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  چکیده

رابطه کیفیـت زنـدگی کـاري و تعهـد سـازمانی       بررسیپژوهش حاضر با هدف  :زمینه و هدف

   .انجام گرفته است 1392در سال تربت حیدریه  کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی

رکنـان سـتادي دانشـگاه علـوم پزشـکی      جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیه کا :روش برررسی

هـا از   داده. باشد که با از استفاده از روش سرشـماري کامـل بررسـی شـدند     می) نفر 329تعداد (

 . شدندگردآوري تعهد سازمانی و  یق دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاريطر

ستادي  کارکنانتعهد سازمانی و  کیفیت زندگی کاريبین که  دادنشان پژوهش نتایج  :یافته ها

کیفیـت  همچنین میـزان  ). r= 56/0(داري وجود دارد  رابطه مثبت و معنی دانشگاه علوم پزشکی

. بـود بخش  داري باالتر از میانگین و رضایت به طور معنی تعهد سازمانی کارکنانو  زندگی کاري

= 58/0(دار بین کیفیت زندگی کاري و تعهد عـاطفی   هاي این پژوهش رابطه معنی از دیگر یافته

r (دار بین کیفیت زندگی کاري و تعهـد هنجـاري    و نیز رابطه معنی)53/0 =r ( امـا نتـایج   . بـود

 کارکنان ستادي دانشـگاه علـوم پزشـکی   که بین کیفیت زندگی کاري و تعهد مستمر  ادنشان د

کـه از بـین    ادتحلیـل رگرسـیون نیـز نشـان د    نتایج . )r= 22/0( شتداري وجود ندا رابطه معنی

بینـی تعهـد    کیفیت زندگی کاري، پرداخت منصفانه و کافی بیشـترین قابلیـت پـیش    هاي مؤلفه

  .سازمانی کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی را داراست

را  کارکنـان هاي کیفیت زندگی کاري می تواند اعتماد و توانایی حل مسئله  برنامه :نتیجه گیري

   .آنها را ارتقاء بخشندافزایش دهد و در نتیجه رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

  . تعهد عاطفی، تعهد هنجاري ، تعهد مستمر کیفیت زندگی کاري، تعهد سازمانی، :کلید واژه ها
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  مقدمه

ترین مزیـت رقـابتی    منابع انسانی متخصص و متعهد مهم

افـرادي کـه وارد سـازمان    . رونـد  شـمار مـی   هها ب براي سازمان

شوند با تالش، کوشش و وفاداري نسبت به سازمان انتظار  می

رسیدن به اهداف خـود از  . دارند که به اهداف خود نیز برسند

. شـود  باعث تعهد افراد نسبت به سـازمان مـی   ،طریق سازمان

بینـد،   نیروي انسانی متعهد خـود را متعلـق بـه سـازمان مـی     

سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آن اهداف 

کوشد، نسبت به سـازمان وابسـته شـده و بـا آن بـه خـود        می

بخشد که عالوه بر بالندگی خود در جهـت ترقـی و    هویت می

دارد و از ایـن طریـق سـازمان بـه      عظمت سازمان گـام برمـی  

اهمیت این . شود تر می مأموریت و فلسفه وجودي خود نزدیک

بـه یـک موضـوع    » تعهد سازمانی«اي است که  به اندازهعامل 

از  ).1(اسـت هاي امروزي تبـدیل شـده    استراتژیک در سازمان

هـاي   گذاري روي منابع انسانی در اکثر سازمان سرمایه ،رو این

بزرگ آغاز شده است و براي حفظ و نگهداشت آنهـا تـدابیري   

و  در همین راستا هر عـاملی کـه تعهـد   . اندیشیده شده است

تعلق کارکنان به سازمان را افزایش دهد مهم و شـایان توجـه   

تواند نقش مهمی در  ترین این عوامل که می یکی از مهم. است

ایجاد، حفظ و تقویت تعهد سـازمانی کارکنـان داشـته باشـد،     

یکـی  در واقع، . کارکنان سازمان است» کیفیت زندگی کاري«

انجامـد   نسانی میاز رویکردهاي انگیزشی که به توسعه منابع ا

  . باشد کیفیت زندگی کاري می

بهبود کیفیت زندگی کاري روي تمام فرآینـدهاي منـابع   

انسانی از جذب و استخدام گرفته تا حفظ و نگهداري آنها اثـر  

اما این بهبـود اتفـاقی و ناگهـانی رخ    . گذارد مثبت به جاي می

 بـر . ریزي اسـت  گذاري و برنامه دهد بلکه مستلزم سیاست نمی

ــه ــالی ب ــابع انســانی الزم اســت   مــدیران ع ــدیران من ــژه م وی

ها و اهداف توسعه و بهسازي منـابع انسـانی سـازمان     سیاست

که سطح کیفی زنـدگی کـاري   تعیین نماید خود را به نحوي 

  .کارکنان در تمام سطوح سازمانی ارتقاء یابد

شود بازتـابی   توجهی که امروز به کیفیت زندگی کاري می

کارکنـان  . ی که همگان براي آن قائـل هسـتند  است از اهمیت

درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتري داشـته  

در یــک دســتگاه بــزرگ بشــمار  باشــند و ماننــد یــک مهــره

مفهوم کیفیت زندگی کاري در حال حاضر مربـوط  . )2(نیایند

خواهـد شـأن و منزلـت     هاست که می اي در سازمان به فلسفه

دهد، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجـاد   کارکنان را افزایش

در . کند، و رفاه فیزیکـی و روحـی کارکنـان را افـزایش دهـد     

هاي کیفیت زندگی کاري قصد دارنـد   ها، برنامه بعضی سازمان

 ارتقـاء داده اعتماد، درگیري، و توانایی حل مسئله کارکنان را 

  ).3(دو در نتیجه رضایت و اثربخشی سازمانی را افزایش دهن

اگـر  : گویـد  مـی ) 2003(نامبی به نقل از گري و استارك 

کارکنان احساس عدم پیشـرفت در کارشـان کننـد، احتمـال     

شـود و احتمـال دارد بـه     وفادار ماندن آنها به سازمان کم مـی 

خرابکاري، غیبت و تجاوز به حقوق دیگران اقدام نماینـد و یـا   

ور ممکن است از خستگی یا فشارهاي کار رنج ببرنـد کـه بطـ   

وري را تحـت   آوري هم کیفیت زندگی کاري و هـم بهـره   زیان

  .دهند میتاثیر قرار 

اي جامع و گسترده است کـه   کیفیت زندگی کاري برنامه

دهـد، یـادگیري آنهــا را در    رضـایت کارکنـان را افـزایش مـی    

کنـد و بـه آنهـا در امـر مـدیریت تغییـر و        محیط تقویت مـی 

هـا افـزایش    از سازمانهدف بسیاري . رساند تحوالت یاري می

عدم رضـایت کارکنـان   . رضایت کارکنان در تمام سطوح است

از کیفیت زندگی کاري مشـکلی اسـت کـه تقریبـاً بـه همـه       

کارکنــان بــدون توجــه بــه موقعیــت و جایگــاه آنهــا آســیب  

همچنـین عـدم توجـه بـه کیفیـت زنـدگی کـاري        . رساند می

زنـد،   نی میکارکنان عالوه بر اینکه لطمات جدي به کار سازما

تواند به زندگی خصوصی آنها در خارج از محیط کـار نیـز    می

کشیده شود و بالعکس مزایاي کیفیت زندگی کاري، عالوه بر 

گیرد که ایـن   زندگی کاري، زندگی غیر کاري را هم در بر می

امر نیز در مرتبـه دیگـر بـر ارتقـاء کیفیـت عملکـرد فـرد در        

ن وضعیت کیفیـت زنـدگی   تعیی«لذا، . گذارد سازمان تأثیر می

کاري کارکنان ابزار بسیار مهمـی بـراي آن دسـته از مـدیران     

مند بـه بهبـود رضـایت شـغلی و      منابع انسانی است که عالقه

  ).4(»باشند د سازمانی کارکنان خود میتعه

بررسی رابطه بـین کیفیـت   «در پژوهشی با عنوان  نورماال

» مالزیایی هاي زندگی کاري و تعهد سازمانی کارکنان شرکت

داري بـین کیفیـت زنـدگی     دریافت که رابطه مثبـت و معنـی  

که این امـر   گرفتکاري و تعهد سازمانی وجود دارد و نتیجه 

در جسـتجوي تعهـد   کـه  کند  بینشی براي مدیرانی فراهم می

  . باشند سازمانی کارکنان خود می

شود که در  کیفیت زندگی کاري به هر فعالیتی اطالق می

سازمان با هدف افـزایش اثربخشـی سـازمان از    هر سطحی از 

طریق باال بردن مقام و منزلت و فراهم نمـودن امکـان ترقـی    

به عبارتی دیگر، کیفیـت زنـدگی   . شود افراد سازمان انجام می
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هـا و فنـون    عنوان یک روش یـا رویکـردي کـه روش    کاري به

خاصی را براي بهبود و اصالح کـار مـورد اسـتفاده قـرار داده،     

معتقـد اسـت کیفیـت    ) 1993(والتـون  . )5(می شـود  تعریف

میزان توان اعضاي یک سازمان «زندگی کاري عبارت است از 

کاري در برآورده نمودن نیازهاي مهم فردي خود در سـازمان  

 . »از طریق تجربیات خود

یک متغیر محوري است  نیز تعهد سازمانیاز طرف دیگر، 

ایـل دارنـد بـراي    دهد افـراد بـا تعهـد بیشـتر تم     که نشان می

گونـه بـه    کارشان تالش بیشـتري اختصـاص دهنـد تـا بـدین     

یـر   گونه که آلن و مـی  همان. )6(عملکرد سازمانی کمک کنند

مربوط به نگـرش نسـبت بـه    کنند، از بین متغیرهاي  بیان می

انـد، فقـط متغیـر     کنون مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه    کار که تا

ها را  سازمانی توجه شغلی توانسته است به اندازه تعهد رضایت

این توجه وسیع به موضوع تعهد سازمانی . به خود جلب نماید

هـا و   احتماالً به دلیـل تـأثیر آن بـر طیـف وسـیعی از نگـرش      

رفتارهاي مرتبط بـا سـازمان همچـون قصـد تـرك سـازمان،       

شناسـی، رفتـار شـهروندي سـازمانی، نگـرش       جابجایی، وقـت 

  .)7(عملکرد استنسبت به تغییر سازمانی و 

شـناختی   حالت روانبه عنوان یک تواند  تعهد سازمانی می

کنـد   تعریف شود که ارتباط کارکنان با سازمان را توصیف می

ــا  ــا س ــه آنه ــال اینک ــاهش  و احتم ــد را ک ــرك کنن زمان را ت

 ،هاي ارائه شده براي تعهـد سـازمانی   در بین مدل. )8(دهد می

و بـراي  رسـد   تر به نظـر مـی   جامع) 2002(ر ی مدل آلن و می

ایـن  . کننده خدمات اجتماعی مناسـب اسـت   هاي ارائه سازمان

کند که هر سه این عناصـر   مدل سه عنصر تعهد را متمایز می

شـود،   باعث تقویت احتمال ماندگاري کارمند در سازمان مـی 

ایـن سـه    .اما هر کدام دلیلی متفاوت از دو مورد دیگـر دارنـد  

تعهـد عـاطفی، تعهـد      :یر عبارتنـد از  عنصر در مدل آلن و می

 . هنجاري و تعهد مستمر

تمایـل کارمنـد بـه    از کـه عبـارت اسـت    : تعهد عاطفی -

ماندن در سازمان چرا که اهداف سازمان را متعلق به خـودش  

احساس خـوبی   کند،  داند و از اینکه در آن سازمان کار می می

فردي که داراي تعهد عـاطفی بیشـتري اسـت، احتمـاالً     . دارد

. کاري خـود اسـت  تري نسبت به محیط  س مثبتداراي احسا

  . که در سازمان باقی بماند) دوست دارد(خواهد لذا، فرد می

که عبارت است از حالتی که در آن فرد : تعهد هنجاري -

کند که باید به دلیل وظایف و تعهدات خودش در  احساس می

تعهد هنجاري ممکـن اسـت در نتیجـه کسـب     . سازمان بماند

جه از کار در سازمان یا فشار از طرف همکـاران  منافع قابل تو

یا خانواده در جهت تأکید بر اهمیـت مانـدن وي در سـازمان،    

کنـد کـه بایـد در سـازمان      لذا، فرد احساس می. افزایش یابد

  .باقی بماند

کنـد کـه در آن فـرد     به حالتی اشاره مـی : تعهد مستمر -

ر هـایی کـه د   گـذاري  کند که بـه خـاطر سـرمایه    احساس می

هاي شغلی جایگزین، مجبـور   سازمان داشته و یا عدم موقعیت

شرایط نامساعد بـازار کـار، دارا بـودن    . است در سازمان بماند

هاي بازخرید ممکن است  هاي غیر قابل انتقال و هزینه مهارت

هـا و در نتیجـه افـزایش تعهـد      باعث محدود کردن جـایگزین 

بـور اسـت در   کند کـه مج  لذا، فرد احساس می. مستمر گردد 

  )9(ازمان باقی بماندس

بنابراین، دو مفهوم کیفیت زندگی کاري و تعهد سـازمانی  

از مفاهیم محوري حوزه مدیریت منـابع انسـانی هسـتند کـه     

کننـد   این مفاهیم بیان می .تأثیر متقابلی نیز بر یکدیگر دارند

اي بـراي   بایسـتی محـیط و شـرایط سـازمان را بـه گونـه      که 

اخت که در آنها انگیزه الزم جهـت فعالیـت   کارکنان فراهم س

ثمربخش ایجاد شود و کارکنان احسـاس کننـد کـه سـازمان     

براي آنها ارزش و اهمیت قائل است که این امر منجر بـه بـاال   

رفتن احساس دلبسـتگی و تعهـد کارکنـان بـه سـازمان و در      

البته اینکـه آیـا کیفیـت    . شود وري آنها می نتیجه افزایش بهره

ري تنها عامل بهبود تعهد سازمانی کارکنـان اسـت   زندگی کا

تـوان بـه کیفیـت     یا خیر؟ یا چه مقدار از تعهد سازمانی را می

زندگی کاري ارتباط داد؟ سؤاالتی است که باید مورد مطالعـه  

بنابراین، سـؤال اساسـی کـه مطـرح     . و دقت بیشتر قرار گیرد

 شود این است که آیا بین کیفیـت زنـدگی کـاري و تعهـد     می

اي وجود دارد؟، میزان ایـن رابطـه در    سازمانی کارکنان رابطه

تـوان   چه حدي است؟، و چه مقدار از تعهـد سـازمانی را مـی   

هاي کیفیت زنـدگی کـاري تبیـین کـرد؟ اینهـا       توسط مؤلفه

  . سؤاالتی است که این پژوهش در پی پاسخگویی به آنهاست

مشخص کردن رابطه پژوهش حاضر بنابراین، هدف اصلی 

ارکنـان سـتادي دانشـگاه    کین کیفیت زندگی کاري و تعهد ب

  .می باشد علوم پزشکی

  بررسی  روش

اضـر از نـوع تحقیقـات کـاربردي     از نظر هدف، پژوهش ح

و از آنجا که رابطه بین دو متغیر کیفیت زندگی کاري و   است

را مـورد   کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکیتعهد سازمانی 

 .هـاي همبسـتگی اسـت    از نوع پژوهش، دهد مطالعه قرار می
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کارکنـان سـتادي   عبـارت از کلّیـه    پژوهشجامعه آماري این 

طبق آمارهـاي  . باشد می 1392در سال دانشگاه علوم پزشکی 

که بـه روش  باشد  نفر می 329موجود تعداد کل جامعه آماري

  .سرشماري کامل بررسی شدند

مه ها در ایـن پـژوهش از دو پرسشـنا    براي گردآوري داده

  : شد استاندارد استفاده 

ــدگی کــاري کــه توســط والتــون   پرسشــنامه کیفیــت زن

ضـریب پایـایی   نیـز  پژوهش این تهیه شده است، در ) 1993(

محاســبه  85/0بـا اسـتفاده از آلفــاي کرونبـاخ بــه مقـدار     آن 

ــد ــازمانی و  .گردی ــد س ــنامه تعه ــه پرسش ــط  ک ــن و توس آل

ز ضـریب  در ایـن پـژوهش نیـ   شده اسـت   ارائه) 2000(یر می

در  .محاسـبه گردیـد   84/0نباخ براي آن بـه مقـدار   وآلفاي کر

ها و تجزیه و تحلیل  این پژوهش به منظور بیان توصیفی داده

هــاي کیفیـت زنــدگی کـاري و تعهــد ســازمانی و    پرسشـنامه 

هـاي آمــار   هـاي آنهـا، از شـاخص    همچنـین هریـک از مؤلفـه   

.. اندارد وتوصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف اسـت 

دهـی بـه سـؤاالت     همچنین جهـت پاسـخ   .ه استدشاستفاده 

ها، با توجه به وضـعیت نرمـال    و تجزیه و تحلیل داده پژوهش

اده از آزمـون کولمـوگروف   ها کـه بـا اسـتف    بودن توزیع نمونه

هاي آمار  ، در تحلیلگرفت مورد آزمون قرار ) K-S(اسمیرنوف

هـاي   از آزمـون ، SPSSاستنباطی توسـط نـزم افـزار آمـاري     

هـا از ضـریب    جهت بررسی رابطـه . گردیدپارامتریک استفاده 

و جهـــت نشـــان دادن احتمـــال    پیرســـون همبســـتگی

هـاي   کنندگی متغیر تعهد سـازمانی توسـط مؤلفـه    بینی پیش

گام اسـتفاده   به کیفیت زندگی کاري از رگرسیون چندگانه گام

گین داري تفاوت میـان  همچنین براي مطالعه معنی. ه استشد

 استودنت تک گروهی Tمتغیرها با میانگین فرضی از آزمون 

 . گردیداستفاده 

   ها یافته

کارکنان ستادي دانشگاه نفر از 329 نمونه مورد بررسی ما

در صد نمونه مـورد   50بودند که میانگین سنی علوم پزشکی 

سـال و   39درصـد آنهـا    42سال، میانگین سـنی   26بررسی 

در ادامه با اسـتفاده   .سال بود 35ا درصد آنه 8نگین سنی میا

از ابزار هاي جمع آوري اطالعات و روش هاي آماري اطالعات 

  . زیر بدست آمد

 کاري و تعهد سازمانی  رابطه بین کیفیت زندگی .1

جهت محاسبه رابطه بـین متغیرهـاي مختلـف از آزمـون     

طـور کـه در    همـان . همبستگی پیرسون استفاده شـده اسـت  

کیفیـت زنـدگی   ان مشاهده نمود، بـین  تو می 1شماره جدول 

وجـود دارد   56/0همبسـتگی   تعهد سازمانی کارکنانو  کاري

)56/0=r .(دهد کـه بـین دو مؤلفـۀ فـوق      این مقدار نشان می

میـزان همبسـتگی   همچنـین  . رابطه مثبت و قوي وجود دارد

پرداخـت  ( کیفیـت زنـدگی کـاري   متغیر هاي  هریک از مؤلفه

ري ایمــن و بهداشــتی، تــأمین منصـفانه و کــافی، محــیط کـا  

اي فضـ   گرایی، وابستگی اجتمـاعی کـاري،   فرصت رشد، قانون

هـاي   کلی زنـدگی، یکپـارچگی و انسـجام، و توسـعه قابلیـت     

، 59/0نیـز بـه ترتیـب برابـر     متغیر تعهد سـازمانی  با ) انسانی

  . است 56/0و  44/0، 55/0، 48/0، 63/0 ،52/0، 27/0

  هاي آن با تعهد سازمانی ندگی کاري و مؤلفهکیفیت زهمبستگی بین : 1جدول 

  متغیر

کیفیت 

زندگی 

  کاري

پرداخت 

منصفانه 

  و کافی

محیط 

کاري 

ایمن و 

  بهداشتی

تأمین 

فرصت 

  رشد

  گرایی قانون

وابستگی 

اجتماعی 

  کاري

فضاي کلی 

  زندگی

یکپارچگی 

  و انسجام

توسعه 

هاي  قابلیت

  انسانی

تعهد 

  سازمانی
**56/0  **59/0  *27/0  **52/0  **63/0  **48/0  **55/0  *44/0  **56/0  

01/0<**p         05/0<p *  

  

  سطح معنی داري  ضریب تعیین  میزان همبستگی  نوع همبستگی  متغیرها

  کیفیت زندگی کاري
 01/0  3136/0  56/0  پیرسون

  تعهد سازمانی
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تـوان دریافـت کـه رابطـه      مـی  1شـماره از بررسی جدول 

 01/0زمانی در سـطح آلفـاي   تعهد سا کیفیت زندگی کاري با

)01/0< (pهمچنــین جــدول فــوق نشــان . دار اســت معنــی

هاي کیفیـت زنـدگی کـاري بـا تعهـد       دهد که تمام مؤلفه می

  . داري دارند سازمانی نیز رابطه معنی

اطمینـان نتیجـه    99/0توان با  با توجه به مطالب فوق می

گرفت که کیفیت زندگی کاري بـا تعهـد سـازمانی کارکنـان     

نیـز  ) v=313/0(ضریب تعیین محاسبه شده . بستگی داردهم

درصـد از تغییـرات تعهـد سـازمانی در     31دهد کـه   نشان می

نتیجه کیفیت زندگی کارکنان است و مابقی آن تحـت تـأثیر   

  . باشد عوامل دیگر می

 بین کیفیت زندگی کاري و تعهد عاطفی کارکنان رابطه  .2

د عـاطفی  تعهو  کیفیت زندگی کاريجهت بررسی رابطه 

از آزمون ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده      کارکنان نیز

ارائـه   2شده است که نتایج حاصل از اجراي آزمون در جدول 

  .شده است

  کیفیت زندگی کاري و تعهد عاطفیضریب همبستگی بین : 2جدول 

  سطح معنی داري  ضریب تعیین  میزان همبستگی  نوع همبستگی  متغیرها

  کیفیت زندگی کاري
 01/0  3364/0  58/0**  ونپیرس

  تعهد عاطفی

  01/0< p 

دهـد کـه بـین دو متغیـر      نشـان مـی   2هاي جدول  یافته

رابطـه مثبـت و    کیفیت زندگی کاري و تعهد عاطفی کارکنان

و ایــن مقــدار همبســتگی در ) r=58/0( داردوجــود  مســتقیم

بـه عبـارت دیگـر هرچـه     . دار اسـت  معنـی  01/0سطح آلفاي 

تعهد برخوردار باشند، فیت زندگی کاري بهتري کارکنان از کی

یعنـی دوسـت    عاطفی بیشتري نیز به سازمان خواهند داشت

کیفیـت  و بالعکس با کـاهش میـزان    دارند در سازمان بمانند

همچنـین  . یابد آنها نیز کاهش می تعهد عاطفی، زندگی کاري

دهـد کـه    نشان مـی ) v= 336/0(ضریب تعیین محاسبه شده 

تعهـد عـاطفی    درصـد از تغییـرات   33،کـاري کیفیت زندگی 

کند و مابقی آن تحـت تـأثیر    را تبیین می کارکنان به سازمان

  .عوامل و متغیرهاي دیگر است

رابطه بـین کیفیـت زنـدگی کـاري و تعهـد هنجـاري        .3

 کارکنان) تکلیفی(

از آزمـون ضـریب   این دو متغیـر نیـز   جهت بررسی رابطه 

از همبستگی پیرسون استفاده شده اسـت کـه نتـایج حاصـل     

 .ده استارائه گردی 3اجراي آزمون در جدول 

  کیفیت زندگی کاري و تعهد هنجاري کارکنانضریب همبستگی بین : 3جدول 

  سطح معنی داري  ضریب تعیین  میزان همبستگی  نوع همبستگی  متغیرها

  کیفیت زندگی کاري
 01/0  2809/0  53/0**  پیرسون

  تعهد هنجاري

01/0< p 

بـین دو   ،دهد نشان می 3هاي جدول  یافتهگونه که  همان

تعهد هنجاري کارکنان نسبت به و  کیفیت زندگی کاريمتغیر 

و ایـن  ) r=53/0( وجـود دارد  رابطه مثبت و مسـتقیم  سازمان

ایـن  . دار اسـت  معنـی  01/0در سطح آلفاي  مقدار همبستگی

معنا است که هرچه کارکنان از کیفیـت زنـدگی   مطلب بدان 

تعهـد هنجـاري بیشـتري بـه     کاري بهتري برخوردار باشـند،  

کنند که باید به دلیل  کنند، یعنی احساس می سازمان پیدا می

وظایف و تعهداتش در سازمان باقی بماند و بالعکس کاهش در 

کیفیت زندگی کاري با کاهش تعهد هنجاري کارکنان همـراه  

) v= 28/0(شـده  همچنین ضریب تعیین محاسبه . بودخواهد 

از  درصـد  30حـدود   ،زندگی کاريکیفیت دهد که  می نشان

کند و مابقی آن  را تبیین می تعهد هنجاري کارکنانتغییرات 

  .تحت تأثیر عوامل و متغیرهاي دیگر است

 بین کیفیت زندگی کاري و تعهد مستمر کارکنان رابطه  .4

ضریب همبسـتگی پیرسـون   مون نتایج حاصل از اجراي آز

جهت بررسی رابطه کیفیـت زنـدگی کـاري و تعهـد مسـتمر      

  .ده استائه گردیار 4در جدول ) عقالنی(
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  زندگی کاري و تعهد مستمرکیفیت ضریب همبستگی بین : 4جدول 

  سطح معنی داري  ضریب تعیین  میزان همبستگی  نوع همبستگی  متغیرها

  کیفیت زندگی کاري
  0484/0  22/0  پیرسون

05/0> p 

  تعهد مستمر 

هاي مربوطه کـه   حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي یافته

دهد که بین دو متغیـر   نشان میارائه شده است،  4جدول در 

تعهد مستمر کارکنان رابطه مثبت امـا  و  کیفیت زندگی کاري

ضریب این مقدار  اي که به گونه )r=22/0( داردوجود  ضعیفی

نیـز   05/0در سـطح آلفـاي   آمـاري حتـی    از نظـر همبستگی 

افـزایش یـا کـاهش کیفیـت     به عبارت دیگر . ستدار نی معنی

داري در تعهـد مسـتمر    زندگی کارکنـان باعـث تغییـر معنـی    

 ،یعنی با افزایش کیفیت زندگی کاري. کارکنان نخواهد داشت

بینـد و   فرد اجباري در خـود جهـت مانـدن در سـازمان نمـی     

ن سـازمان توسـط کارمنـدان    کـرد کاهش آن نیز باعـث رهـا   

. کننـد  شود؛ لذا این دو متغیر مستقل از همدیگر عمل می نمی

تواند ناشی از این واقعیـت   ترین دالیل این امر می یکی از مهم

هـاي شـغلی جـایگزین     باشد که در خارج از سازمان موقعیـت 

براي کارکنان وجود ندارد و لذا در هر صـورت صـرف نظـر از    

گی کـاري، کارکنـان خـود را مجبـور بـه      وضعیت کیفیت زند

شـده  ضـریب تعیـین محاسـبه    . بیننـد  ماندن در سازمان مـی 

)048/0 =v (درصـد از   05/0حدود  تنهادهد که  نشان می نیز

تعهد مستمر کارکنان توسط عامـل کیفیـت زنـدگی    تغییرات 

د و مـابقی آن تحـت تـأثیر عوامـل و     شو کاري آنان تبیین می

  .دباش ي میمتغیرهاي دیگر

 رگرسیون تحلیل  .5

هـاي   به منظور بررسی میزان تأثیري که هریـک از مؤلفـه  

ــر  کیفیــت زنــدگی کــاري دارد، از تحلیــل تعهــد ســازمانی ب

نتایج حاصل از  5جدول شماره . رگرسیون استفاده شده است

تعهـد  بینـی   تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام براي پیش

  .دهد را نشان می سازمانی کارکنان

  تعهد سازمانی کارکناننتایج رگرسیون گام به گام براي پیش بینی : 5 جدول

R )rمجذور   ضریب همبستگی  مدل شاخص آماري
2(  R خطاي استاندارد برآورد  تعدیل شده  

1  746/0  558/0  556/0  327/0  

2  81/0  656/0  653/0  288/0  

3  838/0  699/0  696/0  269/0  

4  853/0  726/  722/0  258/0  

5  859/0  736/0  731/0  254/0  

  .گرایی قانون: بین متغیرهاي پیش -1

 .گرایی و پرداخت منصفانه و کافی قانون: بین متغیرهاي پیش - 2

گرایـی، پرداخـت منصـفانه و     قـانون : بـین  متغیرهاي پیش -3

 .کافی، و تأمین فرصت رشد

گرایـی، پرداخـت منصـفانه و     قـانون : بـین  متغیرهاي پیش -4

 .انسانی هاي بلیتو توسعه قا کافی، تأمین فرصت رشد،

گرایـی، پرداخـت منصـفانه و     قـانون : بـین  متغیرهاي پیش -5

  و انســانی، هــاي کــافی، تــأمین فرصــت رشــد، توســعه قابلیــت

 .کاري وابستگی اجتماعی

پیداسـت، نتـایج حاصـل از تحلیـل      5طور که از جدول  همان

هـاي   دهـد کـه از بـین مؤلفـه     رگرسیون گام به گام نشان می

، پرداخت منصـفانه و کـافی  ، گرایی انونق کیفیت زندگی کاري

وابسـتگی  و  هـاي انسـانی،   توسعه قابلیـت ، تأمین فرصت رشد

معیار ورود به معادله نهـایی رگرسـیون بـراي     اجتماعی کاري

کارکنان ستادي دانشگاه علوم تعهد سازمانی توضیح تغییرات 

بـدین معنـی کـه ایـن پـنج متغیـر از       . را دارا هستندپزشکی 

تعهـد  از  73/0در مجمـوع   فیت زنـدگی کـاري  کیهاي  مؤلفه

متغیـر   سـه امـا ورود  . کنند بینی می را پیشکارکنان سازمانی 

ــدگی، و    ــی زن ــن و بهداشــتی، فضــاي کل ــاري ایم محــیط ک

باعث افزایش همبسـتگی نشـده اسـت و     یکپارچگی و انسجام

  . اند از معادله نهایی کنار گذاشته شدهلذا 

  گیري نتیجهو بحث 

هاي آمـاري   ه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلگونه ک همان

داري میـان دو متغیـر    دهـد، رابطـه مثبـت و معنـی     نشان می

. وجـود دارد کیفیت زندگی کاري و تعهد سـازمانی کارکنـان   

دهد که دو متغیر فـوق داراي   این میزان همبستگی نشان می
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رابطه متقابل هستند که با افـزایش سـطح هـر کـدام از آنهـا      

فزایش یافته و کاهش یکی باعث کاهش دیگـري  دیگري نیز ا

ارتباط بـین دو متغیـر فـوق بیـانگر ایـن اسـت کـه        . شود می

میزان تواند  به مقدار زیادي میکارکنان  کیفیت زندگی کاري

بنـابراین مـدیران   . الشعاع قرار دهد را تحتآنها  تعهد سازمانی

 تعهد و دلبسـتگی کارکنـان  براي اینکه بتوانند میزان  سازمان

توجه  کیفیت زندگی کاري آنانخود را افزایش دهند، باید به 

 .بیشتري نموده و سازوکارهایی براي ارتقاء آن فراهم سازند

اخل و خارج از نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ها در د

در تمام این تحقیقات به رابطه مثبـت  . کشور همخوانی داشت

عهـد سـازمانی   و معنادار متغیر هاي کیفیت زندگی کـاري و ت 

  .پی ببردند

نوان بررسی رابطه بین ارتباط کار طی پژوهشی با ع زراعت

فردي وتعهد سازمانی کارکنان صدا و سیما به ایـن نتیجـه   فرا

رســید کــه بــین ارتبــاط فرافــردي و تعهــد ســازمانی رابطــه  

یـر   در این پژوهش از مدل آلـن و مـی  . داري وجود دارد معنی

انی کارکنـان اسـتفاده شـده    گیـري تعهـد سـازم    بـراي انـدازه  

مهماندوست  که رابطـه کیفیـت زنـدگی کـاري و     . )10(است

بـدنی شـهر    هـاي تربیـت   تعهد سازمانی کارشناسان دانشـکده 

گیـرد کـه در مجمـوع     تهران را مطالعه کرده است نتیجه مـی 

حسـینی   .دار وجـود دارد  بین این دو متغیر اصلی رابطه معنی

انـد کـه در جامعـه     رسـیده  نیز در پژوهش خود به این نتیجه

کارکنان تربیت بدنی استان اصـفهان، تعهـد عـاطفی و تعهـد     

ت زنـدگی کـاري کارکنـان قـرار     هنجاري تحت تـأثیر کیفیـ  

  .)11(دارد

بررسی رابطـه بـین   «در پژوهشی با عنوان) 2010(نورماال

هـاي   کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی کارکنـان شـرکت  

داري بـین کیفیـت    ثبت و معنیدریافت که رابطه م» مالزیایی

گیرد که  زندگی کاري و تعهد سازمانی وجود دارد و نتیجه می

کند که در جسـتجوي   این امر بینشی براي مدیرانی فراهم می

  ).12(باشند هد سازمانی کارکنان خود میتع

نیـز   هاي رگرسیون چندگانه گام بـه گـام   تجزیه و تحلیل

، یفیـت زنـدگی کـاري   کهاي  دهد که از میان مؤلفه نشان می

تعهد سازمانی کننده  بینی اولین متغیر پیش گرایی قانونمؤلفۀ 

 تعهـد سـازمانی  باشد که ضریب همبستگی آن با  می کارکنان

از  55/0اســت و بــه تنهــایی توانســته اســت کــه  74/0برابــر 

تـوان نتیجـه    لذا می. بینی کند را پیش تعهد سازمانیواریانس 

تـري   حاکمیت قانون نقش پررنگهرچه در سازمان گرفت که 

ساالري نموده  داشته باشد، کارکنان احساس عدالت و شایسته

 tنتایج آزمـون  اما . یابد و دلبستگی آنها به سازمان افزایش می

نشان داد که از قضا کارکنان معتقدند که همین عامل یعنـی  

گرایی در سازمان از وضـعیت مطلـوبی برخـوردار     میزان قانون

بـیش  روابط بدان معناست که به عقیده کارکنان، این . نیست

از ضوابط در سازمان حاکمیت دارد، به قوانین توجه چنـدانی  

عالوه بر این،  .شود، و رفتار مدیران با آنها منصفانه نیست نمی

هاي فردي،  زمینه بهبود توانایی نکارکنان از میزان فراهم بود

ر کار گالیـه  هاي پیشرفت، و استقالل و خود کنترلی د فرصت

بایـد در  نها مواردي است که مدیران بیمارسـتان هـا   ای. دارند

  . جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاري کارکنان مرتفع نمایند

توانند بـا مجموعـه    رسد که مدیران سازمان می به نظر می

هـاي   اقداماتی همچون ایجـاد فرصـت رشـد و بهبـود توانـایی     

ري، فراهم نمـودن  ساال گرایی و شایسته فردي، حاکمیت قانون

تـرویج انجـام   ، شرایط مناسب جهت تعامـل بیشـتر کارکنـان   

ریزي بـراي پرداخـت منصـفانه و ایجـاد      کارهاي تیمی، برنامه

در جهـت بهبـود   هاي انسانی  هایی براي توسعه قابلیت فرصت

  .)13(ندگی کاري کارکنان اقدام نمایندکیفیت ز

الق آن از آنجا که منابع انسانی هـم عامـل کـار و هـم خـ     

هستند، لذا نقـش محـوري در تحـول سـازمان ایفـا نمـوده و       

هاي نامحدود فکـري ایـن    تحوالت عظیم سازمانی از توانمدي

مسئله سالمت جـزء اولـین مسـائل     .گیرد عامل سرچشمه می

نعمتــان "ایــن حــدیث معــروف. زنــدگى جوامــع اســتمهــم 

 اى اسـت بـه   حقیقتاً انگشت اشاره "الصحۀ و األمان مجهولتان

هـم امنیـت در شـمار     هم سـالمت، . یک امر اساسى و حیاتى

هـا محـروم    هاى بزرگى است که انسان تـا از آن نعمـت   نعمت

مجموعـه پزشـکى و   . فهمـد  و ارزش آن را نمى نباشد، اهمیت

کننـده   هاى سالمت، در واقـع تـأمین   پرستارى و بقیه دستگاه

ان، ن میـ اند و نقش پرستار در ای بزرگ براى جامعه این نعمت

هر چـه کیفیـت زنـدگی کـاري     .اى است نقش بسیار برجسته

مـی رود و   الرا افزایش بدهیم تعهد سازمانی آنهـا بـا   کارکنان

مفهـوم کیفیـت    .آنها نقش خود را می توانند بهتر ایفا نماینـد 

خواهد شأن  اي است که می زندگی کاري نیز مربوط به فلسفه

در فرهنــگ را افــزایش دهــد، تغییراتــی  کارکنــانو منزلــت 

را  کارکنــانســازمانی ایجــاد کنــد و رفــاه فیزیکــی و روحــی 

هـاي کیفیـت    هـاي پیشـرو، برنامـه    در سـازمان . افزایش دهد

کوشـند تـا اعتمـاد و توانـایی حـل مسـئله        زندگی کاري مـی 

را افزایش دهند و در نتیجه رضـایت شـغلی و تعهـد     کارکنان
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از  کارکنـان ی نیازهاي روان. )14(سازمانی آنها را ارتقاء بخشند

طریق کاربرد فنون کیفیت زندگی کاري برآوده خواهد شـد و  

برنامه کیفیت زندگی کاري نیـز شـامل هرگونـه بهبـودي در     

از . باشـد  کارکنـان سازمان اسـت کـه حـامی رشـد و تعـالی      

ــردن     ــل نک ــق تکمی ــن تحقی ــلی ای ــاي اص ــدویت ه  10مح

 .آماري بود نمونهپرسشنامه توسط 

  تشکر و قدر دانی

شـوراي  بر گرفته از طرح تحقیقـاتی مصـوب    تحقیقاین  

از . پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربـت حیدریـه مـی باشـد    

کلیه کسانی که در این تحقیق یاري نموده اند کمال تشکر را 

  .می نمایم
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Abstract: 

Background: This research was conducted to investigate the 
relationship between the quality of work life and organizational 

commitment at Torbat Heydariye University of Medical Sciences.  

Materials and Methods: The population consisted of 329employees 

who were selected randomly. To measure quality of work life and 

organizational commitment, Valton questionnaire and Allen & Meyer 

questionnaire were used, respectively.  

Results: Findings revealed that there was a positive correlation 

between the quality of work life and organizational commitment 

(r=0.56); moreover, the quality of work life and organizational 
commitment in this organization was satisfactory and more than 

average. This study also showed that there was a positive correlation 

between quality of work life &affective commitment and  between 

quality of work life & normative commitment, but there was no 
significant correlation between quality of life & continuance 

commitment (r=0.22).  

Conclusion: Regression analysis indicated that fair compensation can 
predict organizational commitment more than other factors. Programs 

of quality of work life can increase employees' confidence and ability 

to solve problems which lead to promoting in job satisfaction and 

organizational commitment. 

Keywords:  Quality of Work Life, Organizational Commitment, 

Affective Commitment, Normative Commitment, Continuance 

Commitment. 

 

 

 

  


