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  چکیده
نـوع  . ن پرداختـه اسـت  کارکنا تعهد سازمانیبا  کیفیت زندگی کارياین پژوهش به شناسایی رابطه بین 

 .است و هـدف آن کـاربردي اسـت   ) یابی زمینه(پیمایشی  فی و روش تحقیق مورد استفاده،تحقیق، توصی
 است وآماري مورد مطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت  جامعه. نامه است ابزار گردآوري اطالعات پرسش

مـدیران سـتادي و    تنحقیـق بـین  نامـه   پرسش. اي استفاده شده استتصادفی طبقهگیري  نمونهاز روش 
نامـه از طریـق بررسـی محتـوایی      روایی پرسـش و  هاي مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شدمعاونت

، ضریب آلفـاي کرونبـاخ   با استفاده از نامه پایایی پرسش ،همچنین .مورد تأیید قرار گرفت ،توسط اساتید
داري بـین   محاسبه شدت یا میـزان رابطـه معنـی    جهت در این پژوهش. محاسبه شددرصد  0.92مقدار 
فریـدمن   آزمـون تحقیـق از   هـاي  مؤلفـه بندي  جهت رتبه ا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وه مؤلفه

  . شده استاستفاده 
 هـاي انسـانی،   توسـعه قابلیـت   شـرایط کـاري و   امنیت بهداشـتی و   ن داد که مؤلفهنشاي تحقیق ها یافته

هـاي   ر میزان تعهد سازمانی کارکنان و همچنین مؤلفه تعادل بین کـار و سـایر حـوزه   را ب بیشترین تأثیر
  .میزان تعهد سازمانی کارکنان دارد کمترین تأثیر را بر ،زندگی و حقوق و مزایا

  .تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاري، تعهد مستمر کیفیت زندگی کاري، :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
ان و شناسایی الگوهاي رفتاري کارکن که شود منابع انسانی مهمترین بخش یک سازمان قلمداد می

هاي شغلی کارکنان از عوامل مهم در تشخیص موفقیت و کامیابی  همچنین عوامل مرتبط با نگرش
اخیر توجه هاي  سال ینگرش شغلی است که ط نوعیعهد سازمانی ت ].9[آید شمار می ها به سازمان

؛ تعهد سازمانی بر استخود جلب نموده  را بهبسیاري از محققان رفتار سازمانی و روانشناسی 
تمایل و عملکرد شغلی ، ، رفتار سازمانی فرا اجتماعیحضور و رضایت شغلیمتغیرهاي زیادي همچون 

کارکنان متعهد معموالً داراي رکوردهاي قابل توجه، ]. 31[دارد تاثیر خدمت کارکنانبه ترك 
   .ماندگاري شغلی باالتر و عملکرد شغلی بهتري نسبت به افراد داراي تعهد کمتر هستند

 یک سازمانی تعهد ،اوالً .دارد دالیل زیادي براي ضرورت توجه سازمان به تعهدات سازمانی وجود
 ممکن پرستاران مثال، براي. دارد تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با کلی طور به و بوده جدید مفهوم
 کنند، می کار آن در که بیمارستانی از ولی باشند، داشته دوست ،دهند می انجام که را کاري است

 جستجو دیگر مشابه هاي محیط در را اي مشابه هاي شغل آنها صورت درآن که باشند ناراضی
 خود کار محیط از مثبتی احساس است، ممکن ها رستوران هاي خدمت پیش عکس هب یا. خواهندکرد

از این روي . باشند متنفر شان شغل از کلی طور به یا میزها سر در کشیدن انتظار از اما باشند، داشته
دنبال ابزارهاي ارتقاي تعهد سازمانی در راستاي کسب نتایج حاصل از آن  بسیاري از اندیشمندان، به

اي است که نقطه آغازین بهبود تعهد سازمانی را از درون  یکی از سازو کارهاي مهم حوزه. اند بوده
دارك مجموعه شرایطی در عبارت دیگر با ت به. دهد کارکنان و تغییر نگرش آنان مد نظر قرار می

هاي کاري، نگرش مساعد کارکنان به سازمان و به تبع آن بهبود تعهد کارکنان را فراهم  محیط
  . توان در مفهوم کیفیت زندگی کاري بیان نمود اي که در بهترین حالت می حوزه. نماید می

اي در سراسر دنیا  مفهوم کیفیت زندگی کاري به موضوع اجتماعی عمده ،امروزه در مدیریت معاصر
تمرکز وجود داشت اما  کاري افرادهاي گذشته فقط بر زندگی  دهه که در در حالی ،شده است تبدیل

هاي جدیدي براي کمک به کارکنان هستند تا بتوانند بین  در جستجوي نظام امروزه متخصصان
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احساس کند که اگر عضو سازمان واقعاً  .زندگی کاري و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند
یابد و همین امر، خود  کیفیت زندگی کاري او بهبود یافته است، نیروي بیشتري براي انجام کارش می

بهبود . ]21[شود موجب انگیزه بیشتر وي براي کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی کاري بهتر می
گرانه از منابع  حمایتهاي  کیفیت زندگی کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست

اقداماتی همچون امکانات رفاهی، درمانی، امنیت شغلی، طراحی شغلی، اهمیت شغلی، . انسانی است
توسعه و پیشرفت شغلی، آموزش و بهسازي و مواردي از این قبیل موجب بهبود کیفیت زندگی 

  . شود کارکنان می
هاي  ها یکی از دغدغه سایر شرکت همانندشرکت ارتباطات و زیرساخت مفهوم تعهد سازمانی در 
برند  کارکنان شرکت از کار خود لذت می زیرا اعتقاد بر آن است وقتی. اصلی مسئوالن بوده است

یابد و برعکس یک کارمند ناراضی نگرش  زندگی خصوصی آنان در خارج از محیط کار بهبود می
شناسایی رابطه بین ابعاد  ،پژوهشطور کلی هدف از این  به. برد منفی خود را با خود به خانه می

 هاي کیفیت زندگی کاري و هاي آن، شناسایی شاخص کیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی و مؤلفه
بر تعهد سازمانی کارکنان هاي کیفیت زندگی کاري  یک از شاخص تعیین اولویت تأثیرگذاري هر

  .است

  مروري بر مبانی نظري -2
  کیفیت زندگی کاري -1-2

ست از ارضاء نیازهاي مختلف کارکنان از جمله نیازهاي اجتمـاعی، نیـاز   ا ندگی کاري عبارتکیفیت ز
کیفیـت زنـدگی کـاري را براسـاس     ) 1982( الولـر  ].19[ ....به احترام، نیاز به استفاده از مهارت هـا و 

کـاري  دارد که بعد اصلی کیفیت زنـدگی   او بیان می. کند هاي شغلی و شرایط کاري تعریف می ویژگی
وري و  مـرتبط بـا بهبـود بهـره     تـرین کـنش   اصلی. استوري و سالمت کارکنان  در سازمان بهبود بهره

ي یـک  او این حقیقت را کـه کیفیـت زنـدگی کـار     ،این وجود با. طراحی شغل است ،سالمت کارکنان
زیرا کیفیت زندگی کاري متشکل از سالمت ذهنی و فیزیکی کارکنان  ؛پذیرد می ،مفهوم پیچیده است
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کـه  اسـت  روش یـا رویکـردي   عنوان  کیفیت زندگی کاري به) 2006( 1از دیدگاه اك دیر مسات .است
 ،کیفیـت زنـدگی کـاري   . دهد میها و فنون خاصی را براي بهبود و اصالح کار مورد استفاده قرار  روش

کـه تـا چـه میـزان اعتمـاد متقابـل، توجـه،         یعنـی ایـن   است؛ شغل خود هنـوع نگـرش افـراد نسبت ب
در محـیط کـار،   ) مـادي و معنـوي  (گـذاري   هاي مناسب براي سرمایه  قدرشناسی، کار جالب و فرصت

کیفیـت زنـدگی کـاري درون سـازمان از طریـق      . توسط مدیران بـراي کارکنـان فـراهم شـده اسـت     
ضـرورت توجــه بـه کیفیــت      .شود باال در کارکنان برآورد می و انگیزه گیري رضایت، غیبت کم اندازه

هـا در   درصـد عمر مفیـد انسـان   65آن هم این است که  زنـدگی کاري و بهبود آن، یک منطق دارد و
  : هاي بهبود کیفیت زندگی کاري عبارتند از شاخص. شود محیط کار سپري می

کـاهش حـوادث و    -3 ..).،اظهـارنظر  ماننـد حـق  (مشارکت در کار  -2، خشنودي یا رضایت از کار -1
کیفیــت زنــدگی کــاري     ...).ثیرگـذاري و أمانند شـغل، سرنوشـت، ت  (قّ انتخاب ح -4، سوانح در کار

دانـد و   اي براي رفع نیازهـاي اقتصـادي مـی    عنوان وسیله که کارمند شغلش را صرفاً به پایین یعنی این
ر سازمان دارند و عموماً براي جبـران کمبودهـا مجبـو    غالباً وفاداري کمی به کارمندانی با چنین تفکر،

  .بزنندهستند دست به کارهاي دیگري 
وضـعیت مناسـب   . اسـت انجام فعالیت افراد در سـازمان   تاوجود شرایط مطلوب کاري یکی از ضروری

انگیزه و رضایت خـاطر افـراد    ایجادشود، باعث  بیر میععنوان کیفیت زندگی کاري ت کاري که از آن به
همچنین تحقیقات زیـادي نشـان   . دهد تر سوق می سمت کار و تالش بیشتر و مطلوب شده و آنها را به

قبیـل هویـت    هـاي رفتـاري فـرد از    تأثیرات قابل توجهی روي پاسخ ،اند که کیفیت زندگی کاري داده
هـاي   دمت و برخـی از نگـرش  ترك خـ  سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عملکرد شغلی، قصد

روي  به تعریف کیفیـت زنـدگی کـاري، محققـان تحقیقـات مختلفـی را بـر         باتوجه]. 28[شغلی دارد 
مـورد   هاي مختلـف محققـان در   دیدگاه 1جدول شماره. اند هاي کیفیت زندگی کاري انجام دادهمؤلفه

  ].30[دهد هاي کیفیت زندگی کاري را نشان می لفهمؤ
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  هاي کیفیت زندگی کاري تحقیقات بر روي مؤلفهنتایج  - 1جدول 
  هاي کیفیت زندگی کاري شاخص  محققان

  )1975( 3والتون
فراهم نمودن  -3بهداشتی  وشرایط کاري ایمن  - 2 )مزایا حقوق و( پرداخت منصفانه و کافی - 1

هاي  تعادل بین کار و سایر حوزه - 5 گرایی در سازمان قانون -4 فرصت رشد و امنیت مداوم
توسعه  - 8 انسجام اجتماعی در کار -7 دار هاي اجتماعی معنی کاري و کمکهم -6زندگی

  .هاي انسانی قابلیت
  دارایی و متعلقات - 3 اهمیت شمرده شدن شناسایی و با - 2 استقالل و خودمختاري - 1  )1983( 4اشتین

  هاي بیرونی پاداش -5 توسعه و پیشرفت - 4
لویین، تیلور و 

  )1984( 5دیویس
  هاي کارکنان، طرف سرپرست و اعتمادکردن به توانمندي گرفتن از مورد احترام قرار - 1

  شود، فرصت پیشرفت در آینده که از کار کنونی ناشی می -4چالش کاري،  - 3تغییر کار،  - 2
  سهم کار درارتقاء جامعه -7زندگی، هم چسپیدگی و تداخل بین کارو میزان به -6عزت نفس، - 5

 6کاي هوي رو
)1994(  

رابطه : کیفیت اجتماعی - 2 جبران خدمات، رفاه، امنیت کاري، حمایت کاري: کیفیت زندگی - 1
مدیریت مشارکتی، ارتقاء، رشد فردي، عزت نفس : کیفت رشد -3 با مافوق، همکاران و مشتریان

  هاي کاري و ویژگی
  نیاز به خود - 4تعلق،  نیاز به -3نیاز به اشتیاق و عالقه،  -2نیاز به بقا،  - 1  )2003(7جیا ها وي

چن جیا شنگ، 
 8فانگ جین لی

)2000(  

  توسعه، آموزش و -6ماهیت کار،  - 5ارتقا،  - 4رفاه،  -3حقوق و مزایا،  - 2محیط کاري،  - 1
  ارتباطات، -10سیماي سازمان،  -9مشارکت بین همکاران،  -8سبک رهبري مافوق،  - 7

  زمان کاري و فشار کار - 13فرهنگ و جو سازمانی،  - 12مقررات سازمانی،  -11
کینگ تاو پنگ، 
 9تیان یو و لو جیان

)2007(  

محیط  - 2استقالل کاري، اهمیت وظایف، بازخورد کاري، اهمیت کار، : وظایف کاري - 1
روانشناسی اجتماعی، حمایت روانی  -3فردي، سبک مدیریت،  روحیه تیمی، روابط بین: سازمانی

  اجتماعی سازمان، موقعیت اقتصادي و اجتماعی، احترام دوجانبه، تصویر

 ؛استشده  شامل موارد زیر استفادهوالتون هاي کیفیت زندگی کاري  شاخصدر این تحقیق از 
هاي رشد و توسعه  فرصت ، امنیت بهداشتی و شرایط کاري،)مزایا حقوق و( پرداخت منصفانه و کافی

دار،  هاي اجتماعی معنی همکاري و کمک ،هاي زندگی تعادل بین کار و سایر حوزه، قانونمندي، آینده
  .هاي انسانی انسجام اجتماعی در کار، توسعه قابلیت

  تعهد سازمانیمفهوم  -2-2
دانند که حداقل داراي سه جزء قابل  عنوان یک حالت درونی می هتعهد را ب )1991( 10یر وآلن می

در تعهد سازمانی شخص نسبت به  .هنجاري تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد ؛باشد تفکیک می
 .دهد میسازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار 

داند یعنی  عوامل و اقدامات فردي وي می  را پیوند فرد به تعهد، 11 1977و ساالنسیک  1976استرون 
ات خود احساس مسئولیت و وابستگی یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدام تعهد زمانی واقعیت می

پذیرش اهداف و تمایل به اعمال و تالش  اعتقاد فرد بهرا  تعهد) 1974(و همکارانش  پورتر. نماید یم
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ی وابستگی نوع تعهد ؛کند یم فیتعر نیچن را تعهد ،)1974( بوکانان. دانند میجهت تحقق آنها 
 کردن عمل به فرد لیتما توان یم را تعهد .است سازمان یک اهداف و ها ارزش به زیآم تعصب وی عاطف

   ].23[کرد فیتعر مشخصي ا وهیش به و خاص هدف کی به نسبت
نظر  سازمان در عنوان وابستگی عاطفی و روانی به به را تعهد سازمانی) 1982(12مودي، پورتر و استرز

، در کند سازمان معین مییت خود را با متعهد است، هو که بر اساس آن فردي که شدیداً اند گرفته
رتر و وپ. برد شود و از عضویت در سازمان لذت می آن درگیر می کند و در سازمان مشارکت می

درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و «عنوان  سازمانی را به تعهد) 1978(همکاران 
ناشی از سه عامل را یدگاه تعهد د 13این تعریف، پورتربراساس » اند ري او در سازمان تعریف کردهدرگی
، اري با سازمان براي کسب اهدافشمایل به همکت -2، هاي سازمان قبول اهداف و ارزش -1 ؛داند می
  ]. 29[ماندن در سازمان  میل به باقی -3
ماندن در  میل به(آنها این دو بعد را تعهد مستمر  .تعهد سازمانی دو بعد دارد 14نظر مایر و شورمن به

هاي تعهد کارکنان را شامل  کانون ریچرز .نامیدند) تمایل به تالش مضاعف(و تعهد ارزشی  )سازمان
مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که  تعهد به

طور متفاوتی  هب هایشان ها، باتوجه به درجه انطباق اهداف و ارزش توانند به این کانون کارکنان می
تعهد سازمانی  ،تحلیل پرسشنامه پایه نتایج حاصل از تجزیه و بر آنجل و پري]. 27[ متعهد شوند

   .تمایز قائل شدند ماندن  پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به
کنند و دیگري  ماندن را ارزیابی می شود که تعهد به هایی مشخص می وسیله پرسش یک عامل به

کنند، مشخص گیري می را اندازه )حمایت از اهداف سازمان( یهایی که تعهد ارزش پرسش وسیله به
  . دهد تعهد ارزشی آنجل و پري گرایش مثبتی را به سازمان نشان می]. 23[ردد گمی

  هاي تعهد سازمانی مدل  -1-2-2
  یر مدل آلن و می -1-1-2-2

دانند که حداقل داراي سـه جـزء    یک حالت درونی میعنوان  هلن در نظرات خویش تعهد را بآ یر و می
 :باشد قابل تفکیک می

 .گر وابستگی عاطفی فرد به سازمان است که بیان 15ـ تعهد عاطفی1
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 .هاي ناشی از ترك سازمان است که دربردارنده هزینه 16ـ تعهد مستمر2

  .دهد نشان میماندن در سازمان را  که الزام و احساس تکلیف به باقی 17ـ تعهد هنجاري3

  
  

  ]12[یر بخشی الن و می مدل سه -1 شکل

 18)1986(  مدل اُریلی و چتمن -2-1-2-2

توانـد، سـه شـکل متابعـت، همانندسـازي و       اُریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین مرز و سازمان مـی 
هـا و رفتارهـاي همسـو بـا آنهـا       شافتد که نگـر  متابعت زمانی اتفاق می. خود بگیرد درونی کردن را به

افتـد کـه فـرد نفـوذ را      اتفـاق مـی  همانندسـازي زمـانی   . هاي خاص اتخاذ شود منظور کسب پاداش به
هـا یـا    بـا ارزش  ؛ یعنـی رفتـاري کـه   کردن پذیرد و درونی خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضا کننده می به

  .اهداف سازمان مطابقت دارد

  19مدل آنجل و پري -3-1-2-2
تعهد ارزشی انجل و پـري  . و تعهد به ماندن تمایز قائل شدند) عاطفی( نجل و پري بین تعهد ارزشیآ

  .دهد که این نوع تعهد اشاره به تعهد عاطفی دارد سازمان نشان می گرایش مثبتی را به
  

 تعهد عاطفی
دهید چون  به کار در سازمان ادامه می

آن را قبول دارید و مایل هستید که 
 در همان سازمان باقی بمانید

 تعهد مستمر
دهید  به کار در سازمان ادامه می

د کار دیگري انجام یتوان چون نمی
 ددهی

 تعهد هنجاري
 دیده به کار در سازمان ادامه می

چون از سوي دیگران تحت فشار 
 دهستی

 تعهد سازمانی
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  20یر و شورمن مدل می -4-1-2-2
  .دانند سازمانی میبعد تعهد مستمر و تعهد ارزشی را دو بعد تعهد  این دو، دو

  21مدل پنلی و گولد -5-1-2-2
شـکل از تعهـد بـا عنـاوین      که بین سه طوري هاند ب پنلی و گولد یک چارچوب چند بعدي را ارائه کرده

  ].13[ اند تمایز قائل شده) مستمر(و بیگانگی ) متابعت(گرانه  ، حساب)عاطفی(اخالقی 

  مفهومی پژوهشمدل : کیفیت زندگی کاري و تعهد کارکنان -3-2
عنوان متغیر  ر مستقل و تعهد سازمانی بهعنوان متغی در این پژوهش ابعاد کیفیت زندگی کاري به

  .شود دو متغیر بررسی میاین روابط بین  شود و وابسته در نظر گرفته می
 اهمیت با ،کارکنان هاي فعالیت آن در که است کاري محیط داشتن مستلزم کاري زندگی کیفیت

 از که شود می طراحی اي گونه به کار هایی سیاست و ها روش اتخاذ با که گونه بدین. شود می تلقی
  .شود می افزوده کارمند براي آن بودن محرك و تنوع به و کاسته آن نواختی یک

کند تا در سازمان  گر نیرویی است که فرد را ملزم می بیان ،عنوان یک متغیر وابسته تعهد سازمانی به
  .تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کندبماند و با 

وري کارکنان  بررسی اثرات کیفیت زندگی کاري بر بهره«عنوان  در تحقیقی که به) 1374(تعالی 
ها، جلب رضایت  شعب بانک اشتهارترین عامل انجام داد به این نتیجه رسید که مهم» هاي کشور بانک

اي الزم به کارکنان بانک در خصوص برخورد مناسب با ه آموزش ،او توصیه کرد .مشتریان است
آنان  وري ثر در افزایش بهرهیازهاي مادي کارکنان، از عوامل مؤهمچنین رفع ن. مشتریان داده شود

و درکنار یان کارکنان عدالت را رعایت کنند توزیع امکانات مدر روساي شعب باید سعی نمایند . است
 ثیر کیفیت زندگیأبررسی ت به) 1379( قاسمی. ا نمایندي عمل اعطنظارت بر کارکنان به آنها آزاد

بین کیفیت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  و پرداخت انسانی وري نیرويکاري بر بهره
ه در ایجاد داري وجود دارد، یعنی هرچ وري نیروي انسانی رابطه مستقیم و معنی زندگی کاري و بهره

همچنین  .وري سازمان افزوده خواهد شد بر بهره ،گذاري کنیم سیستم کیفیت زندگی کاري سرمایه
هاي رضایت شغلی، کاهش نرخ ورود و خروج، تولید داراي بیشترین همبستگی با کیفیت  شاخص

 همبستگی با کیفیت زندگی کاري نو شاخص خالقیت و نوآوري داراي کمتری دارد زندگی کاري
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توانبخشی روزانه دولتی  مراکزدر کارکنان    کیفیت زندگی کاري بررسیبه ) 1379(جمشیدي . دارد
این موضوع  هاي ناظر بر دهد که شاخص نتایج تحقیق نشان می .تهران پرداخته استستان ابهزیستی 

امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در مین فرصت رشد و أهاي انسانی، ت مانند توسعه قابلیت
پرداخت منصفافه و کافی،  دیگر مثل هايشاخص و اند در سطح متوسط انعکاس یافته سازمان عمدتاً

ترتیب نمرات  کاري، محیط کاري ایمن و بهداشتی به گرایی در سازمان، نقش اجتماعی زندگی قانون
به بررسی کیفیت ) 1385( احمدي رنانی .اند دست آورده ههاي مربوطه ب تري در ارزیابی شاخص پایین

نتایج تحقیق نشان  .زندگی کاري کارکنان ستادي شرکت سهامی بیمه ایران در تهران پرداخته است
هاي مختلف این مورد شاخص کیفیت زندگی کاري و عوامل انگیزشی بین گروه در دهد که می

امتیاز مدیران از سرپرستان و کارمندان، امتیاز مردان از زنان و امتیاز کارکنان رسمی از  ،شرکت
یکپارچگی و نشان داده است که ) 1386(شهبازي نتایج تحقیق . کارکنان شرکتی بیشتر بوده است

و همچنین  اند بیشترین رابطه را با عملکرد شغلی داشته ،انسجام اجتماعی و فضاي کلی زندگی
. اند ترین رابطه را با عملکرد داشته کم ،مین فرصت رشد و امنیت مداومأت اخت منصفانه و کافی وپرد

وري پرستاران  کیفیت زندگی کاري و بهره«در پژوهشی تحت عنوان ) 1387(دهقان نیري و صالحی 
العه قرار داد را مورد مط»هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بالینی و ارتباط آنها با یکدیگر در بیمارستان

مدیران  .وري و کیفیت زندگی کاري وجود دارد ها نشان دادند که رابطه معناداري بین بهره و یافته
کیفیت زندگی کاري پرستاران را ارتقا داده و شرایط  توان می کارهاي مناسب توانند با اتخاذ راه می

 موسويو حسینی . نمودم وري پرستاران را فراه الزم جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و بهره
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري با تعهد سازمانی و ابعاد آن در کارکنان اداره تربیت به ) 1388(

با تعهد سازمانی  اريبین کیفیت زندگی کنتایج تحقیق نشان داد  پرداخت و بدنی استان اصفهان
رفتار  ندگی کاري کارکنان وبه بررسی نقش کیفیت ز) 1389( معینیان .وجود دارد دارامعنرابطه 

که میان کیفیت زندگی  داد  نتایج تحقیق نشان .هاي بیمه دولتی پرداخته است شهروندي در شرکت
. هاي بیمه البرز و آسیا رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد شرکت کاري و رفتار شهروندي سازمانی در

کاري و رفتار شهروندي سازمانی بین کیفیت زندگی  بررسی رابطه به )1390( همچنین پرستار
 که بین کیفیت داد  نتایج تحقیق نشان .پرداخته است تهران ت علمی دانشگاه تربیت معلمأاعضاي هی
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هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران نیز رابطه  زندگی کاري و رفتار شهروندي سازمانی اعضاي
  .باشد و مستقیم می این رابطه مثبت معناداري وجود دارد و

 در و موفقیت شغلی تعهد سازمانی نقش« تحت عنوان) 1992(نتایج مطالعات تامیلتون و جانکینز 
تواند در  می) عاطفی و مستمر(که توجه به انواع تعهد  ، نشان داد»گیري از ترك خدمت کارکنان پیش

 پژوهشی با )1996( 22النجار .باشد رضایت شغلی و کاهش ترك خدمت مؤثر به حداکثر رساندن
را  "میان کارمندان کشور امارات متحده عربی شغلی و تعهد سازمانی درموفقیت رابطه بین "موضوع 

این نتیجه رسیده است که بین روابط مدیران و همکاران، حقوق و امتیازات شغلی   بررسی کرده و به
رابطه بین خشنودي به بررسی  )1372( حسنی تدریس .با تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارد

 پرداخت و دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق گیالنبین  در شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی
رابطه معناداري خشنودي شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی بین نتایج تحقیق نشان داد که 

کارکنان شرکت  ثر بر تعهد سازمانی مدیران وؤعوامل متبیین به  ،)1374( اشرفی .وجود دارد
تعهد سازمانی  رضایت شغلی و  بین نتایج تحقیق نشان داد، که پرداخت شرقی سنگ البرز زغال

: عوامل شامل سه دستههمچنین . رابطه خطی مستقیم وجود داردنوعی  ،مدیران و کارکنان شرکت
، د سازمانی مدیران و کارکنان شرکتتعه عوامل محیطی باو  عوامل نگهدارنده عوامل رضایت شغلی،
به بررسی رابطه بین در تحقیقی  )1382( عسکري و همکاران .دارند متمایزيرابطه خطی مستقیم 

و غیرانتفاعی  تعهد سازمانی و سالمت روانی و مقایسه آنها در مدیران مقطع متوسطه مدارس دولتی
 پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی و سالمت روانی مدیران مقطعنتایج . شهر اصفهان پرداختند

مدارس  زمانی و سالمت روانی مدیران در هر دوهمچنین بین تعهد سا .وجود داردمتوسطه رابطه 
بررسی رابطه  ضمن تحقیقات خود به) 2000(فینگان . رابطه وجود دارد ،رس غیر انتفاعیمدا دولتی و

است که تعهد  گر آن نتایج بیان. هاي سازمانی کارمندان پرداخته است هاي شخصی و ارزش بین ارزش
. بینی نمود هاي سازمان پیش وسیله ادراك و تصور کارمندان در خصوص ارزش توان به را میسازمانی 
ها  اي از ارزش وسیله گروه و دسته یک از انواع تعهد عاطفی، هنجاري و مستمر به هر ،این عالوه بر

   .گیرند ثیر آنها قرار میشوند و تحت تأ بینی می پیش
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مدل مفهومی تحقیق - 1شکل 

 تحقیق  هاي فرضیه -3

و میزان تعهد سازمانی کارکنان ) مزایا حقوق و( رداخت منصفانه و کافیپبین مؤلفه  -فرضیه اول
  .داري وجود داردیمعن رابطه

 رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  امنیت بهداشتی و شرایط کاريبین مؤلفه  -دومفرضیه 
  .داري وجود دارد یمعن

 رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي رشد و توسعه آینده فرصتبین مؤلفه  -سومفرضیه 
  .داري وجود دارد یمعن

  .داري وجود داردیمعن رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  مندي قانون بین مؤلفه -چهارم فرضیه
و میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي زندگی تعادل بین کار و سایر حوزهبین مؤلفه  -پنجمفرضیه 

  .داري وجود داردیمعن رابطه
 رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان هاي اجتماعی  همکاري و کمکبین مؤلفه  -ششمفرضیه 

  .داري وجود داردیمعن
داري یمعن رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  کارانسجام اجتماعی در بین مؤلفه  -هفتمفرضیه 

  .وجود دارد
داري یمعن رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي انسانی توسعه قابلیتبین مؤلفه  -هشتمفرضیه 

  .وجود دارد

ري
 کا

گی
زند

ت 
یفی

ک
  

  پرداخت منصفانه و کافی
  امنیت بهداشتی و شرایط کاري

  فرصت رشد و توسعه آینده
  مندي قانون

  تعادل بین کار و سایر حوزه هاي زندگی
  هاي اجتماعی همکاري و کمک

  انسجام اجتماعی
  هاي انسانی توسعه قابلیت

  تعهد عاطفی

  تعهد مستمر  تعهد سازمانی

  تعهد هنجاري

 متغیر وابسته متغیر مستقل
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 شناسی تحقیق روش -4

جامعه آمـاري ایـن   . استکاربردي  ،نوع استفادهبراساس  و توصیفی نوع از هدف، لحاظ از مطالعه این
اي اسـتفاده شـده   تصادفی طبقـه گیري  نمونهکه از روش  استپژوهش شرکت ارتباطات و زیرساخت 

هاي مجموعـه ارتباطـات و زیرسـاخت توزیـع     مدیران ستادي و معاونت تحقیق بیننامه  پرسش. است
و براي ) 1975( نامه کیفیت زندگی کاري والتون پرسش از براي سنجش کیفیت زندگی کاري. گردید

  . استفاده گردید )1991( یر سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می
. طریق بررسی محتوایی توسـط اسـاتید مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت        نامه از سنجش روایی پرسش

از آمـار   نتـایج حاصـل  . اسـت  درصـد  92ضریب آلفـاي کرونبـاخ    از نامه همچنین براي پایایی پرسش
درصـد را زنـان تشـکیل     7/36از نمونه مورد مطالعه را مردان و  درصد 50دهد که  توصیفی نشان می

درصـد از  7/16 نظـر تحصـیالت   از. باشـد  سال مـی  50تا 41میانگین سن نمونه  از نظر سن،. هندد می
   .لیسانس هستند درصد فوق 7/16 درصد لیسانس و 7/56درصد فوق دیپلم،  7/6 ،افراد نمونه دیپلم

ت درصد فراوانی اسـتفاده شـده اسـت و جهـ     و ها، از آمار توصیفی نظیر فراوانی تحلیل دادهدر مرحله 
پیرسـون و بـراي    از آزمـون ضـریب همبسـتگی   ها  داري بین مؤلفه محاسبه شدت یا میزان رابطه معنا

   .است شدهفریدمن استفاده  آزمونتحقیق از  يها مؤلفهبندي  رتبه

 ي پژوهشها یافته -5

  ها هفرضیآزمون  -1-5
و میزان تعهد سازمانی کارکنان ) مزایا حقوق و( رداخت منصفانه و کافیپبین مؤلفه  -فرضیه اول

  .داري وجود داردامعن رابطه
میزان با ) مزایا حقوق و( رداخت منصفانه و کافیپنشان دهنده همبستگی مؤلفه  2جدول شماره 

جدول . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. استتعهد سازمانی کارکنان 
نمره  با )حقوق ومزایا( رداخت منصفانه و کافیپمؤلفه  بین مستقیم دهد که همبستگینشان می زیر

ازنظر  )مستمر(زیرمقیاس تعهد سازمانی  و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی ، کل تعهد سازمانی
) هنجاري(هد سازمانی بستگی با زیرمقیاس تع، اما این هممعنادار است) P>05/0(آماري درسطح 

  .معکوس است
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 رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  امنیت بهداشتی و شرایط کاريبین مؤلفه  -دومفرضیه 
  .داري وجود دارد امعن

میزان تعهد سازمانی با  امنیت بهداشتی و شرایط کاريدهنده همبستگی مؤلفه  نشان 2جدول شماره 
 جدول زیر نشان. شدآزمون همبستگی پیرسون استفاده  منظور بررسی رابطه از به. استکارکنان 

، نمره کل تعهد سازمانی با امنیت بهداشتی و شرایط کاريمؤلفه  بین مستقیم دهد که همبستگی می

سطح  ازنظر آماري در )مستمر( زیرمقیاس تعهد سازمانی و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی 
)05/0<P ( این همبستگی با زیرمقیاس تعهدسازمانیاستمعنادار ، )معکوس است )هنجاري  .  

 رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي رشد و توسعه آینده فرصتبین مؤلفه  -سومفرضیه 
  .داري وجود دارد امعن

میزان تعهد با  هاي رشد و توسعه آینده فرصتنشان دهنده همبستگی مؤلفه  2جدول شماره 
 زیرجدول . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. استسازمانی کارکنان 

نمره کل تعهد  با هاي رشد و توسعه آینده فرصتمؤلفه  بین مستقیم دهد که همبستگینشان می
زیرمقیاس تعهد ، )مستمر(  زیرمقیاس تعهد سازمانی و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی ، سازمانی
  .معنادار است) P>05/0(ازنظر آماري درسطح ) هنجاري(سازمانی 

 مزایا، امنیت بهداشتی و شرایط کاري، حقوق و: هايمؤلفه«ضریب همبستگی پیرسون بین - 2جدول
هاي  هاي زندگی، همکاري و کمک تعادل بین کار و سایر حوزه، قانونمندي، هاي رشد و توسعه آینده فرصت

  »میزان تعهد سازمانی کارکنان« و » هاي انسانی دار، انسجام اجتماعی درکار، توسعه قابلیت معنیاجتماعی 

    ضریب همبستگی پیرسون  رمتغی  ردیف

1  
  پرداخت منصفانه و کافی

  )مزایا حقوق و(

 نمره کل تعهد سازمانی  0.196**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.297*  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.135**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   -0.049**  

2  
امنیت بهداشتی و 

  شرایط کاري

 نمره کل تعهد سازمانی  0.252**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی  0.402*  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.106**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   -0.024**  
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هاي رشد و توسعه  فرصت  3
  آینده

 نمره کل تعهد سازمانی  0.459*
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.580**  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.177**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.235**  

  قانونمندي  4

 نمره کل تعهد سازمانی  0.172**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.414*  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   -0.109**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   -0.047**  

تعادل بین کار و سایر   5
  هاي زندگی حوزه

 نمره کل تعهد سازمانی  0.483**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.448**  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.239*  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.464**  

هاي  همکاري و کمک  6
  دار اجتماعی معنی

 نمره کل تعهد سازمانی  0.355**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.480**  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.039**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.241**  

  انسجام اجتماعی در کار  7

 نمره کل تعهد سازمانی  0.475**
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.447*  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.262**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.447*  

هاي  توسعه قابلیت  8
  انسانی

کل تعهد سازمانینمره   0.188**  
)عاطفی(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.311**  
)مستمر(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   - 0.156**  
)هنجاري(   زیرمقیاس تعهد سازمانی   0.229**  

  (*)  05/0و معناداري درسطح   (**) 01/0معناداري درسطح 

  .داري وجود داردامعن رابطهو میزان تعهد سازمانی کارکنان  مندي قانون بین مؤلفه -چهارم فرضیه
. استمیزان تعهد سازمانی کارکنان با  مندي قانون دهنده همبستگی مؤلفه نشان 2جدول شماره 

دهد که نشان می فوقجدول . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به
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زیرمقیاس تعهد سازمانی ، با نمره کل تعهد سازمانیمؤلفه قانونمندي  همبستگی مستقیم بین
معنادار است، اما این همبستگی با زیرمقیاس تعهد ) P>05/0(نظر آماري درسطح  از) عاطفی(

  .  معکوس است) هنجاري(و زیرمقیاس تعهد سازمانی ) مستمر(سازمانی 
هاي زندگی و میزان تعهد سازمانی کارکنان  بین مؤلفه تعادل بین کار و سایر حوزه -فرضیه پنجم

  .داري وجود داردیمعن رابطه
هاي زندگی با میزان تعهد  دهنده همبستگی مؤلفه تعادل بین کار و سایر حوزه نشان 2 جدول شماره

جدول فوق . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. سازمانی کارکنان است
هاي زندگی با نمره کل  مؤلفه تعادل بین کار و سایر حوزه همبستگی مستقیم بیندهد که نشان می

، زیرمقیاس )مستمر(زیرمقیاس تعهد سازمانی  و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی ، تعهد سازمانی
  . معنادار است) P>05/0(نظر آماري درسطح  از) هنجاري(تعهد سازمانی 
دار و میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي اجتماعی معنی بین مؤلفه همکاري و کمک - فرضیه ششم

  .داري وجود داردیمعن رابطه
دار با میزان تعهد  هاي اجتماعی معنی دهنده همبستگی مؤلفه همکاري و کمک نشان 2جدول شماره 

جدول فوق . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. سازمانی کارکنان است
دار با نمره کل  هاي اجتماعی معنی مؤلفه همکاري و کمک دهد که همبستگی مستقیم بینمینشان 

، زیرمقیاس )مستمر(زیرمقیاس تعهد سازمانی  و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی ، تعهد سازمانی
  . معنادار است) P>05/0(نظر آماري درسطح  از) هنجاري(تعهد سازمانی 

داري یمعن رابطهام اجتماعی در کار و میزان تعهد سازمانی کارکنان بین مؤلفه انسج -فرضیه هفتم
  .وجود دارد

دهنده همبستگی مؤلفه انسجام اجتماعی در کار با میزان تعهد سازمانی  نشان 2جدول شماره 
جدول فوق نشان . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. کارکنان است

، مؤلفه انسجام اجتماعی در کار با نمره کل تعهد سازمانی ی مستقیم بیندهد که همبستگمی

، زیرمقیاس تعهد سازمانی )مستمر(زیرمقیاس تعهد سازمانی  و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی 
   .معنادار است) P>05/0(نظر آماري درسطح  از) هنجاري(
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 رابطهدار و میزان تعهد سازمانی کارکنان  هاي انسانی معنی بین مؤلفه توسعه قابلیت -فرضیه هشتم
  .داري وجود داردیمعن

دار با میزان تعهد  هاي انسانی معنی دهنده همبستگی مؤلفه توسعه قابلیت نشان 2جدول شماره 
جدول زیر . آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد منظور بررسی رابطه از به. سازمانی کارکنان است

دار با نمره کل تعهد  هاي انسانی معنی مؤلفه توسعه قابلیت ستقیم بیندهد که همبستگی منشان می
نظر آماري  از) هنجاري(زیرمقیاس تعهد سازمانی  و) عاطفی(زیرمقیاس تعهد سازمانی ، سازمانی
معکوس ) مستمر(معنادار است، اما این همبستگی با زیرمقیاس تعهد سازمانی ) P>05/0(درسطح 

  .  است
   هاي پژوهش مؤلفه بندي اولویت -2-5

شـرح زیـر    بـه  3گانه براساس آزمون فریدمن طبق جـدول   هاي هشت میانگین امتیازات درمورد مؤلفه
  .باشد می

  ها بندي فرضیه میانگین و رتبه -3جدول 
  فرضیه      

 مقادیر
  هشتم  هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

  5.98  5.52 4.28 3.12 5.52 4.68 6.57 3.53  میانگین

  0.795  0.805 1.047 0.674 0.897 0.934 0.693 0.996  انحراف معیار

  دوم  چهارم ششم هشتم سوم پنجم اول هفتم  رتبه

هـا، امنیـت بهداشـتی و شـرایط کـاري بـا        تحلیـل داده  باتوجه به نتایج حاصل از توصیف و تجزیـه و 
میزان تعهد سـازمانی کارکنـان   ترین عامل مؤثر بر  عنوان مهم به693/0و انحراف معیار  57/6میانگین 

 795/0و انحـراف معیـار    98/5دار بـا میـانگین    هاي انسانی معنـی  باشد و بعد از آن توسعه قابلیت می
هـاي   باشد و تعادل بـین کـار و سـایر حـوزه     مهمترین عامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان می

و انحــراف معیــار 53/3زایــا میــانگینو حقــوق و م674/0و انحــراف معیــار  12/3زنــدگی بــا میــانگین
  .ترین تأثیر را روي میزان تعهد سازمانی کارکنان دارد کم996/0
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 پیشنهاد گیري و نتیجه - 6

 اندرکاران و دست مسئوالن وجود دارد، تعهد کارکنان رابطه و کاري زندگی کیفیت بین جایی که آن از
کاري کارمندان توجه  زندگی کیفیت موضوع به آنها ارتقاء تعهد و بهبودباید در راستاي  شرکت

  مدنظر قرار دهند؛را  زیري پیشنهاد اقدامات و نمایندبیشتري 
  .در آن نیازهاي فرد برآورده شود تامحیط کار از نظر روانی سالم باشد  -1
رئیس سازمان متعهد شود که مسئولیت کارکنان را درقبال افزایش کیفیت زنـدگی کـاري قبـول     -2

  .کند
سـازي   هایی براي بهبود کیفیت زندگی کاري و رضـایت از زنـدگی کـاري پیـاده    در سازمان برنامه -3

  .شود
س کارمندان از مدیران به ابعاد مختلف زندگی کاري توجه نموده و با افزایش کیفیت آن بر احسا -4

  .وري واحد خود نیز بیافزایند تبع آن بر بهره اثیر گذاشته و بهکیفیت زندگی کاري ت
  .هاي افزایش کیفیت زندگی کاري مدنظر قرار گیرد هاي ضمن خدمت مدیران، برنامه در آموزش -5
  .ابعاد کیفیت زندگی کاري براساس اولویت مورد نظر سازمان قرار گیرد -6
 جبران براساس عملکرد واقعی و ارزشیابی مبتنی برو  پرداخت نظام طراحی شرکت مدیران -7

  .توجه نمایند اقعیعملکرد و
کیفیت  در راستاي بهبود آنان نظرات به دادن ارزش و گیري تصمیم در کارمندان مشارکتبه  -8

   .توجه شود زندگی کاري

  هانوشتپی - 6
١- Quality of Work Life=QWL  
٢- Akdere Mesut 
٣- Walton 
٤- Stein 
٥- Levine, Taylor and Davis 
٦- Cai Hui-ru 
٧- Jia Hai-wei 
٨- Chen jia-sheng, Fan jing-li 
٩- Qing tao, peng tian-yu and lou jian 
١٠- Meyer J.P. &N.T  Allen 
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١١- Stron & salancik 
١٢- Mowdey, Porter & Steers 
١٣- PORTER 
١٤- Mayer, R.C & Shoorman 
١٥- Affective commitment 
١٦- Continuance  commitment 
١٧- Normative Commitment 
١٨- Oreilly & chatman 
١٩- Angel & Perry 
٢٠- Mayer & schoorman 
٢١- Penley & Gould 
٢٢- Alnajjar 
 

منابع - 7  

 ،"بررسی کیفیت زندگی کاري کارکنان ستادي شرکت سهامی بیمه ایران در تهران"احمدي رنانی، زهرا، ]1[

 .1385، نامه کارشناسی ارشد شناسی، پایان روان دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم تربیتی و

، "سنگ البرز شرقی کارکنان شرکت زغال تبیین عوامل موثر بر تعهد سازمانی مدیران و" بزرگ، ،اشرفی]2[

  .1374، دانشگاه تربیت مدرس ،مدیریت دولتی نامه کارشناسی ارشد ، رشته پایان

ت علمی دانشگاه أرفتار شهروندي سازمانی اعضاي هی کیفیت زندگی کاري وبین  بررسی رابطه"، ه پرستار،]3[

گروه  ،علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و ،دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد، پایان ،"تهران تربیت معلم
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