 مجموع 
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 توزیع فراوانی جامعه آماری .3 جدول

 میزان تحصیالت

 درصد فراوانی 

 9 2 زیردیپلم

 1/12 12 دیپلم

 7/99 131 فوق دیپلم

 6/99 133 لیسانس وباالتر

 9/13 91 بدون پاسخ

 133 933 مجموع

 وضعیت تأهل

 9 6 مجرد

 1/79 917 متأهل

 3/1 17 متارکه

 1/2 93 فوت شده همسر

 1/13 91 بدون پاسخ

 133 933 مجموع

بین کیفیت زندگی و رضایت شغلی با رضایت از بازنشستگی رابطه وجود فرضیه اول:  

 دارد. 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون .4 جدول

 سطح معناداری همبستگی پیرسونضریب  تعداد 

 339/3 3173** 962 کیفیت زندگی  با رضایت از بازنشستگی

 332/3 113/3** 962 رضایت شغلی  با رضایت از بازنشستگی

ی  با رضایت از بازنشستگی رابطۀ دهد که بین کیفیت زندگ( نشان می1جدول شماره )

و این رابطه =سطح معنا داری(.   339/3 <  31/3) درصد وجود دارد 1داری در سطح معنا

باشد، یعنی با باال رفتن سطح کیفیت زندگی در کارمندان در حد ضعیف و مستقیم می

    شود.از بازنشستگی نیز بیشتر میبازنشسته  میزان رضایت 

وری، مندی، کارآیی و بهرهبین ابعاد کیفیت زندگی )رضایت"پژوهش  دوم فرضیه

اجتماعی( با رضایت از بازنشستگی رابطه وجود  ، استقالل، تعلق و یکپارچگیتوانمندسازی

 ".دارد
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 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون .5 جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد 

 331/3 939/3** 962 رضایتمندی  با رضایت از بازنشستگی

 311/3 *113/3 962 با رضایت از بازنشستگی وریکارایی و بهره

 369/3 111/3 962 توانمندسازی  با رضایت از بازنشستگی

 336/3 131/3 962 استقالل  با رضایت از بازنشستگی

 131/3 331/3 962 با رضایت از بازنشستگی تعلق و یکپارچگی

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون .5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد 

 331/3 939/3** 962 با رضایت از بازنشستگی رضایتمندی 

 311/3 *113/3 962 با رضایت از بازنشستگیوری کارایی و بهره

 369/3 111/3 962 با رضایت از بازنشستگی توانمندسازی

 336/3 131/3 962 با رضایت از بازنشستگیاستقالل 

 131/3 331/3 962 تعلق و یکپارچگی  با رضایت از بازنشستگی

 ی  با رضایت از بازنشستگی رابطۀدهد که بین بعد رضایتمندنشان می 1جدول شماره 

ن رابطه =سطح معنا داری(. و ای  331/3 <  31/3) درصد وجود دارد 1معنا داری در سطح 

 رضایتمندی در کارمندان بازنشسته باشد، یعنی با باال رفتن سطحدر حد پایین و مستقیم می

ری با وچنین بین بعد کارایی و بهرهشود و همت از بازنشستگی نیز بیشتر میرضایمیزان 

  311/3 <  31/3) درصد وجود دارد 1داری در سطح رضایت از بازنشستگی رابطۀ معنا

باشد، یعنی با باال رفتن سطح ین رابطه در حد ضعیف و مستقیم می=سطح معنا داری(. و ا

 شود.رضایت از بازنشستگی نیز بیشتر میازنشسته  میزان بهره وری در کارمندان ب کارایی و

)درونی و بیرونی( با رضایت از بازنشستگی بین ابعاد رضایت شغلی  فرضیه سوم پژوهش:

 رابطه وجود دارد.
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 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون  .6 جدول

 سطح معناداری همبستگی پیرسونضریب  تعداد 

 331/3 179/3** 962 از بازنشستگی با رضایت بعد درونی رضایت شغلی

 313/3 191/3* 962 با رضایت از بازنشستگی بعد بیرونی رضایت شغلی

با رضایت از بازنشستگی رابطۀ  درونیدهد که بین بعد نشان می 6جدول شماره 

ین رابطه =سطح معنا داری(. و ا  331/3 <  31/3) درصد وجود دارد 1داری در سطح معنا

باشد، یعنی با باال رفتن سطح بعد درونی در کارمندان بازنشسته  حد ضعیف و مستقیم می در

نی با رضایت از چنین بین بعد بیروشود و همرضایت از بازنشستگی نیز بیشتر میمیزان 

سطح معنا  =  313/3 <  31/3) درصد وجود دارد 1 داری در سطحبازنشستگی رابطۀ معنا

باشد، یعنی با باال رفتن سطح بعد بیرونی در ر حد ضعیف و مستقیم میین رابطه دداری(. و ا

 شود.رضایت از بازنشستگی نیز بیشتر میکارمندان بازنشسته  میزان 

 متغیره میزان تأثیر ابعاد کیفیت زندگی بر رضایت از بازنشستگی گرسیون چندر

( این رابطه خطی معنادار F،313/3= P= 97/9با توجه به میزان ) 7های جدولاساس داده بر

از واریانس رضایت از  در صد 9( مبین آن است که 2R=39/3است. ضریب تعیین )

( که در 19-1بازنشستگی توسط متغیرهای مستقل موجود در معادلۀ رگرسیون جدول )

 شود. سطح معناداری قرار دارند، تبیین می

 رگرسیون چندمتغیری برای تبیین رضایت از بازنشستگی .7 جدول
2R F سطح معناداری 

39/3 97/9 313/3 
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 میزان ضرایب معادله رگرسیون چندمتغیری رضایت از بازنشستگی. 8 جدول

 شاخص آماری

 هازیرمؤلفه

استاندارد ضریب غیر

B 

ضرایب استاندارد 

 بتا 

سطح معناداری  tآمارۀ 

sig 

 ثابت

 مندیرضایت

 وریکارایی و بهره

 سازیتوانمند

 استقالل

 و یکپارچگیق تعل

31/97 

99/3 

39/3- 

331/3 

332/3- 

313/3 

 

91/3 

39/3- 

339/3 

331/3- 

39/3 

21/1 

31/9 

139/3- 

399/3 

311/3- 

977/3 

333/3 

311/3 

316/3 

239/3 

216/3 

739/3 

با توجه به سطح معناداری هر متغیر و میزان   3غیرهای موجود در جدولاز بین مت

( فقط بعد رضایتمندی در  تبیین رضایت از بازنشستگی  مؤثربوده است. و ضرایب بتا )

افزایش میزان رضایت از باشد، ن که ضریب بتای این عامل مثبت میبا توجه به ای

باشد، به عبارتی به ازای هر یک واحد افزایش میزان رضایتمندی میتأثیر تحت  بازنشستگی

 برابری در رضایت از بازنشستگی هستیم. 91/3افزایش در میزان رضایتمندی، شاهد افزایش 

 متغیره میزان تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر رضایت از بازنشستگی رگرسیون چند

( این رابطه خطی معنادار F،333/3= P= 21/1به میزان )با توجه  2های جدولبراساس داده

درصد از واریانس رضایت از  1( مبین آن است که 2R=31/3است. ضریب تعیین )

که در سطح 2بازنشستگی توسط متغیرهای مستقل موجود در معادلۀ رگرسیون جدول 

 شود. معناداری قرار دارند، تبیین می

 سیون چندمتغیری برای تبیین رضایت از بازنشستگیرگر (9) جدول
2R F سطح معناداری 

31/3 21/1 333/3 
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 میزان ضرایب معادله رگرسیون چندمتغیری رضایت از بازنشستگی (01)جدول 

 شاخص آماری

 هازیرمؤلفه
ضریب غیر استاندارد 

B 

ضرایب استاندارد بتا 

 
سطح معناداری  tآمارۀ 

sig 
 ثابت

 بعد درونی

 بعد بیرونی

71/97 

31/3 

31/3- 

 

99/3 

17/3- 

37/11 

11/9 

97/1- 

333/3 

317/3 

931/3 

توجه به سطح معناداری هر متغیر و میزان ضرایب  13از بین متغیرهای موجود در جدول 

ن بوده است. و با توجه به ای بازنشستگی  مؤثر ( فقط بعد درونی در  تبیین رضایت ازبتا )

تحت تأثیر   باشد، افزایش میزان رضایت از بازنشستگیکه ضریب بتای این عامل مثبت می

باشد، به عبارتی به ازای هر یک واحد افزایش در میزان بعد درونی، افزایش بعد درونی می

 .برابری در رضایت از بازنشستگی هستیم 99/3شاهد افزایش 

 گیرینتیجه و بحث
 .دارد وجود رابطه ازبازنشستگی بارضایت شغلی ورضایت زندگی کیفیت بین: اول فرضیه

 از رضایت با زندگی کیفیت بین دهدکهمی نشان( 1)  شماره جدول حاصله بنابرنتیجه

 یممستق و ضعیف درحد رابطه این دارد وجود درصد 1 درسطح معناداری رابطه بازنشستگی

 از رضایت میزان بازنشسته درکارمندان زندگی کیفیت سطح رفتن باال با یعنی باشدمی

 حبیبی( 1929) طاهری هایباپژوهش بررسی این نتایج. شودمی بیشتر نیز بازنشستگی

 و زندگی کیفیت رابطه تبیین بوده هماهنگ و همخوان( 1939) نژاد علی( 1929) وگرجی

( 9331) ریو اعتقاد به نیست دشواری کارچندان زنشستگیبا از رضایت با شغلی رضایت

 و کارائی مندی،رضایت) متغیرهای دارای زندگی کیفیت که کرد بیان گونه این توانمی

 دارای شغلی رضایت و  (اجتماعی یکپارچگی و تعلق استقالل توانمندسازی، وری، بهره

 سطح رفتن باال با آمده عمل به هایبررسی طبق باشدکهمی( بیرونی و درونی) متغیرهای

 بین یعنی یابدمی افزایش نیز بازنشستگی از رضایت میزان بازنشستگان در زندگی کیفیت

 که است آمده بدست نتیجه این دلیل این به. دارد وجود معنادار و مستقیم رابطه یک دو این

 رضایت میزان نندکمی استفاده بهتر رفاهی امکانات و بیشتر مزایای از بازنشسته کارمندان
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 کیفیت امور بر انداشتهد که بیشتری فراغت اوقات و یابدمی افزایش آنها ازبازنشستگی

 چه هر ضمن در. دهند انجام داشته تمایل که را کاری اندتوانسته و گذاشته اثر زندگی

 بازنشستگی دوران در آنها نفس به اعتماد میزان باشد بیشتر افراد این شغلی رضایت میزان

 نیز دوم شغل انتخاب احتمال حتی و شودمی ایجاد بهتر زندگی برای زمینه و رودمی باال

 .است یافته افزایش
 توانمندسازی، وری،بهره کارائی مندی، رضایت) زندگی کیفیت ابعاد بین: دوم فرضیه

 بنابراین. دارد وجود رابطه بازنشستگی از رضایت با( اجتماعی یکپارچگی و تعلق استقالل

 از بارضایت مندیرضایت بعد بین دهدمی نشان که 1 شماره جدول از حاصله نتایج

 .دارد وجود درصد 1 سطح در معنادار رابطه بازنشستگی

 در رضایتمندی سطح رفتن باال با یعنی. باشدمی مستقیم و پائین حد در رابطه این

 و کارائی بعد بین مجنینه. ودشمی بیشتر بازنشستگی از رضایت میزان بازنشسته کارمندان

 بازنشسته کارمندان در و وجود دارد معناداری رابطه بازنشستگی از رضایت با وریبهره

 حد در رابطه این و شودمی بیشتر ددرص 1 یک سطح در نیز بازنشستگی از رضایت میزان

ری رضایت از و بهره و کارائی سطح رفتن باال با یعنی باشدمی مستقیم و ضعیف

  .یابدتگی افزایش میبازنشس

 بوده همخوان( 1929) تنی هفت و( 1929) نظری هایپژوهش با پژوهش این هاییافته

 مندی،کارائی،رضایت) ابعاد دارای که زندگی کیفیت بایدگفت فرضیه این تبیین در است

 افراد برای باشدمی (اجتماعی یکپارچگی و تعلق استقالل، و توانمندسازی وری،بهره

 و نفس اعتمادبه میزان است بیشتر زندگی از آنها مندی رضایت میزان که ایتهبازنشس

 را بیشتری آرامش اینکه خاطر به بازنشسته افراد یافته، افزایش نیز آنها وریبهره و کارائی

 افراد از آنها نگرانی و دغدغه و داشته بیشتری آزاد وقت و کنندمی تجربه زندگی در

 راضی زندگی ثمره این از اگر دیده را شانزندگی ۀثمر نحوی به و است کمتر کارمند

 کیفیت نهایت در و است شده بیشتر آنها وری بهره و وکارائی رضایتمندی میزان باشند

 بازنشستگان مالی وضعیت بهبود به توجه با دیگر سوی از است، یافته افزایش آنها زندگی
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 زندگی ازکیفیت "نسبتا دیگر هایرگانو ا سازمانها ازبازنشستگان برخی به نسبت بانکی

 .باشندمی برخوردار بهتری
 وجود رابطه بازنشستگی از رضایت با( بیرونی درونی) شغلی رضایت ابعاد بین :سوم فرضیه

 دارد

 رابطه بازنشستگی از بارضایت درونی بعد بین دادکه نشان( 6(شماره جدول بنابراین

 سطح رفتن باال با یعنی باشد می مستقیم و ضعیف حد در رابطه ینا و دارد وجود معناداری

 با بیرونی بعد بین وهمچنین شود بیشترمی رضایت میزان بازنشسته درکارمندان درونی بعد

 درحد رابطه این و دارد وجود درصد 1 سطح در معناداری رابطه ازبازنشستگی رضایت

 میزان بازنشسته درکارمندان بیرونی بعد سطح رفتن باال با یعنی باشدمی ومستقیم ضعیف

 و چاهال هایباپژوهش پژوهش این هاییافته شود،می بیشتر نیز بازنشستگی از رضایت

 هاشمیان( 1929) اکبری( 1929) شمس( 1929) وکریمی( 9319) وچاهال  وهاری چاهال

 بوده هماهنگ و همخوان( 1972) زاده حسین( 1972) براتی( 1977) پور یوسف( 1977)

 بازنشستگی از رضایت میزان یابد افزایش وبیرونی درونی بعد هرچه دهدمی نشان که

 ازدرون بازنشسته افراد یابد افزایش شغلی رضایت درونی بعد میزان هرچه .یابد می افزایش

 پرسیده افراد این از اگر ترند،راضی خود شغلی عملکرد از و بیشتر خاطر رضایت احساس

 یا کردندمی انتخاب را قبلی شغل آیا کنند انتخاب را شغلی دوباره هندبخوا چنانچه شود

 شغلی رضایت دارای افراد این یعنی باشد مثبت السؤ این به بازنشسته افراد  پاسخ اگر خیر،

 و جامعه افراد اگر گفت توانمی شغلی رضایت بیرونی بعد مورد در. اند بوده درونی

 بداند فرد که بطوری شدند قائل اجتماعی منزلت شستگانبازن برای بازنشسته فرد همکاران

 برخوردار بیرونی رضایت از نشده فراموش شدنش بازنشسته با گذشته سالیان در او خدمات

 و آنها شغل حساسیت به توجه با کشور اقتصادی و مالی مشاغل در علت همین به و شده،

 و ملموس آنها تجارب از فادهاست نیاز کشور مالی سساتمؤ و بانکی خصوصی شبکه توسعه

 از پس ملی بانک بازنشسته پرسنل اکثر که بطوری است، یافته تثبیت آنها بیرونی رضایت

 .اندشده همکاری به دعوت مجدداً بازنشستگی
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  از بازنشستگی است نی رضایتبیفیت زندگی وابعاد آن قادر به پیشکی: فرضیه چهارم

بینی رضایت به پیش آن قادر ابعاد زندگی و کیفیت(  7  ) براساس داده های جدول

بازنشستگی نیز  ، یعنی هرچه کیفیت زندگی بهبود یابد رضایت ازازبازنشستگی است

 تبیین رضایت از مندی درابعاد کیفیت زندگی فقط بعد رضایتمیان  . درافزایش می یابد

 .وان بوده استوچاهال همخچاهال  هایبوده است. این پژوهش باپژوهش ثرگی مؤبازنشست

وضعیت اقتصادی، اجتماعی، معیشتی  مندی مردم ازبه گفته احمدی هرچه میزان رضایت

 در یابد وبازنشستگی افزایش می رضایت از یابد وشود کیفیت زندگی بهبود میبیشتر می

بین افراد بازنشسته  ، میزان فقر اقتصادی دریابدافزایش می نبازنشستگا امید زندگی در نتیجه

 .درآمد پائین بیشتر است با
  بازنشستگی است بینی رضایت ازبه پیش ابعاد آن قادر رضایت شغلی و: فرضیه پنجم

 رضایت از بینیبه پیش آن قادر ابعاد رضایت شغلی و  (13 ) های جدول شمارهداده بر بنا

 پیش بینی رضایت از درونی در بین ابعاد رضایت شغلی فقط بعد ، ازبازنشستگی است

 بین افراد . درپژوهش علی نژاد همخوان بوده است ، این مطلب بابازنشستگی مؤثر است

بازنشستگی تأثیر  میزان رضایت از درونی رضایت شغلی افزایش یابد بر بازنشسته هرچه بعد

ضایت درونی داشته ر خود بازنشستگی ازکار زمان قبل از بازنشسته در یعنی اگر افراد دارد

دوران  هم در اشتیاق همراه است و عالقه و برای آنان با نظر مورد ارکباشند هم انجام 

 و کندمی برای جامعه قلمداد فردی مفید را خود و درونی دارند بازنشستگی آرامش قلبی و

که رضایت درونی دارندجلوگیری  بازنشستگانی هائی همچون افسردگی دربیماری بزوز از

ثیر دوران به نتیجه زندگی خود و تأ زنشستگی معموالًدوران با بازنشسته در . افرادشودمی

 اشتیاق آنها عالقه و زندگی گذشته راضی باشند از اگر زندگی حال اندیشیده و گذشته بر

 .یابدافزایش می برگزینند بازنشستگی شغل دیگری را برای اینکه در

 ها و پیشنهادهامحدودیت

 این ثیروتأ خستگیموجب  کهبود  هانامهپرسش بودن طوالنی پژوهش این هایمحدودیت از

 با رابطه در التین و فارسی تحقیقات منابع کمبودو همچنین  ،شد دهی پاسخ برکیفیت امر
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در رابطه  (جنسیت و... و هلتأ و زندگی کیفیت بازنشستگی، از رضایت) پژوهش متغیرهای

 با بازنشستگان بخصوص بازنشستگان بانک ملی بود.

 ثیرتأ روی بر مستقل پژوهشی درشود که ی، پیشنهاد میهادات پژوهشدر رابطه با پیشن

 بررسی و همچنین به  ،شود پرداخته بازنشسته  کارمندان روان سالمت به خانوادگی عوامل

 هاسازمانهمچنین  پرداخته شود. بازنشستگان زندگی کیفیت در سازمانی هایحمایت ثیرتأ

 پرسنل خانوادگی شرایط و عوامل به خود نشستهباز پرسنل رضایت سطح افزایش منظور به

 بازنشستگی شرف در افراد خانواده اعضای آگاهی سطح افزایش منظور به نمایند، توجه

 برای را مناسبی زمینه تواندمی بازنشستگی شرایط فهم و درک پیرامون وآگاهی

 در زنشستگانبا با ضروری و کاربردی هایمشاوره .کند فراهم باال رضایت با بازنشستگی

افزایش  میزان حقوق بازنشستگان .شود انجام آن با مناسب انطباق و دوره این پذیرش زمینه

بازنشستگان تورهای مسافرتی برگزار شده تا میزان رضایتمندی  برای اوقات فراغت و یابد

 .افزایش یابد وکیفیت زندگی بهبود پیداکند زندگی آنها از

توان افراد بازنشسته به آنها باعث شده  حد در و قههای مورد عالگذار کردن شغلاو

      .تر نگریستهدیدی مثبت نشستگان به زندگی باباز و رضایت از بازنشستگی افزایش یابد

 منابع

(. بررسی رابطه بین نظام مدیریت عملکرد کارکنان بانک ملت و 1929اکبری، رحمان   )

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  نپایا .انگیزش شغلی و رضایت شغلی آنها

 اسالمی واحد تهران مرکزی

(. تهران،   1931محمدمترجم ) .یروش تحقیق ومطالعات سازمان(. 9339) ، بریمن،  اندرو

  937انتشارات نور،  ص

 )مترجم سالمندی وخردمندی ابعاد اقتصادی بازنشستگی . (9333)تامیس، الرنس

 13تشارات موسسه نشر و پژوهش فرزان روز، ،صتهران    ان .(1972زهره
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سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی  های روان (. بررسی شاخص1929جعفریان، راضیه )

نامه  پایان .های خصوصی کاری و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در کارکنان بانک

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهدکاری در (. 1929یه )حبیبی،هاجر. گرجی، مرض

المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و  همایش بین .کارکنان بانک صادرات گیالن

 علوم اجتماعی

(. اثرات بازنشستگی و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی فرهنگیان 1923رضاجوئی، ناصر )
 91ص  تهران نشر جشمه،. بازنشسته استان لرستان

(. بررسی میزان انطباق الزامات گزارشگری مالی ملی با 1929ریفی، صدیقه )ش

نامه  پایان .المللی گزارشگری در صنعت بانکداری ایران استانداردهای بین

 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء

(. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایتمندی مشتریان در 1929طاهری، فاطمه )

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  پایان .بانک پارسیان

 مرکزی

های مقابله با استرس و صفات  (. رابطه رضایت از زندگی با سبک1923طاهری، محبوبه )

نامه  پایان .شخصی زندگی زنان شاغل در مراکز آموزش عالی شهرستان رشت

 کارشناسی ارشد، دانشگاه سراسری گیالن

(. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در بین 1933اد، آ منه )نژ علی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان ن مرکز تحقیقاتی آموزش بعثت شیراز.کارکنا

 پیام نور

(. بررسی عوامل مؤثر در رضایت  1929غالمی، بهمن. عموزاده، معصومه. شمس، سیمین )

نامه کارشناسی ارشد چاپ ن پایا ر.شه رستان درهملی شه شغلی کارکنان بانک و

 نشده، دانشگاه تهران

تهران ،  نشر قطره،  ص  .توسعه و چالشهای سبک زندگی زنان ایران(. 1936قریش، ژاله )

111.-  
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(. بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد شغلی 1929کریمی، ندا. ) 

ارشد،  یکارشناس نامه انیپا .رانیا یاسالم یجمهور مرکزی کارکنان بانک

  واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم

  .(1973احمد )مترجمکیفیت زندگی وراه های دستیابی به آن   (. 1222) دیوید کیوستو،

 93تهران، انتشارات سریرشهرعلم، ص

ر میان های زندگی و کیفیت زندگی د شناسی سبک (. گونه1923گشنیزجانی، کامران )

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان .دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه تهران

 اصفهان

(. بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان 1933موحدی، امین )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی پایان .بانک ملی ایران

وضعیت رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  (. ارزیابی1929نظری، محمد )

 های ایران کنفرانس بین همایش .بانک صادرات استان کهکیلویه و بویراحمد

 کارها ها و راه المللی مدیریت و چالش

(. بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان 1929هفت تنی، حسین )

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .تهران بانک ملت شعب منطقه یک

 تهران مرکزی

 .(1933)مترجم عباس شود.  زندگی از پنجاه سالگی شروع می (9331)ج،هنس، لئونارد 

  73صتهران،   انتشارات البرز، 

تهران،   .(.  تهیه استانداردساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی1931هومن ،حیدرعلی )

 .61زش مدیریت دولتی ص انتشارات مرکز آمو

ی بر کیفیت گندیهای مقابله با ت (. تأثیر آموزش مهارت1932، مرضیه ) نژاد یوسفی

زندگی و سبک زندگی و رضایت شغلی بیماران مبتال به دیابت نوع دوم مراجعه 

شناسی و  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان پایان .کننده به بیمارستان شریعتی

 نور تهران علوم تربیتی پیام
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