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 ی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

 

-مقطع کارشناسی ارشد رشته یآموختهدانش پور یوضیع میمر اینجانب

ی  علوم دانشکده کار روابط گرایش یانسان منابع یدولت تیریمدی 

ی دانشجویی تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به شماره

                   72/77که در تاریخ   /  7921212179

 کار تعادل ریتاث یبررسی تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان

 یستیبهز یا واسطه نقش با کارکنان یشغل عملکرد در یزندگ و

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نموده یروانشناخت

گونه مدرك تحصیلي نامه را قبالً براي دریافت هیچ( این پایان2

ها و یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  دانشگاه

 ام.مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

تحصیلی خود  ینامه( مسئولیت صّحت و سقم تمامی مندرجات پایان1

 گیرم.را بر عهده می

-نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می( این پایان3

 باشد.

( در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي دیگران استفاده 2

ام، مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت اصل نموده

ات آن را امانتداری علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخص

 ام.در متن و فهرست منابع و مآخذ ذكر نموده

( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه 5

-برداري اعم از نشر كتاب، ثبت اختراع و ... از این پایانبهره

ی معاونت پژوهشي و فّناوری نامه را داشته باشم، از حوزه

 ا اخذ نمایم.دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم ر

-نامه در همایشی مستخرج از این پایانی مقاله( در صورت ارائه6

ها و انواع مجالت، نام ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانس

دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار نام نویسندگان )دانشجو و 

 اساتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.

موارد فوق ثابت شود، عواقب ( چنانچه در هر مقطع زماني، خالف 9

، طرح شکایت توسط ناشي از آن )منجمله ابطال مدرك تحصیلي

پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز دانشگاه و ...( را مي

 دانم با اینجانب مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید.می

 

تمامی حقوق ماّدی و معنوی مترتب بر نتایج، 

هاِی ناشی از انجام ابتکارات، اختراعات و نوآوری

-می دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

اثر، با رعایت مقّررات  باشد. نقل مطلب از این

مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام 

 استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.
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 مریم: نام                        عیوضی پور:  دانشجو خانوادگی نام

 یا واس  طه نقش با کارکنان یش  غل عملکرد در یزندگ و کار تعادل ریتاث یبررس   :نامهپایان عنوان

 یروانشناخت یستیبهز

 حبیب ابراهیم پور دکتر  :راهنما )اساتید( استاد 

   قاسم زارعی دکتر  ر:مشاو )اساتید( استاد 

 یانسان منابع یدولت تیریمد: رشته                 کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                         کار روابط : گرایش

    ات:صفح تعداد             11/  /    دفاع: تاریخ  انسانی           علوم  :دانشکده 

 : چکیده

 در یزندگ و کار تعادل ریتاث یبررس حاضر قیتحق از هدف      

-یم یروانشناخت یستیبهز یا واسطه نقش با کارکنان یشغل عملکرد

 انجام روش لحاظ از ، یکاربرد نوع از قیتحق هدف لحاظ از. باشد

 هیکل پژوهش نیا یآمار جامعه. باشندیم یهمبستگ -یفیتوص قیتحق

 به یریگ نمونه روش که باشد یم لیاردب استان ملت بانک کارکنان

 حجم نییتع یبرا. باشد یم ساده یتصادف یریگ نمونه روش صورت

 جدول نیا طبق که است شده استفاده مورگان جدول از زین نمونه

 دو در حاضر قیتحق .است آمده بدست نفر 221 یآمار نمونه تعداد

 با الزم اطالعات ،ینظر بخش در. است شده انجام یعمل و ینظر بخش

 ،یعمل بخش در و آمد بدست یاسناد و ایکتابخانه روش از استفاده

 یها پرسشنامه از و یدانیم روش از اطالعات یآور جمع یبرا

 نیا ییایپا و ییروا یآزمونها. است دهیگرد استفاده استاندارد

 استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز. اندگرفته انجام هاپرسشنامه

l و SPSS هایافزار نرم از i srel معادالت ساختاری،  یآزمونها با

 یحاک قیتحق جینتا و است گرفته انجام چندگانه و ساده ونیرگرس

تناسب  و یتناسب ذهنو زندگی )ابعاد تعادل کار  که است آن از

 ی،تناسب ذهنی( در عملکرد شغلی و ابعاد تعادل کار و زندگی )نیع

بر بهزیستی روانشناختی  ی(نیتناسب ع و تناسب استنباط شده

داری دارد و کارکنان بانک ملت استان اردبیل تاثیر مثبت معنی

 نقش با کارکنان یشغل عملکرد در یزندگ و کار تعادلهمچنین 

 داری داردی تاثیر معنیروانشناخت یستیبهز یاواسطه
 

 ،یروانشناخت یستیبهز ،یشغل عملکرد ،یزندگ و کار تعادل : هاواژه کلید

 ملت بانک
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 مقدمه -1-1
 رواني سالمت حوزه پژوهشگران از گروهي اخیر، سالهاي در 

 پژوهشي و نظري رویكرد نگر، مثبت شناسي روان از ملهم

 آنان .اندبرگزیده مفهوم این مطالعه و تبیین براي متفاوتي

 آن و تلقي روانشناختي، مثبت كاركرد معادل را رواني سالمت

-كرده سازي مفهوم" روانشناختي بهزیستي" اصطالح قالب در را

 كافي سالمت احساس براي را بیماري نداشتن گروه این. اند

 زندگي، از رضایت احساس داشتن كه معتقدند بلكه دانند،نمي

 مثبت خلق و انرژي جهان، با مؤثر و كارآمد تعامل پیشرفت،

 از مثبت، پیشرفت و اجتماع و جمع با مطلوب رابطه و پیوند

 علوم در یدیجد دگاهید امروزه. است سالم فرد هايمشخصه

 در خاص بطور یروانشناس در و اعم بطور سالمت به وابسته
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 یعلم کردیرو و دگاهید نیا در. است گسترش و یریگشکل حال

 حیتوض زین و مثبت جبنه از یستیبهز و یسالمت یرو بر تمرکز

 (.1725، 1)کامپتوناست یستیبهز یروانشناخت تیماه نییتب و

. گرفت نظر در شده کسب جینتا عنوان به توانیم را عملکرد

 شخص کی یهاتیموفق یها سابقه به عملکرد ،یفرد لحاظ از

 به شخص که است یزیچ آن از عبارت عملکرد. دارد اشاره

 به هدف از نظر صرف و گذاردیمی جا به خود از سابقه عنوان

 براساس هم و رفتار براساس هم عملکرد اگر .دیآیم وجود

 یتر جامع دگاهید به توانیم صورت آن در شود فیتعر جینتا

 به هم و رفتار یمعنا به هم عملکرد. افتی دست آن درباره

 عملکرد و هستند فرد از یناش رفتارها. است جینتا یمعنا

و  )شكركنکنندیم لیتبد یعمل حالت به یذهن حالت از را

 (.23: 2377،همکاران

تواند متاثر از موارد زیاد فردی عملکرد شغلی افراد می

و سازمانی باشد که تعادل کار و زندگی یکی از این موارد 

در تاریخ حیاب بشر، زندگی آدمی در دو حوزه کلی باشد. می

مورد توجه قرار گرفته است. حوزه اول کاری است که وی بدان 

کند و حوزه دوم، اشتغال دارد و بابت آن مزد دریافت می

گیرد. کار و زندگی افراد می زندگی غیرکاری فرد را در بر

ه دهند و سالمت همدو جنبه مهم هستی آدمی را تشکلیل می

جانبه فرد، سازمان و جامعه تحت تاثیر هماهنگی و تناسب 

(. 2373)ثابتی و همکاران،  این این دو مفهوم قرار دارد

( معتقد هستند که کار و زندگی 1777) 2کارلسون و همکاران

می توانند اثر متقابل و نقش مکمل برای یکدیگر داشته 

 (.2371باشند)الحانی، 

ی اساسی مشارکت اجتماعی و کار به عنوان یکی از راه ها

بیان شخصیت و عظمت انسان ها در طول تاریخ مطرح بوده و 

انسان خود را با کار هماهنگ کرده است. با این وجود، کار 

تنها راه مشارکت اجتماعی نیست و تمامی وجود انسان در 

شود، بلکه نیاز انسان به آرامش و استراحت و کار خالصه نمی

های اجتماعی، صرف وقت بیشتر برای لیتبر عهده گرفتن مسئو

                                            
1  - Compton 

2- Carlson et al 
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خانواده و مانند آن ابعاد دیگری از فلسفه وجودی انسان 

 (2373است )امیر اسماعیلی و همکاران، 

به میزان و زندگی  توجه به مطالب بیان شده تعادل کار با

زیادی می تواند بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر داشته باشد 

 واسطه ای بهزیستی روانشناختی،با نقش که در این پژوهش 

پس از بیان این فصل در  گیرد.مورد مطالعه و بررسی قرار می

اهداف اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود. سپس مساله، 

 فرضیات اصلی و فرعی ،سواالتتحقیق مشخص شده و در پی آن 

شده ، تعریف واژه ها و اصطالحات تشریح تحقیق مطرح می شود

 .ل مفهومی تحقیق آورده می شودو در نهایت مد

 

 بیان مسئله -1-2

و پرشتاب دانش و معلومات  عیسر یهایتوجه به دگرگون

ها و تحول است. سازمان رییبه شدت در حال تغ زیهمه چ تیبشر

تداوم  یباشند و برایباز در تعامل م ستمیس کیبه عنوان 

جا هستند. از آن یطیمح راتییبه تغ یگوئپاسخ ازمندین ات،یح

محسوب  هاسازمانعامل و محور  نیترمهم یکه منابع انسان

 یاژهیو تیاهم ،سازمانها یمنابع مزبور برا عملکرد شود،یم

های نیرومندی در محیط کار است. دارد. عملکرد یکی از پیامد

عملکرد شغلی به عنوان ارزش مورد انتظار سازمانها از 

ی زمانی مشخص افراد طی یک دوره رویدادهای رفتاری مجزا که

شود. عملکرد شغلی یکی از مهمترین دهند، تعریف میانجام می

متغیرهای مالک در روان شناسی صنعتی و سازمانی است و اهمیت 

آن هم برای افراد و هم برای سازمانها کامالً روشن است به 

عبارتی تمام فعالیت های عمده در روان شناسی صنعتی و 

  (.1726، 1بر بهبود عملکرد شغلی متمرکز است )بورمنسازمانی 

 در توسعه و ی، عامل مهمتیریدر حوزه مد شغلیعملکرد 

 یاست که چگونگ یباشد و شناخت یم یاهداف سازمان شبردیپ

 دینما یم یریموسسه را اندازه گ ایسازمان  کیتحقق اهداف 

 (.1725، 2)هو

ش هر چه بیشتر به پژوه اهمیت عملكرد شغلي، پژوهشگران را

(. عملكرد 2375 ،و همکاران دربارة آن واداشته است )شكركن

                                            
1- Borman 

2-Hou 
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هاي مجزاي را ارزشهاي كلي مورد انتظار سازمان از تكه

كه هر فرد در طول دورهاي مشخص از  كنندمي     رفتاري تعریف

اي ( بین عملكرد وظیفه1722) 1ماتاویدلو .دهدزمان انجام مي

عملكرد  . آن بخش ازه استقائل شد اي تمایزو عملكرد زمینه

اي و كه معموالً در شرح شغل رسمي وجود دارد عملكرد وظیفه

رفتاري به اثربخشي سازمان از طریق  آن بخش كه به صورت

 كمك هاي روانشناختي، اجتماعي و سازماني كاراثر بر زمینه

. عملکرد کارکنان در شوداي نامیده ميكند، عملكرد زمینهمي

هر سازمانی با عوامل مختلفی در ارتباط است، از جمله این 

 (.4102)ماتاویدلو، مهارت های ارتباطی است عوامل 

تواند از متغیرهای زیادی متاثر باشد که شغلی میعملکرد 

در این پژوهش تعادل کار و زندگی را مورد بررسی و مطالعه 

ازمان ارتباط میان اهداف س -واژه تناسب فردقرار دادیم 

ها و فردي و سیستم فردي و سازماني، نیازها و ترجیحات

     ساختارهاي سازماني، و شخصیت فردي و جو سازماني را توصیف

فرض اساسي آن است كه (. 1771، 2کند )ویله ال و همکارانمی

كاري اطرافش با هم تطابق   وقتي خصوصیات فرد و محیط

 خواني باالیي داشته باشند، اثربخشيداشته، یا دست كم هم

هاي یابد؛ براي مثال، زماني كه تطابق میان ویژگيافزایش مي

هاي سازمان )مثل ارزش هاي ویژگي ها( وفردي )مثل ارزش

فردي و  هايفرهنگي سازمان(، یا همخواني میان شایستگي

الزامات شغلي وجود داشته باشد، افراد و سازمانها مؤثرتر 

 به یتعادل کار و زندگ  تناسب(.1722، 3)شینند كردعمل خواه

 زماني و است معطوف سازماني و فردي خصوصیات میان تطابق

 دیگري نیازهاي ها آن از یكي كم دست كه آید مي وجود به

 باشند؛ مشتركي اصلي خصوصیات داراي یا و سازد برآورده را

تعادل کار و   تناسب. باشد داشته وجود حالت دو هر یا

 است محیط -فرد تناسب تر گسترده مفهوم از جزء یك یزندگ

 بدین دارد؛( 2735) لوین اندیشة در ریشه تاریخي نظر از كه

 زماني. است محیطش و فرد مشترك تابع فرد، رفتار كه مضمون

 خالقیت وري، بهره رضایت، باشد، داشته وجود تناسب این كه

 مفهوم یك یزندگتعادل کار و  تناسب. یابدمي افزایش ثبات و

                                            
1- Motowidlo 

2  - Vilela et al 

3-Shin 
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 محیط از متفاوتي سطوح با آن مختلف انواع و است چندبعدي

یقل)حرفه و سازمان كاري، گروه شغل، سطح: دارد ارتباط

 (.2373 پور،

خانواده و غنی  -در پژوهش های بسیاری رابطه تعارض کار

خانواده با پیامدهای شغلی، فردی و رفتاری  -سازی کار

کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است که در آنها بین 

-نقش واسطهزندگی  و عملکرد شغلی کارکنان با  -تعارض کار 

ی مورد تایید قرار گرفته روانشناخت یستیبهز یا

  (.2372شیرخدایی، است)

درعلوم وابسته به سالمت بطور اعم  یدیجد دگاهیامروزه د

و گسترش است.  یریگبطور اخص در حال شکل یو در روانشناس

و  یسالمت یتمرکز بر رو یعلم کردیو رو دگاهید نیدر ا

 تیماه نییو تب حیتوض زیاز جبنه مثبت و ن یستیبهز

 یستیبهز (.411: 4931ی، لیکائیم)است یستیبهز یروانشناخت

 کردیاست. رو یزندگ یوجود یمستلزم درک چالشها یروانشناخت

رشد و تحول مشاهده شده در برابر  یروانشناخت یستیبهز

کند و به شدت بر توسعه یم یرا بررس یزندگ یوجود یچالشها

دارد به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف  دیتاک یانسان

روابط  یفرد و برقرار کیوان به عن شرفتیمعنادار، تحول و پ

بهزیستي روان شناختي را تالش فرد  1. ریفگرانیبا د یفیک

داند. این مدل براي تحقق تواناییهاي بالقوه واقعي خود مي

از طریق ادغام نظریه هاي مختلف رشد فردي )مانند نظریه 

( و عملكرد 3و شخص كامل راجرز 2خود شكوفایي مزلو

ا( شكل 4سالمت رواني مثبت جاهود)مانند نظریه سازگارانه

 (.1142، 5)کامپتونگرفته و گسترش یافته است

تاثیر شود بنابر آنچه بیان شد، در این پژوهش تالش مي

تعادل کار و زندگی در عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه 

اي منظم و قابل اتكا به گونه ،ای بهزیستی روانشناختی

تا چه میزان مي کار و زندگیتعادل تشریح و بررسي شود كه 

 رداشته باشند. دبر عملکرد شغلی کارکنان ارتباط تواند 

 یاژهیو تیاز اهم عملکرد شغلی زانیمورد پژوهش م سازمان

                                            
1-Reif  

2-Maslow 

3  - Rogers 

4 - Jahuda 

5  - Compton 
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تواند یمسئله م نیباشد و پرداختن به ایبرخوردار م

بانک ملت استان  گردد. سازمان نیاز مسائل ا یلیخ ییراهگشا

استای رسیدن به اهداف این بانک کمک تواند در رمی اردبیل

تعادل است که   نیشود ایکه مطرح م یحال سؤال. بزرگی نماید

کار و زندگی در عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای 

 بهزیستی روانشناختی چه تاثیری دارد؟

       

 اهمیت و ضرورت تحقیق - 1-3

شگفت  یهایبا تحوالت و دگرگون یبشر اتیح یدوره کنون         

باشد. سازمان ها به عنوان یم همراه ییو معجزه آسا زیانگ

 زباز متاثر ا یها ستمیو س یانسان اتیاز ح یمجموعه ا ریز

بقا و  یبرا دیباشند. آنها بایم    و تحوالت رییتغ نیا

 مادهآ میتحوالت عظ نیبا ا ییارویخود را در رو ،یبالندگ

خارج  یرقابت یایصورت، از گردونه دن نیا ری. در غندینما

 یزاتیو تجه یفناور یآمادگ ،یآمادگ نیشوند. منظور از ایم

و ارزشمند  یاصل هیکارکنان را که سرما دیبلکه با ستین

توان یم (.2375)رجایی پور،  ندیسازمان هستند، آماده نما

 یبا عملکرد شغل ینمود که بدون کارکنان انیب یبه سادگ

 نیاست. از ا رممکنیغ یبه اهداف سازمان یابیب، دستمناس

 یو بالندگ ییایدر رشد، پو ینقش اساس یرو، منابع انسان

عامل به  نیا تی. اهمندها دارسازمان یشکست و نابود ای

و تفکر هر سازمان  یاتیعمل رهیعامل در زنج نیترعنوان مهم

که  ییاست و سازمان ها دهیمدت ها است که به اثبات رس

 یداشته اند، توجه به عملکرد شغل یریچشم گ یها تیموفق

اند، اما قرار داده شیخو یرا سرلوحه کارها یانسان یروین

سازمان  یبهره ور شیافزا ی، برایتنها توجه به عملکرد شغل

را که با  یعوامل دیتوجه با نیدر کنار ا ست،ین یکاف

با  شیافزاتوانند باعث یدر رابطه هستند و م یعملکرد شغل

رسد یبه نظر م رد،یکاهش آن شوند مورد توجه قرار گ یحت

تواند با یاست که م یاز جمله عواملتعادل کار و زندگی 

 (.212)همان،  عملکرد در رابطه باشد

وجود داشته باشد، کار و زندگی وقتي تناسب خوبي میان 

شود.  رضایت و رفاه رواني و جسمي حاصل مي سطوح باالتري از

كاري از قبیل قابلیت  تناسب فرد با سازمان بر پیامدهاي

و  جذب سازماني، انتخاب شغل، رضایت شغلي، تعهد سازماني،

كه تناسب سازماني منجر  آنجا تأثیر مهمي دارد. از پیشرفت
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شود، اگر تناسب خوبي میان فرد به كار مي به نگرشهاي مثبت

ن متعهد است سازما و سازمان وجود داشته باشد، كاركنان به

و تمایل دارند كه در سازمان باقي بمانند، اما اگر تناسب 

وجود داشته باشد، كاركنان مترصد فرصت اند تا  ضعیفي

و  یتوجه به پژوهش هاي قبل موقعیت خود را تغییر دهند.

ي رابطه کارکنان با مافوق بر رابطه تناسب نقش گسترده زین

 قاتیتوجه به تحقو با  پیشرفت کارکنانسازمان در  -فرد

ضرورت انجام  نیبنابرا ،ينهیزماین  اندك در کشور ما در

شود. از یبه وضوح احساس م نهیزم نیدر ا ییپژوهش ها نیچن

تعادل کار و  ریبا عنوان تاث یقیتا کنون تحق گرید یسو

 یستیبهز یکارکنان با نقش واسطه ا یدر عملکرد شغل یزندگ

انجام نشده  لیاستان اردب ملتکارکنان بانک  یروانشناخت

وضع موجود رابطه  نکهیعالوه بر ا قیتحق نیاست. با انجام ا

مشخص  یکارکنان با مافوق بر رابطه تناسب کار و زندگ

عوامل موثر بر آن  نهیبدست آمده در زم جیشود، بلکه نتایم

مورد  یعملکرد شغل براي ندهیآ یها یزیتواند در برنامه ریم

 .دریاستفاده قرار گ

 

 اهداف تحقیق -1-4

  :اصلیف اهدا

.بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی در عملکرد شغلی کارکنان 2

 بانک ملت استان اردبیل.

.بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی در بهزیستی روانشناختی 1

 کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

.بررسی تاثیر بهزیستی روانشناختی در عملکرد شغلی 3

 بانک ملت استان اردبیل.کارکنان 

 کارکنان یشغل عملکرد در یزندگ و کار تعادل ریتاث یبررس .2

 .یروانشناخت یستیبهز یا واسطه نقش با

  :فرعیاهداف 

ی در عملکرد شغلی کارکنان بانک تناسب ذهن.بررسی تاثیر 2

 ملت استان اردبیل.

در عملکرد شغلی  تناسب استنباط شده. بررسی تاثیر 1

 کارکنان بانک ملت استان اردبیل.
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ی در عملکرد شغلی کارکنان بانک نیتناسب ع. بررسی تاثیر 3

 ملت استان اردبیل.

ی در بهزیستی روانشناختی کارکنان تناسب ذهن.بررسی تاثیر 2

 بانک ملت استان اردبیل.

در بهزیستی روانشناختی  تناسب استنباط شده. بررسی تاثیر 5

 نان بانک ملت استان اردبیل.کارک

ی در بهزیستی روانشناختی نیتناسب ع. بررسی تاثیر 6

 کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

 

 تحقیقفرضیه های  -1-5

 های اصلی:  فرضیه

. تعادل کار و زندگی در عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت استان 2

 اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

در بهزیستی روانشناختی کارکنان بانک . تعادل کار و زندگی 1

 داری دارد.ملت استان اردبیل تاثیر معنی

. بهزیستی روانشناختی در عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت 3

 داری دارد.استان اردبیل تاثیر معنی

 نقش با کارکنان یشغل عملکرد در یزندگ و کار تعادل .2

 تاثیر معنی داری دارد. یروانشناخت یستیبهز یاواسطه

 فرعی:   ه هایفرضی

ی در عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت استان تناسب ذهن. 2

 اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

در عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت  تناسب استنباط شده. 1

 استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

استان ی در عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت نیتناسب ع. 3

 اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

ی در بهزیستی روانشناختی کارکنان بانک ملت تناسب ذهن. 2

 استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

در بهزیستی روانشناختی کارکنان  تناسب استنباط شده. 5

 بانک ملت استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

کارکنان بانک ملت ی در بهزیستی روانشناختی نیتناسب ع. 6

 استان اردبیل تاثیر معنی داری دارد.
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 قلمرو تحقیق -1-6

 قلمرو موضوعی -1 -1-6

بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی در عملکرد شغلی کارکنان 

قلمرو موضوعی تحقیق  با نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی

مورد بحث که در زمنیه تئوریهای مدیریت و سازمان  می باشد

 می گیرد. قرار

 قلمرو مکانی -2 -1-6

می  شعب بانک ملت استان اردبیل قلمرو مکانی تحقیق حاضر 

 .باشد

 قلمرو زمانی -3 -1-6

 می باشد. 2371-77سال تحصیلی قلمرو زمانی تحقیق حاضر . 

 

 

 

 

 :به صورت مفهومی و عملیاتی ریف واژه ها و اصطالحاتاتع -1-7

 تعاریف مفهومی: 

را تالش  یروانشناخت یستیبهز 1فیر ی:روانشناخت یستیبهز

 فرد یبالقوه واقع یهاییتوانا کمال در جهت تحقق یبرا

استعالء  یتالش برا یبه معنا یستیبهز دگاهید نیداند. در ایم

فرد  یهای و ارتقاء است که در تحقق استعدادها و توانا

 (.1149 ف،ی)ر شودی می متجل

ارائه  یمختلف یهادگاهیدر مورد عملکرد، د :یشغل عملکرد

که در  ییدر واقع به مجموع رفتارها یشده است. عملکرد شغل

به  ایدهند یارتباط با شغل، افراد از خودشان بروز م

است که به موجب اشتغال فرد  یمحصول و بازده زانیم یعبارت

شود یم ( حاصلیدیآموزش و تول ،یدر شغلش )اعم از خدمات

 (.1725 پور، دی)رش

ارتباط میان تعادل کار و زندگی واژه  ی:کار و زندگتعادل 

فردي و سیستم  اهداف فردي و سازماني، نیازها و ترجیحات

                                            
1-Reif  .  
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ها و ساختارهاي سازماني، و شخصیت فردي و جو سازماني را 

 (.1726، 1می کند )ویله ال و همکاران توصیف

 تعاریف عملیاتی:  

 یستیپژوهش منظور از بهز نیدر ای: روانشناخت یستیبهز

کوتاه ها در پرسشنامه یاست که آزمودن یانمره یروانشناخت

آورند. ی( به دست م2213) فیر یروانشناخت یستیبهزشده 

 است. یآزمون فاصله ا نیدر ا یریاندازه گ اسیمق

 ( ابعاد و شاخص های بهزیستی روان شناختی1جدول شماره )

 شاخص ها ابعاد متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهزیستی 

روان 

 شناختی

خود 

 یمختار

دهم تا  یم رییاوقات رفتار و طرز فکرم را تغ یگاه.2

 .افراد دورو برم باشم هیشب شتریب

آنها  کهیزمان یندارم حت یترس دمیمن از ابراز عقا.1

 .مردم در تعارض است شتریب دیبا عقا

 یقرار نم گرانیرفتار د ریمن معموال تحت تاث ماتیتصم.3

 .ردیگ

تسلط بر 

 طیمح

که در آن   یطیکنم مسئول شرا یاحساس م یبه طورکل.2

 .کنم هستم یم یزندگ

 د.آور یدر م پا روزمره غالبٌا مرا از یمطالبات زندگ.1

 .ندارم ی ادیاطرافم تناسب ز طیمن با افراد و مح.3

 یرشد شخص

نسبت  یکنم با گذر زمان درک بهتر یاحساس م یبه طورکل.2

 .کنم یم دایبه خود پ

 دیهستم که به دنبال تجارب جد یز آن دسته افراد.ا1

 .هستند

دهند  یمن را گسترش م دیکه افق د ییها تیبه فعال.3

 .ندارم یعالقه ا

روابط 

مثبت با 

 یگرید

 یو با احساس م یدوست داشتن یمردم مرا فرد شتریب.2

 .پندارند

کننده بوده  دیمن مشکل وناام یبرا کیروابط نزد داشتن.1

 .است

 ادیز کیکنم چرا که دوستان نزد یم ییاحساس تنها اغلب.3

 .بگذارم انیرا با آنها درم میها یندارم تا نگران ی

هدف در 

 یزندگ

در  ایکه درگذشته انجام داده ام  ییبه کارها یوقت.2

 یکنم احساس خوبیبه انجام آن دارم فکر م دیام ندهیآ

                                            
1  - vileh la et al 
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 .دهد یبه من دست م
 یفکر نم ندهیکنم و به آ یم یدرزمان حال زندگ من.1

 .کنم
 یبرا ندهیزمان حال توجه دارم چرا که همواره آ به.3

 .من مشکل ساز است

 خود رشیپذ

ام  ینگرم، از آنچه در زندگ یام م یبه  زندگ یوقت.2

 .ام یرخ داده است راض
 یمن اعتماد به نفس داشته وطرز فکر مثبت یطورکل به.1

 .نسبت به خود دارم
 یشناسم در زندگ یرا که م یافراد شتریکنم بیم احساس.3

 .موفق تر از من بوده اند

 (2213) فیر منبع:

نمره  قیتحق نیدر ا یمنظور از عملکرد شغل :یشغل عملکرد

برگرفته از   یسوال 13پرسشنامه  یاجرا قیاست که از طر یا

 .دیآ یم( بدست 1722و همکاران ) تیکتاب کول کوئ

 ( ابعاد و شاخص های مفهوم عملکرد شغلی1جدول )

 شاخص ها ابعاد مفهوم

 
 عملکرد
 شغلی

بعد حوزه 
 کارکنان

عملکرد )
 رفتاری(

 هاي قابلیت با انطباق جهت آموزشی هاي برنامه در سازمان -

 آینده و حال در سازمان نیاز مورد

 فردي هاي شایستگی و ها قابلیت توسعه براي تالش -

 خود هاي ویژگی با مناسب خدمتی مسیر طراحی در همکاري -

 به یابی دست جهت ها آن تشویق منظور به همکاران آموزش -

 خود بالقوه هاي توانایی تمامی

 سازمانی اهداف با شخصی اهداف کردن همسو جهت تالش -

 ارتباطی هاي مهارت توسعه در کوشش -

 سایر و سنجی نظر هاي برنامه در سازمان -

 و ها سیاست ها، مشی خط بهبود جهت بازخور دریافت هاي روش -

 انسانی منابع هاي برنامه

 هاي برنامه و ها سیاست اثربخشی زمینه در بازخور ارائه -

  انسانی منابع

 انسانی نیروي بهسازي در مشارکت -

بعد حوزه 
نتایج 

کارکنان 
عملکرد )

وظیفه 
 ای(

  موفقیت کسب و یادگیري هاي فرصت از استفاده -

 پیشنهادات نظام در مشارکت -

 اهداف پیشبرد جهت بهبود هاي تیم در مشارکت -

 سرپرستان با خوب روابط داشتن -

 همکاران با خوب روابط داشتن -

 تأخیرها میزان -

 کار از غیبت میزان -

 شخصی عملکرد کلیدي نتایج بهبود و بازنگري تعیین، در تالش -

 بیرونی و داخلی هاي نامه تقدیر و جوایز تعداد -
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 سازمانی اهداف با فرد عملکرد انطباق میزان -

 (1722و همکاران ) تیکول کوئ منبع:

تعادل سوالهاي مربوط به سنجش درجه : یتعادل کار و زندگ

 (،1723) 1نسیاز پرسشنامه استاندارد اسکروگ یکار و زندگ

استنباط ، تناسب یتناسب ذهناستفاده شد که دارای سه بعد 

 (.2317ی می باشد )ابزری، نیشده و تناسب ع

a. ( ابعاد و شاخصهای3جدول )  یتعادل کار و زندگمتغیر مربوط به 

 شاخص ها ابعاد مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

عادل کار 

 یو زندگ

تناسب 

 یذهن

.مدیران عالی در این سازمان باید ارزشهای اخالقی 2

 باشند.باالتری نسبت به آنچه اکنون دارند، داشته 

. مدیریت عالی این سازمان با این خصلت شناخته می1

شود که در هیچ شرایطی رفتارهای غیر اخالقی را تحمل 

 کند.نمی

. برای موفقیت در  این سازمان ، اغلب الزم است یک 3

 موضوع اخالقی قربانی شود.

. اگر مشخص شد یک مدیر در این سازمان برای منافع 2

اخالقی انجام داده او به سرعت شخصی خود رفتار غیر 

 .مجازات خواهد شد

تناسب 

استنباط 

 شده

های من با ارزشهای این کنم که ارزشمن احساس می .2

 سازمان هماهنگی دارد.

سازمان، با نیازهای اساسی من به خوبی برخورد  .1

 کند.می
این سازمان همان ارزش هایی دارد که من براساس  .3

 می دهم انجاماحترام به دیگران آن ها را 
 من به این سازمان عالقه و وابستگی دارم .2
 من با واقعًا متناسب این سازمان هستم. .5

تناسب 

 ینیع

من گاهی اوقات احساس می کنم که مجبورم شغلم را  .2

 ترک کنم.

من شغلم در این سازمان را در یک سال آینده یا  .1

 کمتر ترک خواهم کرد.
یک شرکت  من در حال حاضر به طور جدی برای کار در .3

 دیگر تصمیم به ترک شغلم گرفتم.
من این سازمان را ترک خواهم کرد، حتی اگر شرایط  .2

 رو مقداری از اآلن بدتر باشد.پیش

 (.4939 ،یابزر)منبع: 

 

                                            
1  - Scroggins 
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 ساختار پایان نامه  -1-8

هدف از این فصل بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با 

پژوهش شرح داده ای که مساله چارچوب کار می باشد، به گونه

شده و بر اساس آن اهداف، سواالت و فرضیه های پژوهش به 

صورت اصلی و فرعی پژوهش معرفی گردیده است. در این فصل 

ابتدا مسأله پژوهش بیان می شود و سپس ضرورت و اهمیت 

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اهداف، فرضیات و 

ضیح داده شد. نهایتا سواالت پژوهش و همچنین روش پژوهش تو

آخرین بخش از فصل اول به تعریف مفهومی و عملیاتی 

متغیرهای پژوهش اختصاص دارد. پس از ارائه کلیات پژوهش 

در فصل حاضر، در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان 

شود. پس از شد. در فصل سوم روش شناسی پژوهش معرفی می

ارم، نهایتًا نتیجه گیری تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چه

و ارائه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق در فصل پنجم 

 ارائه شد.

 

 ( خالصه فصول پایان نامه 1-2جدول )

 عناوین فرعی عنوان فصل

 فصل اول: کلیات تحقیق

 قیتحق ضرورت و تیاهم. 3. بیان مسئله 1مقدمه  .2

 واژه فیتعار. 6 قیتحق سواالت. 5 قیتحق اهداف. 2

. 1 قیتحق ینوآور جنبه. 9 اصطالحات و ها

ی مفهوم مدل کی قالب در بررسي مورد متغیرهاي

 نامه انیپا ساختار. 7

 و ینظر یمبانفصل دوم: 

 قیتحق نهیشیپ
. پیشینه تحقیق 3. مبانی نظری 1مقدمه  .2

 داخلی و خارجی 

 فصل سوم: روش شناسی تحقیق

. حجم 2. جامعه آماری 3. روش تحقیق 1مقدمه  .1

. 6. روش اجراء  5نمونه و روش نمونه گیری 

. روایی و پایایی 9ابزار گردآوری اطالعات 

 اطالعات و ها داده تحلیل تجزیه روش. 1تحقیق 

  قیتحق قلمرو. 7

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 

 آماری
 . روش استنباطی 3. روشهای توصیفی 1مقدمه  .2

-پنجم: بحث و نتیجه فصل

 گیری

. پیشنهادات 3. بحث و نتیجه گیری 1مقدمه  .2

های .محدودیت2کاربردی و برای محققان آتی 

 تحقیق 
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 فصل دوم
 تحقیق مبانی نظری و پیشینه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1

بخش تشکیل شده است. در بخش اول ادبیات  دواین فصل از      

 ،بهزیستی روانشناختی) متغیرهای تحقیقنظری مربوط به 

بخش در  و شودتشریح می (تعادل کار و زندگی ،عملکرد شغلی

دوم تحقیق به ادبیات تجربی )پیشینه تحقیق( پرداخته می 

 .شود
 

 یشغل عملکرد:  بخش اول -2-2
کیفیت کارکرد. فرایند تبیین عملکرد درلغت یعنی حالت یا 

کیفیت اثر بخشی وکارایی اقدامات گذشته . مطابق این تعریف 

 عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

ی چگونگی استفاده سازمان از ( کارایی که توصیف کننده2 

منابع در تولید خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه بین 

ید بروندادهای ترکیب واقعی ومطلوب دروندادهای برای تول

 معین.

ی درجه ی نیل به اهداف ( اثربخشی که توصیف کننده1

 (97: 2319سازمانی است )رهنورد، 

که عملکرد یک مفهوم چند بعدی  عنوان کردند 2775درسال 

است که با توجه به عوامل مختلف اندازه گیری آن، متغیر 

 گیری، ارزیابی نتایجاست و باید مشخص گردد که هدف اندازه
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عملکرد است یارفتار. که دراین زمینه دیدگاههای مختلفی 

توان عملکرد را صرفًا به عنوان نتایج کسب دارد و می وجود

؛ به نقل از رهنورد، 1775، 1شده در نظر گرفت )باتز و هالتن

2319 :97.) 

 

 عملکرد از دیدگاه فردی  -1-1-2

گرفت. توان به عنوان نتایج کسب شده در نظر عملکرد را می

های یک شخص اشاره از لحاظ فردی، عملکرد به سابقه موفقیت

دارد. عملکرد عبارت از آن چیزی است که شخص به عنوان 

گذارد و صرف نظر از هدف به وجود سابقه از خود به جای می

هم براساس نتایج  اگر عملکرد هم براساس رفتار و می آید.

جامع تری درباره تعریف شود در آن صورت می توان به دیدگاه 

آن دست یافت. عملکرد هم به معنای رفتار وهم به معنای 

نتایج است. رفتارهای ناشی از فرد هستند و عملکرد را از 

 1775، 2حالت ذهنی به حالت عملی تبدیل می کنند )آرمسترانگ

 :212.) 

 عملکرد سازمانی )شغلی( -1-1-1

 كاركناني سوي از مشخص و واضح كامال صورت به باید عملكرد

 درك و تعریف رود،مي آنها از كار مطلوب انجام انتظار كه

. است بعدي چند عملكرد كاري هايزمینه از بسیاري در. شود

 نیازمند فروش مسئول یك عملكرد است ممكن مثال، عنوان به

 براي مناسب عمومي روابط كنار در مالي و مدیریتي مهارتهاي

 است ممكن پزشك یك عملكرد یا باشد، فروش تشدید قدرت

مطلوب  بالیني رفتار اتخاذ جهت قوي عمومي روابط نیازمند

 جهت درماني هايمهارت با همراه الزم، معاینات اعمال براي

عملکرد در لغت یعنی حالت  باشد. بخشي شفا فرایند تسریع

یا کیفیت کار. بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است 

 که برچگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. 

هر شغل ویژه در سازمان نیازمند تعریف مهارتها و  

ست كه نقشي اساسي براي رسیدن به عملكرد ا رفتارهایي

پیش نیازي براي آرماني دارند. در واقع تعریف عملكرد 

                                            
1-Bates & Holton 

2  - Armstrong 
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گیري و ارزیابي عملكرد یك شغل است.اگرچه مشاغل اندازه

ها و رفتارهاي متفاوت هستند، رفتار مختلف نیازمند مهارت

ست كه در ا اي از عملكرد فرديجنبه OCB1مدني سازماني یا 

به عنوان رفتاري تعریف  OCBها مشترك است، بسیاري از حرفه

شامل  OCB، یفه فرد استشد كه باالتر و فراتر از وظ

رفتارهایي اختیاري در جهت منافع سازمان است كه به طور 

شوند، رفتارهاي یاري رسان، واضح با پاداش پاسخ داده نمي

 ي آن هستند. جوانمردانه و رعایت اخالق مدني از جمله

بیشتر از طریق  OCBطبق تجربیات سرپرستان، بهبود 

ه بیشتر چدرگیر كردن هرهایي میسر است كه با هدف برنامه

هایي كه هدفشان اند تا برنامهكاركنان با سازمان طراحي شده

هاي هاي كاري در فعالیتگیريافزایش دخالت كاركنان در تصمیم

بر  OCBست. در واقع ا هاي كارگريغیر وابسته به اتحادیه

 OCB عملكرد جمعي تاكید دارد تا عملكرد و دستاورد فردي.

عاد عملكرد است كه هنگام تعریف عملكرد براي فقط یكي از اب

ی هرسیك شغل خاص در یك سازمان باید مورد توجه قرار گیرد.)

(.4933 ،یریکب ترجمه؛ 14: 1111 بالنچارد، و
 

كه  ارزیابي عملكرد، بررسي عملكرد یك فرد است هنگامي

آن عملكرد به خوبي تعریف شده باشد. ارزیابي دقیق و صحیح، 

دهد تا بتوانند هم به عنوان به سرپرستان مي این امكان را

ارزیاب و هم به عنوان مربي نقش خود را ایفا كنند. به 

عنوان مربي، یك سرپرست مسئول رشد و پیشرفت كارمند است. 

ست ا هایيبه عنوان ارزیاب، یك سرپرست مسئول انجام قضاوت

كه بر نقش كاركنان در سازمان تاثیر گذارند. اگرچه از 

شود، به عنوان یك مبحث تك بعدي یاد مي اي غالباً ت رویهعدال

ي ارزیابي عملكرد اند كه در زمینهتحقیقات اخیر نشان داده

توان آن را دو بعدي تصویر كرد.مي
 

                                            
1 - Organizational citizenship behavior 
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اند كه درك مدیران آمریكاي تحقیقات بین فرهنگي نشان داده

ي كاركنانشان شمالي، آسیایي و آمریكاي التین از انگیزه

شان از ت است و اینكه این ادراك آنها بر ارزیابيمتفاو

هاي گذارد. اهداف اصلي ارزیابيعملكرد كاركنان تاثیر مي

ي بازخورد عملكرد به كاركنان، عملكرد عبارتند از: ارائه

هاي گیريشناخت نیازهاي رشد و پیشرفت كاركنان، تصمیم

زل هاي مربوط به تنمربوط به ترفیع و پاداش، تصمیم گیري

ها و انتسابهاي ي انتخابي اطالعات دربارهو اخراج، و تهیه

ارزیابي عملكرد  2411بیش ازسازمان. به عنوان مثال بررسي 

هایي كه به دالیل اداري و مدیریتي نشان داد كه ارزیابي

هایي كه با هدف تحقیق و یا اند نسبت به ارزیابيانجام شده

امتیازات باالتري اند، پیشرفت كاركنان انجام گردیده

  کرده اند.     دریافت

 عملکرد کارکنان تابعی از معیارهای مرتبط اند از جمله:

 یتمک -9رفتار شغلی و  -1های شغلی ها و مهارتتوانایی -4

 ( 3: 4933 ،و همکاران معمارزاده) کار

 

 سنجش عملکرد  -2-2-3 .3

ارزیابی عملکرد و به طور کلی تر مدیریت عملکرد فرایندی 

وسودمندی در خصوص  که از طریق آن می توان اطالعات مفید است

چگونگی انجام موثر کارها برای تقویت رفتارهای مثبت وحذف 

رفتارهای نامناسب وغیر ضروری به دست آورد. ارزیابی 

عملکرد عالوه برفراهم کردن بازخورد اطالعاتی، کارکردهای 

 وزشی ومهم دیگری دارد که یکی از آنها تعیین نیازهای آم

توسعه منابع انسانی است. یکی از کاستیهای موجود در حوزه 

انسجام بین اجزای این  ارزیابی عملکرد، نبودن یکپارچگی و

نظام در سطوح مختلف سازمانی وسطح فردی )عملکرد فردی 

معتقد  7991مشهودتر است. بویس وکلینردر سال  کارکنان (

در یک سازمان  بودند که ایجاد یک سیستم ارزشیابی عملکرد

اگر نتواند ارتباطی را بین عملکرد کارکنان واهداف سازمان 

ایجاد کند، آن سیستم به طور قطع کارا نیست)احمدی و 

 (.33: 7391همکاران، 
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ی پیچیده، مشکل، چالش برانگیز و سنجش عملکرد یک وظیفه

مهم است. سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی 

سازمانی، بنابراین سنجش عملکرد یک هدف واثربخشی عملیات 

نیست، اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش. نتایج سنجش 

عملکرد یک سازمان، نیازمند انتقال از سنجش به مدیریت 

است.این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات عملکرد 

 سنجش که داشت نظر در سازمانی معروف است. به هرحال، باید

 که صورتی عملکرد در گیری اندازه عمل از است عبارت عملکرد

 پی در عملکرد سنجش برونداد از استفاده با عملکرد مدیریت

 )همان منبع(. است آن مدیریت کردن

 

 عملکرد  -1-1-1

مشکل بزرگی که امروزه بسیاری از سازمان ها با آن دست 

به گریبان هستند، عبارتی است به نام نارضایتی فراگیر. 

بیان دیگر در این سازمان ها کلیه سطوح اعم از کارکنان به 

و مدیران همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکالت 

موجود را ناشی از سوء عملکرد گروه های دیگر می دانند. 

این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را از 

ش شدید کاهش کیفیت زندگی کاری تا افت شدید بهره وری و کاه

سرمایه را شامل شود. اگرچه ممکن است در سبب شناسی این 

مشکالت، بیش از یک عامل منفرد مطرح باشد، شاید بتوان 

اذعان نمود بیشتر این ناهنجاری ها به ابهام و عدم تفسیر 

صحیح از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزاء 

دیرانی که ناکامی گردد. یقینا یافتن مسازمان دارند، برمی

های خود را ناشی از عدم توانایی کارکنان خود می دانند 

چندان مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود 

دارند که معتقدند نه تنها مشکالت سازمان، بلکه بسیاری از 

مشکالت جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. 

نظرها ناشی از چه چیزی می تواند این منازعات و اختالف 

باشد؟ در صورتی که انتظارات و مسئولیت ها در یک تشکیالت 

به درستی شفاف سازی نشود، راه برای سوء تفاهمات و حاشیه 

ای مختلف هموار شده و هر یک از اجزاء که در شکل  رویه

مناسب خود باید به یک سمت واحد در ارتقاء موفقیت و بقا، 

: 4931الماسی، شکل آشفته ای به خود بگیرد.) حرکت نمایند،

22)  
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سازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود مستمرعملکرد 

خود نیاز دارند و منابع انسانی، سرمایه های بنیادی 

سازمان ها و منشأ هر گونه تحول و نوآوری در آنها تلقی 

می شوند. در مورد عملکرد شغلی دیدگاه های مختلفی ارایه 

شده است. عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که 

دهند یا به افراد، در ارتباط با شغل از خود بروز می

عبارتی میزان محصول، پیامد و یا بازده ای است که به موجب 

شود. همچنین شود، تعریف میاشتغال فرد در شغل خود، حاصل می

ایف و منظور از عملکرد شغلی نحوه و میزان انجام وظ

ضرورت انتخاب شغل و . مسئولیت های محوله توسط افراد است

کار مناسب از ابتدایی ترین و ضروری ترین مسایلی است که 

همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده است و قسمت مهمی از 

داده است. شخصیت و منزلت فردی و حیات او را تشکیل می

ی است تا دست اجتماعی انسان در گرو کار و فعالیت همیشگ

نیاز پیش دیگران دراز نکند و بتواند عزت نقس خود را حفظ 

و استعدادهای خود را شکوفا کند، انسانی که سربار دیگران 

باشد و از حاصل کار آنها تغذیه کند، یک زندگی انگل وار 

خواهد داشت؛ روشن است که دین و دنیای افراد بی شغل 

 (.422: 4933ان، )راد و همکار درمعرض خطر قرار دارد

 

 تعریف عملکرد از درون یا بیرون سازمان                              -1-1-2

اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند،می توانند 

تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند.تعاریف ارائه 

بر ایجاد نتایج از طریق  شده توسط فردی از درون سازمان،

تمرکز دارد.در این حالت اگر افراد درون  اعمال انجام شده

سازمان، دیدگاه های متفاوتی به عملکرد نداشته باشند، یک 

تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل 

کاری بس دشوار است.در مقابل یک فرد خارج از سازمان به 

شاخصها ی عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل 

 شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می شود، تعریف

نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد 

ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش 

بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده 

تمرکز دارد.بنابراین عملکرد از دیدگاه افراد خارج 

 مان، باعث بحثهای بیشتر خواهد شد.اگر ارزیابی ها در ساز
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The aim of this study was to investigate the effect of work-life balance on employees' job performance with the 

mediating role of psychological well-being. In terms of the purpose of the research, they are descriptive-correlational 

in terms of the method of conducting the research. The statistical population of this study is all employees of Bank 

Mellat in Ardabil province The sampling method is a simple random sampling method. Morgan's table was also used 

to determine the sample size, according to which 148 statistical samples were obtained. The present study was 

conducted in two theoretical and practical sections. In the theoretical part, the necessary information was obtained 

using library and documentary methods, and in the practical part, standard field method and questionnaires were used 

to collect information. Narrative and reliability tests of these questionnaires have been performed. Data analysis was 

performed using SPSS and lisrel software with structural equation tests, simple and multiple regression.  And the 

results show that the dimensions of work-life balance (mental fitness and objective fit) in job performance and 

dimensions of work-life balance (mental fitness, deduced fit and objective fit) have a positive effect on the 

psychological well-being of Bank Mellat employees in Ardabil province. It has a significant effect and also the work-

life balance has a significant effect on the job performance of employees with the mediating role of psychological 
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