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رفاه کارکنان و  ياه از مؤلفه یريگ با بهره توانند یم اه سازمان. ها بواسطه نظام جامع رفاه کارکنان است سازمان یتقفوم یددج یرقابت يدر دورنما : چکیده
 یطهارائه شده به کارکنان ح یخدمات رفاه. یندامن یجادا یرقابت یتخود مز يخود را توسعه دهند و برا یسازمان يور عملکرد، عدالت و بهره یابیارز

در ارتقاء عملکرد کارکنان  یمهم شقن یات،عادالنه رفاه ینو توز یشناخت ابعاد خدمات رفاه. کارکنان دارند یزشبر انگ یدارد که اثرات متفاوت يا گسترده
و احساس آرامش  یلغش یترضا یت،موجب امن یادراك عدالت سازمان. دارد ییبسزا یرثات یه کارکنان در ادراك عدالت سازمانرفا یننچمه. خواهد داشت
کارکنان  یاترفاه یماثربخش تسه يدارد به بررسی الگو یپژوهش حاضر سع. خواهد گذاشت یرکارکنان تاث يور و بهره یزندگ یفیتبرک یتشده و در نها

. قرار گرفت یمورد بررس tآزمون  طریقمنابع از  یصصخت يالگو. دندش يدنب استخراج و طبقه یاترفاه یصصخت یديکل ياه ظور شاخصنم یندب. بپردازد
 ی،سازمان یتوه یده الگو در جهت شکل ینا. دش یطراح یاترفاه یصصخت يالگو یتانجام و در نها یدمنآزمون فر یقها از طر صخاش بندي یتسپس اولو

 ینکارکنان مدل نو یاترفاه یازامت. شود میکارکنان عرضه  یلغش یزهسطح انگ یشکارکنان و افزا یرفع انتظارات شغل ی،احساس عدالت سازمان یجادا
  .خواهد شد یینعملکرد سازمان محاسبه و تع یابیمحاسبه شده از نظام ارز یازکارکنان و امت یپژوهش، براساس نمره رفاه ذهن

  .يدنب یازامت یستمس یات،رفاه یم،هست مدل، :کلمات کلیدي
  
  مقدمه. 1

 یاست، نظام ریبه صورت فراگ ینظام جامع رفاه اجتماع يو مسئوالنه به ضرورت برقرار یاجتماع یجامعه، مستلزم اتخاذ نگرش کی يو معنو يماد اتیتداوم ح
، در صدر مسائل جامعه یاست که بهبود رفاه اجتماع نیامر ا تیواقع). 1381،یهانپ(دانست  یعدالت اجتماع يکار برقرار و ساز نیبتوان آن را مهمتر دیکه شا

  ).1390 گران،یو د يسجاد( ردیقرار گ يجامعه مورد توجه جد ياه یگژیبا درنظرگرفتن و دیقرار دارد که با یرانیا
ره  دارایی ترین ارزنده ترین و با ارزش کارآمد، و رهام انسانی روينی. است انکارناپذیر اي هعماج پایدار هر هعسوت در انسانی نیروي اهمیت و شقن اخیر قرن در

 ارائه انسانی، سرمایه هب انسانی عبانم تحول و هعسوت اداره، براي را ارزشمندي ابزارهاي بسیار انسانی عبانم مدیریت ).1391همکاران، و پور نصیري(است  سازمان
 اساس رب. است تخصصی موضوعی سازمان، بالندگی کارکنان و مدیریت هب مربوط لئاسم در انسانی عبانم کارکردهاي. )1393همکاران، و امیرخانی(نماید  می

 بندي نمود دسته نگهداري و انگیزش وپرورش، آموزش کارگماري، و به جذب فرایند چهار در توان را می کارکردها این انسانی، عبانم راهبردي مدیریت مدل
 سایر از رتمهم و  استراتژیک اي هلوقم امروز رقابتی دنیاي در کارآمد انسانی عبانم نگهداشت و جذب در کارکنان رفاهی خدمات شقن. )1381پور، عباس(

یکی از وظایف عمده در  ،ها کمک کند امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آن. شود می هتخانش تمهیدات،
اعم از نیازهاي (اه  مدیریت منابع انسانی است و عبارت از مجموعه عملیاتی است که باعث حل مشکالت کارکنان شده و نیازهاي داخل و خارج سازمانی آن

هاي مختلف نسبت به  بدین ترتیب، سازمان. دارد را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می کارکنانسازد و  المقدور مرتفع می را حتی) معنوي و روانی ،مادي
  ).1396حکمتی،(د کنن هاي رفاهی مختلفی را اجرا می همانرب، احتیاجاتی که کارکنان دارند

و  یع انسانها و ساز و کارهاي مدیریت مناب ها و نهادهاي تولیدي و خدماتی، مجهز شدن به نظام تردید الزمه بقاي بنگاه در شرایط امروز اقتصاد جهانی، بی
 رفاهدر عصر امروز . کند می یتها و ایجاد بهبود فعال هاي ناشناخته سازمان و بنگاه را آشکار و در مسیر حذف اتالف هاست که ظرفیت ی سریع به فرصتیوگخساپ

نظران بوده و به همین منظور برخی از  بحاص هج وري به عنوان یکی از معیارهاي ارزیابی عملکرد صنعت، همواره مورد تو کارکنان و نیز تأثیر آن بر افزایش بهره
  . اند نیز دست یافته هایی موفقیتهایی را در این زمینه آغاز کرده و به  هاي بزرگ صنعتی کشور تالش بنگاه

 تاثیر رقابتی توان ارتقا تغال،اش حطس افزایش عمومی، رفاه حطس افزایش دننام سیاسی و اجتماعی اقتصادي، اصلی هاي پدیده وضعیت بهبود رب وري بهره ارتقاي
، حال در. دارد فراوانی ، حال در کشورهاي از بسیاري رضاح  و اند داده انجام انسانی عبانم حتی و اه سازمان وري بهره ارتقاي تهج در زیادي گذاري سرمایه هعسوت

 تحلیل لذا. دشاب می سازمان ریزان همانرب و گذاران سیاست براي اساسی راهنماي وري بهره. دانند می هلاسم این هب نگرش و هجوت مرهون را افزون روز هعسوت و رشد
 عوامل تعیین و وري بهره مفاهیم دقیق تخانش تهج در تالش بنابراین. دش خواهد اقتصادي هاي همانرب رترثوم هچ ره اجراي در سازمان تقویت ثعاب وري بهره

  ).1391همکاران، و پور قشع(شود  می تلقی رفاه و هعسوت رشد، ققحت براي ضروري شرایط از یکی آن، افزایش در رثوم
 ریثات ،یراهبرد رفاه. دادن کارکنان به منظور عملکرد بهتر، نامحدود است زهیخاصی دارد، چرا که توان آن در انگ تیدر هر سازمانی اهم اتیرفاه مدیریت

و سازمانی استفاده و  يفردکسب عملکرد متعالی  يراهبرد قدرتمند سازمان است که باید برا ات،یمدیریت رفاه متسیس. کارکنان دارد زشییدر رفتار انگ ییبسزا
منافع سازمان باشد،  يانجام شده باشد که منافع کارکنان در راستا يا هنوگ هب اتیرفاه متسیسازمانی و طراحی س يدر صورتی که معمار. به کار گرفته شود

  ).1393،یشرفت یمق يدریمردآور و ح(کند  اتخاذ می ادارد به حداکثر نفع سازمانی منتهی شود ر دیممکن که ام میرین تصمدر هر لحظه بهت يآنگاه هر کارمند
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. دهد افزایش را کارکنان میزان آموزش مجدد و استخدام هاي هزینه تواند می که دهد افزایش را تعدیل و غیبت است، ممکن کارکنان رفاه بودن پایین پیامدهاي
،(دهد  افزایش را و خطا کاهش را مشتري خدمات کیفیت است ممکن رت پایین رفاه   .1)2002نملوه
 از .است شده تبدیل مدرن هاي سازمان در هعسوت هاي همانرب مهم اهداف از یکی هب عادالنه توزیع رو این از. است بوده اهداف مهمترین از عدالت تاریخ، طول در

 نوع ره مهم اهداف از یکی. است بوده اه نا آرامی اصلی لماع  و اعتماد کاهش بجوم وري، بهره کاهش رب عالوه سازمان، یک در برابري عدم طرفی،
 .دشاب می دنم بهره کمتر اقشار رفاه افزایش و عمومی رفاه بهبود اقتصادي، گذاري سیاست

تهج  یهای بایست از تکنیک باشد، و لذا براي موفقیت در این عرصه می می يهاي بزرگی که صنایع امروز با آن رو به رو هستند رقابت بهره ور از چالش یکی
دهند و  شیرا افزا رفاه کارکنانتوانند  یکی از ابزارهاي مدرنی است که امروزه، صنایع به کمک آن می اتیرفاه میمدل تسه .ی بهره جستعدالت سازمان يبرقرار

  .وفقیت دست یابندکمتر به م يبهتر و خطا تیفیبا ک یدر ارائه خدمات
  
 
  پیشینه پژوهش .2

کرده  جادیا یگسترش مباحث خدمات رفاه يبرا يدعاسم هنیگذشته، زم ياه از زمان ،یرفاه لیو مسا اه ازیتوجه صاحب نظران به ن ت،یریدر حوزه سازمان و مد
 ياست که باید برا نراهبرد قدرتمند سازما ،یکه خدمات رفاه تفایدست  یکل هجیتن کیهب  توان یحوزه م نیاز صاحبنظران ا دگاهیبا مطالعه چند د. است

هاي اخیر جایگاه خاصی را در مباحث مرتبط با مدیریت  لذا، مقوله رفاه کارکنان در سال. و سازمانی استفاده و به کار گرفته شود يکسب عملکرد متعالی فرد
در این راه از اصول  دیشده است و با ایجادهی، به منظور ارتقاي کیفیت زندگی کاري سیستم مدیریت خدمات رفا. منابع انسانی به خود اختصاص داده است

  :شرح است نیگرفته است، به ا پژوهش صورت هنیکه در زم یچند مورد از مطالعات. علمی در شناسایی نیازهاي رفاهی کارکنان بهره گیرد
در  تواند یم یرفاه التیهست هینشان داد که ارا جیاتن. رد کارکنان پرداختندو عملک یارتباط خدمات رفاه به بررسی) 1397(فرهمندفر و همکاران •

 .شغل است يو بقا رشیعامل مهم در پذ کیدشاب  یشزیعامل انگ کیاز آنکه  شیب یخدمات رفاه هیارا. عملکرد کارکنان موثر باشد يارتقا
پژوهش نشان داد که امکانات  ياه هتفای .مثبت پرداختند یروانشناخت هیامرس رب یرفاه امکانات ریثات یرسرب هب) 1397(ارانـو همک یناـث زادهیـلع •

 .دارد يمعنادار شیمثبت افزا یروانشناخت هیابعاد سرما یشده بر تمام هیارا یرفاه
 یاز آن بود که طراح یها حاک دهدا لیلحت جیاتن. اند کارکنان داشته یعوامل اثرگذار بر رفاه ذهن يبر رو يا هعلاطم) 1395(مقدم  زادهیو هاد یناهرب •

 .گذارد یم يادیز ریکارکنان تاث یبر رفاه ذهن یمنابع انسان تیریدم ياه تیشغل و فعال
 جیاتن قبط. شناخت کسب شود  یبر عملکرد سازمان يکار طیرفاه کارکنان در مح ریثات رامونیتالش نمودند پ) 1394(یسالم امناب و قهرمان •

 .دارند ریثات یو ارتباط بر عملکرد سازمان یها و حس اجتماع ارزش ییمستقل رفاه کارمندان، همسو ياهریغتم يآمار ياه لیدست آمده از تحل هب
. استان سمنان پرداخته است یکارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع يعوامل موثر بر توانمندساز ییاسانش هب) 1394(نیالد اثیو غ یتخدیب •

استان سمنان ارتباط  یکارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع تیکارکنان با مهارت، نگرش و شخص يتوانمندساز نیپژوهش نشان داد، ب جیاتن
 .شود یمشاهده م يمعناداری کارکنان همبستگ تیو خالق یکارکنان با ارتقا سطح شغل يتوانمندساز نیب نینچمه. وجود دارد يمعنادار

نشان داد کارکنان عالوه بر  جیاتن. در کارکنان پرداختند زهیانگ جادیآن بر ا ریکارکنان و تاث یرفاه روان یبایبه ارز) 1394(و بهشت خو پور انیدیمح •
 یسازمان از کارکنان اشود ت یآنان دارد و موجب م ينوآور يبرا زهیدر انگ یینقش بسزا یرفاه روان نیدارند و تام ازین زین یبه رفاه روان يرفاه ماد

 .خالق تر، کارآمدتر و نوآورتر برخوردار شود
 يدنب هقبط صخاش 6 يانبم دسته و بر 5ها در  دپارتمان. نمودند هیارا یاز روش تاکسنوم يریگ پاداش با بهره تیریمدل مد) 1394(ایو پو رنژادیم •

 .برداشته است يرعدالت گام موث تیو رعا یده مدل در جهت اصالح نظام پاداش نیا. دندش
هدف از . انجام گرفت) 2014(2دکارالي و سگان رایجوانان و نوجوانان توسط الو ريیذپ و انعطاف یرفاه روان نیرابطه ب یتحت عنوان بررس یپژوهش •

طلست لماش  یابعاد رفاه روان نیب یاز آن بود که رابطه مثبت یپژوهش حاک جیاتن. بود ريیذپ و انعطاف یابعاد رفاه روان نیرابطه ب یپژوهش بررس نیا
 . وجود دارد ريیذپ با انعطاف ريیذپ نتشیو خو یرشد شخص ،یطیحم

نتایج . انجام دادند یسازمان يگذار کارکنان جهت مشارکت در هدف زشیبر انگ یلامریو غ یلام يارهایعم ریثات یدر پژوهش) 2014(3يچانگ و کتو •
کارمند جهت مشارکت در  یرونیب زهیانگ رگید يو از سو ردیگ یاز کارکنان نشات م يذارگ جهت مشارکت در هدف یدرون زهیانگ نشان داد
مشارکت در  يبرا یرونیو ب یدرون زهیبا انگمالی و غیرمالی  اریهر دو مع. شود یبه اهداف سازمان محسوب م دنیرس يبرا هلیوس کی ،يگذار هدف

 .گذارد یم ریکارکنان تاث یجهت مشارکت بر عملکرد شغل یرونیو ب یدرون زهیانگ نیا تیارتباط هستند و در نها
نشان داد فراهم نمودن  جیاتن. نمودند یکارکنان را در بروز رفتار خالقانه و نوآورانه بررس ینقش سالمت و رفاه روان) 1393(و همکاران انیخوراک •

 .خالقانه آنان دارد ياه دهیا هیکارکنان و ارا یشزیانگ تیدر بهبود وضع يکارکنان نقش موثر یسالمت روان نیمات هنیزم

                                                             
1 - Holman 
2 - Sagone 
3 - Chong and Ketvi 
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 یرفاه اجتماع دهد یمطالعه نشان م نیا جیاتن. پرداختند یکل و رفاه اجتماع يور بهره نیب لماعت یگنوگچ یبه بررس) 1391(عشق پور و همکاران •
 یاجتماع اهطرفه را از رف کی یتنها وجود رابطه عل ز،ین تیآزمون عل جیاتن. دشاب یم دیکل عوامل تول يور بر سطح بهره دار یمثبت و معن ياثر يدارا

 .دهد یقرار م دییمورد تا د،یکل عوامل تول يور بر بهره
 رانیگاز ا یکارکنان شرکت مل نیدر ب یلغش تیو رضا یسازمان یاجتماع هیامرس هـرابط یبه بررس)  1391(یی اـکوتن یمالـو غ ـیزدخواستی •

 ياهریغتم نیاعتماد و سابقه کار کارکنان، مهمتر ج،یرا يسازمان، هنجارها ياه يریگ میپژوهش مشارکت در تصم نیا جیبراساس نتا. پرداختند
 .اند کارکنان بوده یلغش تیرضا کننده نیببت

پژوهش نشان داد  ياه هتفای. نمودند هینگرانه به پاداش ارا کل کردیبا رو یکارکنان بخش عموم قیاثربخش تشو ییالگو) 1390(و همکاران یالوان •
 .شده است هیارا يریسفت يساختار يساز الگو با کمک مدل. وجود دارد يمعنادار یو عملکرد همبستگ زشیعناصر پاداش کل، انگ انیم

بلند مدت نقش مهم و  ياه نشان داد در نظر گرفتن مشوق جیاتن. دنو پاداش پرداخت يو نوآور زشیانگ یبه بررس) 2011(1و همکاران سیفرانس •
 .دیامن یم يریگولج اه سازمان ریاز شکست سازمان در رقابت با سا تیدارد و منجر به تعهد بلند مدت کارکنان شده و در نها يدر نوآور ییبسزا

 ينشان داد که ابتدا رهبر قیشواهد حاصل از تحق. انجام دادند یدرون زشیبا انگ يدر خصوص ارتباط رهبر یپژوهش)  1389(پاداش و گل پرور •
در  تیقالخ تیوقت ثعاب يا رهیزنج دنیفرا کی یط يدر نوآور یدرون زشیو سپس انگ شود یم يدر نوآور یدرون زشیبر انگ ریاخالق مدار باعث تاث

 .شود یکار م طیحم
پژوهش نشان  نیحاصل از ا جیاتن. نمودند يدنب تیو اولو یبررس يور بهره شیکارکنان با هدف افزا یشزیعوامل انگ) 1389(زارع و همکاران یخادم •

 تصرعملکرد، ف یبایدرك عدالت، ارزش. وجود دارد یمنابع انسان يور و بهره زشینظام پاداش، عوامل انگ نیب يکه رابطه مثبت و معنادار دهد یم
،یپ  .است تیپراهم اریسازمان بس يور بهره شیافزا يبرا ریدم تیحالص ،لغاش ییشغل و توانا نیب بسانت تفرش

 انیدر پا. پرداختند زیمعلمان در شهر تبر یلغش تیبر رضا یاجتماع هیامرس زانیم ریثات یبه بررس شیوخ قیدر تحق) 1385(زاده نیزاده و حس ساالر •
 .دش تفای ریدو متغ نیا نیب يرابطه مثبت و معنادار

 نیب يرا به عنوان روابط همکار یاجتماع هیپرداخت و سرما یلغش تیو رضا یاجتماع هیامرس نیب یبرجت یخود به بررس قیدر تحق) 2003( 2رکوانا •
تعهد، ارتباطات و  ،یرا شامل ابعاد اعتماد، روابط اجتماع یاجتماع هیامرس. نمود فیرعت شود، یم یکنش جمع لیکه باعث تسه یکنشگران اجتماع

 .نمود یفرعم نفوذ
 تیدر رضا یاجتماع هیامرس ریثات رگنایب جیاتن. پرداختند یلغش تیرضا نیدر تبب یاجتماع هیامرس شقن یبه بررس یقیدر تحق) 2001(3فلپ و ولکر •

  .داشته است یلغش
رفاهیات به عنوان  سیستم. بگیرد نادیده کند، فراهم تواند می بسانم رفاهی سیستم یک که را راهبردي ارزش تواند نمی سازمانی هیچ پر رقابتی امروز، رصع در

 وري بهره و رضایت رفاهی اثربخش به راهبرد. سازمانی تلقی خواهد شد رقابت و سازگاري کارکنان، نوآوري، مشارکت سازمان، انگیزش، بخشی اثر منبعی براي
، مطلوب نتایج و عملکرد دلوم که کارکنانی ویژه هب کارکنان، بهبود  امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به. گردد منجر می دنتسه

 از. نماید اي براي کارکنان و سازمان فراهم می خدمات رفاهی مزیت دوجانبه. نماید یکی از وظایف عمده در مدیریت منابع انسانی است وضع زندگی آنها کمک می
 این ضرورت رو این از. گیرد قرار عدالت و رشد تامین تهج در شده اتخاذ سیاست بایست می لذا ها است، کلیه سازمان اصلی هلاسم عدالت و رفاه رشد، که آنجایی
 توزیع و بیشتر رشد تهج در انسانی تامین نماید و عبانم براي را رفاه و شود بررسی انسانی، عبانم رفاه ذهنی در رثوم عوامل کلیه که شود می آشکار پژوهش
  .داشته باشد روي پیش عادالنه

 رفاه مدیریت و گذاري سیاست. کرد ارائه موجود وضعیت از تصویري توان می حوزه آن پژوهشی و علمی ذخایر و تجارب از گیري بهره اب مطالعاتی حوزه ره در
 هجوت فطع اب حال و هتشذگ شرایط یکپارچه و عماج هاي بررسی و رمتسم مطالعات انجام نیازمند گیرد، دربرمی که وسیعی گستره دلیل هب کشور، در اجتماعی

طرح  .اند آورده فراهم حوزه این هاي پژوهش که است دانشی از رتهب استفاده منظور هب رفاه کارکنان مطالعات هاي یافته تلفیق پژوهش، این هدف. است آینده هب
 عدالت احساس ایجاد سازمانی، دهی هویت شکل تهج در الگو این. بپردازد کارکنان تسهیم رفاهیات اثربخش الگوي سعی دارد به بررسی رضاح پژوهشی
  .شود می هضرع کارکنان شغلی انگیزه حطس افزایش و شغلی کارکنان انتظارات رفع سازمانی،

اب  میدر اعضاء ت هنایگرا نگاه کارکرد جادیدر ا یبا توجه به منظر نگاه خاص خود سع هاي صورت گرفته، مدل ارایه شده پژوهش هاي پژوهش باتوجه به محدودیت
 ،یاجتماع ياه و مثبت بر جنبه میپژوهش به صورت مستق نیحاصل از ا جیاتن. را در پروژه دارد یعدالت سازمان و درك حس یلغش تیو امن تیبهبود رضا

ادراك عدالت سازمانی . سازمانی دارد برخی از مزایاي این پژوهش با شناسایی ابعاد موثر در رفاه ذهنی، سعی در برقراري عدالت. اثرگذار خواهد بود ياقتصاد
  . گذارد وري کارکنان تاثیر می زندگی و بهره برکیفیت آرامش شده و در نهایت احساس و شغلی رضایت موجب امنیت،

  
  

                                                             
1 - Francis et al. 
2 - Requena 
3 - Flap and Volker 
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  مفاهیم مرتبط با پژوهش .3
  رفاه ذهنی. 1.3

از  یکی. )1391برادران و حسین پور،( اشاره دارد اش یاز تجربه زندگ یذهن شنیاز خود و ب صخش ياه تفایبه در یمعتقد است رفاه ذهن) 2008(راسل
درآمد و داشتن  شیافزا(رفاه  ینیع دعب رایز. تسیکارکنان ن یدهنده رفاه ذهن نشان هشیمه ینیرفاه ع شیافزا. بودن آن است یدرون ،یمهم رفاه ذهن ياه یگژیو
کار  طیو استرس افراد در مح راشف شافراد باعث کاه یتوجه به رفاه ذهن. کنندگان آن به همراه نداشته است افراد و استفاده يالزم را برا تیبولطم) لغش
مشارکت و  ت،یامح ،یاحساس همبستگ شیروابط اعضا و افزا تیو باعث تقو رساند یرا به حداقل م یدرون سازمان ياه مقوله به نوبه خود، تعارض نیا. شود یم

 تواند یحجم کار م. حجم کار اشاره نمود ،یلغش شنت هب توان یم یعوامل اثرگذار بر رفاه ذهن ازجمله ).2015 ،1ژنگ و همکاران( شود ینشاط در کارکنان م
احساس  که یکارکنان باشد، در حال يبرا یتبثم تفرشیپ تواند یم الاب يانجام حجم کار. کند تیهدا) یدلگرم( هیکارکنان را به سمت هر دو مسئله تنش و روح

 ش،یرا افزا لیو تعد تبیاست که غ نیا ،یبودن رفاه ذهن نییاپ ياهدمایاز جمله پ). 2،2003کوتن و هارت( زا است شنت لماع کیاغلب  يکار به اضافه ازین
 ،یمنابع انسان ياه تیشغل و فعال یبه طراح توان یکارکنان، م یعوامل اثرگذار بر رفاه ذهن ریاز سا. دهد شیرا کاهش و خطاها را افزا يخدمات مشتر تیفیک

،(کرد  رهاشا   ). 2005، 3الکساندروا(است  هتفای يا ژهیو تیاهم ،یزندگ تیفیبرک میقتسم ریثات تلع هب یذهنتوجه به رفاه  ).2002نملوه
  

 یامکانات رفاه .2.3
هاي  همانرب اه از سازمان اريیسب لیدل نیمه هب). 1387رشنوادي و دهنوري،(است  یاجتماع یافراد و همبستگ تیرفاه، نشانگر توجه به شان و انسان هفسلف

سازمان و کارکنان آن  ازین هباه  موجود است که استفاده از هر کدام آن يمتعدد یامکانات رفاه. دهند یکارکنان خود انجام م ازهايیخود را با توجه به ن یرفاه
ها مورد استفاده قرار  صاحب نظران که در سازمان یامکانات رفاه رویپ یاز امکانات رفاه یتسرهف) 1(در جدول). 1396و همکاران، یناث زادهیلع(دارد  یگتسب

   . گرفته است، ارائه شده است
  

  اه سازمان یانواع امکانات رفاه -1جدول
  منبع  امکانات رفاهی

بیمه خدمات درمانی، کمک هزینه، تسهیالت فرهنگی، تسهیالت ورزشی، 
  )1397(فرهمندفر و همکاران  تسهیالت گردشگري

تیم هاي ورزشی، بازپرداخت هزینه هاي آموزش، خدمات تعاونی هاي اعتباري، 
  )1393(خادمی  .مشاوره، گردشگاه، باشگاه کارکنان، تخفیف، خانه سازمانی، فعالیت فرهنگی

تسهیالت اعتباري، تسهیالت ایاب و ذهاب، تسهیالت مسکن، تسهیالت ورزشی، 
 )1391(نصیري پور و همکاران  .تسهیالت فرهنگی

ورزشی، سرویس ایاب و ذهاب، خدمات درمانی، مدکاري و  تسهیالت، امکانات
مشاوره، میهمانسرا، ایجاد مرکز آموزشی کارکنان، تسهیالت اوقات فراغت، مهد 

  کودك، بورس تحصیلی
  )1380(زاهدي اصل 

امکانات پزشکی، سالن غذاخوري، تامین آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی در 
خانه سازمانی، امکانات آموزشی براي  سازمان، اقدامات ایمنی در سازمان،

  .فرزندان پرسنل، امکانات تفریحی، مزایاي بازنشستگی
  )2014(کیوماري و تاتاردي

امکانات خوابگاه، امکانات آموزشی فرزندان کارکنان، تسهیالت سفر براي خانواده 
  )2014(تایواري  .کارکنان، تسهیالت درمانی، خانه سازمانی

تسهیالت درمانی، خانه سازمانی، هدیه به کارکنان، وام، امکانات آموزشی، 
  )2014(جوهري و مهروتا   .امکانات حمل و نقل، فعالیت هاي فرهنگی، مراقبت هاي بهداشتی شخصی

امکانات درمانی، برنامه آموزشی، اقدامات براي پیشگیري از خستگی، امکانات 
  )2014(وار و همکاران نیاك  .مکانات ورزشیغذاخوري، بیمه، امکانات براي خانواده و فرزندان، ا

امکانات غذاخوري، امکانات حمل و نقل، پارکینگ، پوشاك، اتاق استراحت، اتاق 
شستشو، بیمه اي و درمانی، تسهیالت مسکن، کمک هزینه، تسهیالت فرهنگی، 

  .ورزشی و گردشگري
  )2013(اسرینیواس

خسارت نابهنگام، سالن غذاخوري، برنامه هاي آموزشی، امکانات درمانی، جبران 
  )2013(یاداو و کومار  .تسهیالت مالی

 

 

  
 یتعهد سازمان، عدالت سازمان ،یلغش تیمختلف کارکنان همچون رضا ياه سازمان بر نگرش یخدمات رفاه هیمثبت ارا ریدهنده تاث متعدد، نشان ياه پژوهش

محور و  زهیانگ شالت رب ینتبم ت،یقفوم هب دنیمثبت و احتمال رس طیشرا یبایارز. دشاب یم یروانشناخت هیادراك شده و سرما یسازمان تیادراك شده، حما

                                                             
1 - Zheng 
2 - Cotton and Hart 
3 - Alexandrova 
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 ،يدواریام: شده است فیرعت تبثم یروانشناخت هیامرس يچهار عامل به عنوان ساختار مرکز. اند نموده فیرعت تبثم یروانشناخت هیهمراه با پشتکار را سرما
  ).2007به نقل از نلسون و کوپر، 1،2002زناتول( يوخودکارآمد يآور تاب ،ینیب خوش

لماش  یدرون سازمان یامکانات رفاه. دشاب یمو قانونی  یامکانات برون سازمان ی،امکانات درون سازمان دسته هس رندهیدر برگ یامکانات رفاه ینوع شناس
غیره و  هیاول ياه کمک هیارا ،ینور کاف طیشرا آالت، نیشام يبرا ینمیا امکانات ،ینمیاقدامات ا هیارا ،یلغش یمربوط به حداقل نمودن فرسودگي اه تیلاعف

  ).2،2014کوماري و تاتاردي( دشاب می
است که خارج از سازمان شامل مسکن، امکانات  یشامل امکانات يدنب دسته نیا. مهم است اریکار بس يروین یو تعال یمومع هرفا يبرا یامکانات برون سازمان

امکانات رفاهی تصویب شده دولت باید توسط کارفرمایان ارایه شود و نباید آن را نادیده . )3،2014نیاکوارا و همکاران( شود یم هیارا  ...و  یامکانات آموزش ،یورزش
  .)1395تبسمی و همکاران،( )4،2014کوماري و تاتاردي(درصورت عدم رعایت مقررات از سوي کارفرما، طبق مقررات قانونی باید کارفرما مجازات شود. تفرگ
  
  چارچوب نظري .4

کننده  نیمات ییشود که به تنها یم دیتاک ینیع يازهاین رب رتشیب که اند نموده یرا طراح یمتفاوت ياه يگذار تسایس ی،رفاه ياه هر کدام از نظام
 است هتفای يا ژهیو تیاهم یزندگ تیفیبر ک میقتسم ریافراد به علت تاث ی لذا توجه به رفاه ذهن). 5،2007گرانیو د يده( رفاه افراد نبوده است

رب  یمتک ندهیرو آ نیاز ا). 1391،یلاش يو صفر یبیهزار جر( افراد جامعه است مامیت تمالس رندهیدر برگ یرفاه اجتماع). 6،2005الکساندر(
است که سازمان  یفیوظا نیو ارتقا آن از مهمتر یرفاه ذهن نیاساس تام نیمه رب. گذار است ریثات یاست که بر رفاه ذهن یدرك بهتر عوامل

 دهد یرا نشان م یو رفاه ذهن یرفاه ياه هم ارتباط تناتنگ نظام یبرجت قاتیقحت ياه هتفای. ها گذاشته است بر عهده همه نظام یناهج داشتهب
  ).1393و برادران، یملک(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چهارچوب مفهومی پژوهش - 1نگاره  
 

 این مباحث، هب هجوت اب .ارزیابی شوند» رفاه ذهنی«اي، تلفیق ابعاد متناسب مفهوم  شود با به کارگیري سنجه با توجه به مفاهیم چند بعدي رفاه ذهنی سعی می
  .اند مطرح شده ریپژوهش به شرح ز ياه هیضرف

 .نظام رفاهی بر رفاه ذهنی، تاثیر مثبت و معناداري دارد :1فرضیه  •
 .رفاه ذهنی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معناداري دارد :2فرضیه  •
 .نظام رفاهی بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداري دارد: 3فرضیه  •

  .شود ارایه می) 1(با فرضیات یاد شده، چهارچوب مفهومی پژوهش به صورت نگاره
  
  
  
  

                                                             
1 - Luthans 
2 - Kumari & Tatareddy  
3 - Nyakwara et al. 
4 - Kumari & Tatareddy  
5 - Headey et al. 
6 - Alexandrova 

  رفاه ذهنی
 

هاي رفاهی نظام  

 سالمت روانی کیفیت زندگی  شادکامی

 عملکرد شغلی
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  روش شناسی .5
متغیرهاي این پژوهش با . است یشیامیاطالعات پژوهش پ ياست و به لحاظ روش جمع آور ینییو تب یفیصوت قاتیپژوهش به لحاظ نوع روش از نوع تحق نیا

از . دشاب نفر از کارکنان یک شرکت بازرسی فنی می 70جامعه آماري مورد مطالعه . اند، از این رو چند وجهی هستند اي سنجیده شده طیف لیکرت پنج گزینه
  .دهد آوري گردید که حجم نمونه فرمول کوکران را پوشش می سازه جمع 66هاي توزیع شده  میان سنجه

  
  سنجه و سنجش متغیرها .1.5

، کیفیت زندگی« ياه سایبا خرده مق ذهنیرفاه  زانیم یبررسهجنس  هدف . و شش عامل طراحی شده است هیوگ 30 سنجش رفاه ذهنی باشده  یسنجه طراح
از رفاه  یعیدهد که سازمان تا چه دامنه وس یسنجه شرح م نیاطالعات ا. دشاب یم کرتیآن از نوع ل یده خساپ فیط. دشاب یم» سالمت روانیو  نشاطاحساس 

  .برآورده شد 0.84قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیري از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ  .دارد اریاز ابعاد مختلف را در اخت ذهنی
گیري از تجارب و ذخایر  در هر حوزه مطالعاتی با بهره. گیري براي بررسی برازش مدل اندازه گیري از معیارهاي پایایی و روایی استفاده گردید برازش مدل اندازه

گذاري و مدیریت رفاه اجتماعی در کشور، به دلیل گستره وسیعی که  سیاست. تصویري از وضعیت موجود ارائه کردتوان  علمی و پژوهشی آن حوزه می
هدف این پژوهش، تلفیق . هاي جامع و یکپارچه شرایط گذشته و حال با عطف توجه به آینده است گیرد، نیازمند انجام مطالعات مستمر و بررسی دربرمی

پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوي . اند هاي این حوزه فراهم آورده ارکنان به منظور استفاده بهتر از دانشی است که پژوهشهاي مطالعات رفاه ک یافته
دهی هویت سازمانی، ایجاد احساس عدالت سازمانی، رفع انتظارات شغلی کارکنان و افزایش  این الگو در جهت شکل. اثربخش تسهیم رفاهیات کارکنان بپردازد

   .شود ح انگیزه شغلی کارکنان عرضه میطس
  
  یافته هاي پژوهش .6

  آزمون نرمال بودن داده ها .1.6
. ارایه شده است) 2(نتایج آزمون در جدول. ها استفاده گردید خطاي استاندارد ضریب چولگی و خطاي استاندارد ضریب کشیدگی به عنوان آزمون نرمال داده

  ).1387مومنی،(دشاب  ها نرمال می قرار دارند لذا توزیع داده -2و + 2ها در محدوده  استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی دادهدهند که خطاي  ها نشان می یافته
  

  اه آزمون نرمال بودن داده -2جدول
  ضریب کشیدگی  ضریب چولگی  متغیر

  -0.246  0.455  نظام رفاهی
  1.162  1.133  کیفیت زندگی

  -1.203  0.349  شادکامی
  -1.272  -0.076  روانیتمالس 

  -0.950  -0.243  عملکرد شغلی
  

  تحلیل دو متغیره .2.6
پیرسون  Rهاي هر دو متغیر و همچنین با بکارگیري آزمون همبستگی و معناداري  سنجش رابطه میان دو متغیرهاي فرضیات پژوهش حاضر با استفاده از داده

رابطه به دست آمده گویاي آن است . دهد داد آماري مربوط به رابطه میان هر دو متغیر با آماره میزان همبستگی را نشان می برون. مورد آزمون قرار گرفته است
به عبارت دیگر این میزان . ده استتایید ش 000/0رابطه میان تمامی متغیرها با سطح معناداري . که همبستگی مستقیم میان این هر دو متغیر وجود دارد

  .درصد به جامعه آماري تعمیم داد99توان با سطح اطمینان بیش از  همبستگی را می
  

  آزمون پیرسون رابطه نظام رفاهی و رفاه ذهنی -3جدول
  ضریب همبستگی  سطح معناداري  آماره مربوط به رابطه
  0.871  0.000  نظام رفاهی و رفاه ذهنی

  0.450  0.000  عملکردرفاه ذهنی و 
  0.399  0.000  نظام رفاهی و عملکرد

  0.415  0.000  کیفیت زندگی و عملکرد
  0.301  0.000  شادکامی و عملکرد

  0.303  0.000  سالمت روان و عملکرد
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داشتن همبستگی مثبت و بین به معناي  1ات 0ضریب همبستگی بین . است -1ات + 1شود ضریب همبستگی عددي بین  مشاهده می) 3(همانگونه که در جدول
  .ها مثبت است که در این پژوهش تمام همبستگی. تر است نزدیکتر باشد همبستگی قوي 1هرچه ضریب به عدد . بیانگر همبستگی منفی است 0ات  - 1
  

  مدل تسهیم رفاهیات .3.6
  رابطه نظام رفاهی و رفاه ذهنی •

میزان رفاهیات تخصیص یافته به کارکنان .  رود ها و سطح رضایت کارکنان امري ضروري به شمار می توانمنديتخصیص رفاهیات به کارکنان به دلیل تفاوت در 
   .دشاب تابعی از امتیاز محاسبه شده نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و میزان رفاه ذهنی کارکنان می

 
 شناسایی امکانات رفاهی سازمان •

 .گردد مان، شناسایی و استخراج میدر این مرحله خدمات و امکانات رفاهی ساز
i=1,...,I اندیس امکانات رفاهی    

WEi : i رفاهی امکان  

  
 تعیین وزن و میزان اهمیت هر یک از امکانات رفاهی سازمان •

مقایسات زوجی از طریق فرایند خدمات یا امکانات رفاهی با . دشاب دهی براساس نظر خبرگان و یا براساس هزینه ریالی هر خدمت یا امکان رفاهی میسر می وزن
.شود بندي می تحلیل سلسله مراتبی وزن داده شده و رتبه  

wi : i رفاهی امکان وزن    
 

 
 سازمان کارکنان ذهنی رفاه بر موثر و تعیین میزان عامل شناسایی •

  .یابد سازمانی توسط کارکنان بسیار اهمیت میمیزان رفاه ذهنی کارکنان به همراه امتیـاز حاصل از نظـام ارزیـابی عملکـرد جهت ادراك عدالت 
j=1,...,J اندیس کارکنان    

k=1,…,K عوامل موثر بر رفاه ذهنی    
CSkj: j عامل موثر بر رفاه ذهنی پرسنل 
UCSk بر رفاه ذهنی کارکنان   k حد باالي موثر     CS   k وزن عامل رفاه ذهنی   
SPj: j لنسرپ عملکرد ارزیابی نظام امتیاز  
JSkj j در عامل موثر  k در  امتیاز کارکنان       (      ,   ,..., 	): j امتیاز نسبی پرسنل 

 
 سازمانبه کارکنان  میجهت تسه اتیرفاه ازیامت نییتع •
 شنهادیمدل پ. دشاب یکارکنان م یرفاه ذهن زانیعملکرد کارکنان و م یبایمحاسبه شده نظام ارز ازیاز امت یبه کارکنان تابع هتفای صیصخت اتیرفاه زانیم

موزون شده، مطابق با  اتیسطح دوم ضرب در رفاه ازیاز ضرب امت اتیرفاه ازیامت. دشاب یم حطس هـس يادار ارچهـکپیشبکه  کیپژوهش،  نیشده در ا
  . خواهد شد نیی، محاسبه و تع)1(فرمول

)١(  WE 	 × 	w ×
   {   	   ,   ,..., 	}	∑    {   	   ,   ,..., 	}	    			 	(  	 

   			 wCS ×	UCS JS  ) 
  
  بحث و نتیجه گیري .7
این برنامه نیاز مبرم به بررسی همه . ترین راهکارها جهت افزایش انگیزه و رفاه ذهنی کارکنان است ریزي دقیق و سیستماتیک تخصیص رفاهیات از مهم همانرب

براي گسترش مبحث نظام نظران به نیازها و مسایل کارکنان زمینه مساعدي  در حوزه سازمان و رفاهیات، توجه صاحب. جانبه  نظام رفاهیات سازمانی دارد
پژوهش حاضر مدلی . اند همانگونه که در پیشینه پژوهش مطرح شد محققین در خصوص نظام رفاهیات مطالعات متفاوتی انجام داده. رفاهیات ایجاد نموده است

نه است که از نظام ارزیابی عملکرد کارکنان سیستم تخصیص رفاهیات حاضر، ایجاد یک ساختار عادال. ها پیشنهاد نموده است براي تخصیص رفاهیات در سازمان



 

8 
www.confima.ir   

 

رفاه ذهنی و در تبع آن، . بررسی شد» سالمت روانی، شادکامی، کیفیت زندگی«در این پژوهش، رفاه ذهنی در سه بعد . گیرد و رفاه ذهنی کارکنان بهره می
  .وري سازمان بسیار پراهمیت است احساس عدالت در کارکنان براي افزایش بهره

هاي کلیدي مورد  در این پژوهش شاخص. هاي رفاه ذهنی در تعامل با عملکرد کارکنان داراي اهمیت است دهد که توجه به مولفه ي این پژوهش نشان میاه یافته
ات پژوهش نتایج آزمون تمام فرضی. پیرسون استفاده شد Rبراي سنجش همبستگی و همگامی تغییرات متغیرهاي پژوهش از آزمون آماري . آزمون قرار گرفت

  . تایید شد
ار آنجاییکه این . نماید انگیزگی کارکنان ممانعت می عدالتی و بی نماید و از بی نتایج حاصل از این پژوهش کمک زیادي به مدیران جهت اصالح نظام رفاهیات می

تهج اه  تخصیص منابع انسانی به رفاهیات است، به سازمان اي از نظام رفاهیات را پیش رو قرار داده است، که در برگیرنده اهداف مهم حوزه پژوهش کاربرد تازه
هاي سرمایه  با بهبود عملکردهاي اقتصادي مولفه. تواند عملکرد اقتصادي جوامع را بهبود بخشد هاي بهینه سازمان می توجه به ویژگی. شود اجرا پیشنهاد می

  .اجتماعی تاثیر پذیرفته و باعث توسعه جامعه خواهد شد
  
  ها محدودیت .8

هاي مدل را در نقطه آغاز و توانایی مدل را  تواند قابلیت مطالعه صنایع در نقاط زمانی مختلف می. مقطعی بودن پژوهش یکی از محدودیت هاي این پژوهش است
  . در زمان تغییرات ارزیابی نماید

هاي درگیر در عملکرد را تحت  وشی جامع نگر کلیه عوامل و مولفهنماید که سیستم ارزیابی عملکرد سازمان با ر این مدل در صورتی به صورت بهینه عمل می
  .دهد مدیریت عملکرد صحیح، شایستگی عملکرد و فرد را مد نظر قرار می. نماید برداري می ها به عنوان سرمایه اصلی بهره مدیریت قرار داده و از نتایج مطلوب آن

  
  پیشنهادات .9

شود این پژوهش در سطح جوامع  ها به کارکنان شرکت فنی مهندسی محدود شده است، پیشنهاد میاز آنجا که جامعه آماري پژوهش حاضر تن •
  .تواند نظام رفاهیات را در سطح جامعه ارتقا دهد نتایج چنین پژوهشی می. بزرگتر اجرا شود

مطالعه و پژوهش در . محیطی قرار گیردهاي  در نظر داشته شود که الگوي تخصیص رفاهیات به عنوان یک سیستم امکان دارد تحت تاثیر سیستم •
  .شود هاي محیطی در برگیرنده نظام رفاهیات پیشنهاد می خصوص سیستم

  .سازي ریاضی حل شده و با نتایج مدل مذکور مقایسه گردد گردد این مدل به کمک مدل پیشنهاد می •
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ABSTRACT 
In the new competitive circumstance, the success of organizations is highlyconsistent with the 
comprehensive employee's welfare system.Organizations can develop their organizational justice and 
efficiency by taking the advantages of the components of employee's welfare and performance evaluation, 
and create a competitive advantage for themselves.The provided welfare services for the employees have a 
wide range that have different effects on employee's motivation. Detecting the aspects of the welfare 
services and a fair balance of welfare will play an important role in improving employee's 
performance.Employee's welfare hasalso a significant effect on the perception of organizational justice. 
Perception of organizational justice leads to security, job satisfaction and a sense of calm, and ultimately 
affects the quality of life and productivity of employees.Thispaperaims to study the effective pattern of 
welfare sharing of employees.For this purpose, key indicators of welfare allocation are extracted and 
classified.The resource allocation pattern is examined through T-test.The indicators thenare prioritized 
through the Friedman test and finally, a welfare allocation model is designed.This model is designed to 
shape organizational identity, create a sense of organizational justice, meet employee's job expectations, 
and increase employee's motivation. In this research, the welfare score of the employees is calculated 
according to the mental welfarescore of the employees and the score oforganizational performance 
evaluation system. 
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