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تعهد سازمانی در  بینیدر پیشتعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری  نقش

 و بویراحمد آموزش و پرورش کهگیلویه کارکنان

 

  * پور یقیال اتیح

  (مسئول سندهی)نو رانیاصفهان، ا نور واحد امیارشد مشاوره، دانشگاه پ یکارشناس یدانشجو* 

 layeghihayat56@gmail.com:لیمیا

 چکیده

در  یتعهد سازمان ینبیشیدر پ یکار یزندگ تیفیخانواده و ک -نقش تعارض کار هدف از پژوهش حاضر بررسی  مقدمه:

 بود. آموزش و پرورشکارکنان 

ی آماری شامل تمامی جامعه همبستگی بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع روش:

نفر به روش طبقه ای تصادفی و  270بود که نمونه ای به تعداد  1400در سال  راحمدیو بو هیلویآموزش و پرورش کهگکارکنان 

 تعارض کار پرسشنامهان از بین آنها انتخاب شد. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه های با کمک جدول کرجسی و مورگ

 استفاده شد. (1991) ریآلن و ما یتعهدسازمانو مقیاس  (1975توسط والتون ) یکار یزندگ تیفیک، (1996) ریخانواده نت مه 

ی معکوس وجود دارد. خانواده و تعهد سازمانی رابطه -نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعارض کار یافته ها:

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از طریق 

. همچنین کیفیت خانواده می توان تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش را به صورت معکوس پیش بینی کرد -تعارض کار

 زندگی کاری توانست میزان تعهد سازمانی کارکنان را به صورت مستقیم پیش بینی نماید.

 خانواده، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی -تعارض کار ها:کلیدواژه
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 بیان مسألهمقدمه و 

دهند یعنی های گوناگون انجام مینیاز را سازمان های اساسی و حیاتی مورددر جهان امروز بسیاری از فعالیت

 ای سازمانی بنامیمی امروز را جامعهتوانیم جامعههاست؛ بنابراین میثر سازمانؤپیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد م

هایی هستند که بتوانند با همترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمان. در این بین، از م(1386)عالقه بند، 

است. تقریبأ انسانی آن وابستهی وجودی هرسازمان به نیرویی وظایف خودبرآیند. فلسفهکارآمدی و اثربخشی از عهده

ابراین منابع انسانی نقش محوری اند؛ بنترین عامل قلمداد کردهتمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی

گیرد های نامحدود فکری این عامل سرچشمه میدر تحول سازمان دارد و تحوالت عظیم سازمانی از توانمندی

 (1،1998)لوتانس

تواند به تالش بیشتر و تمایل یکی از فرایندهای مؤثر در کارایی سازمان، تعهد و پایبندی کارکنان است که می

شامل قدرت نسبی هویت فرد با  4سازمانی(. تعهد2002، 3و گرین 2سازمان منجر شود )پاگلیس تر برای حفظقوی

حضور در یک سازمان ویژه است. این تعریف سه مفهوم را در بردارد که عبارتند از اعتقاد قوی برای پذیرش اهداف 

تداوم عضویت فرد در سازمان )تانگ سازمان، اشتیاق فراوان برای تالش چشمگیر در سازمان و در نهایت تمایل برای 

( متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی را در سه گروه عمده 1990) 6(. ماتیو و زاجاک2002؛ پاگلیس و گرین 2005، 5چن

( 1384متغیرهای نتیجه. مدنی و زاهدی )-3متغیرهای همبسته، -2. متغیرهای پیش شرط، 1اند: تقسیم بندی کرده

-2متغیرهای شخصی  -1باشد:اند که به شرح زیر میازمانی را در چهارگروه دسته بندی کردهمتغیرهای موثر بر تعهدس

 متغیرهای محیطی.-4متغیرهای سازمانی -3متغیرهای شغلی 

سازمانی است. داشت، متغیر تعهدخواهد بر عملکرد کارکنان تأثیر 7کاریزندگیکیفیت تأثیر ابعادآنچه تحت

 11(، جورتافت1991) 10(، هاولو1991) 9(، لینکین1981) 8خارجی و داخلی همچون گینودوهای آنچنان که در پژوهش

(، 1378(، رستگاری )1376(، گوهری )1381) و کشتی دار (، حمیدی2002) 13(، جان سور1996) 12(، آلن1993)

شد که داده( نیز نشان1383( و خوشبختی )1382(، مرادیان )1379(، جمشیدی )1379زاده )(، قمی1379صنوبری )

عبارت کیفیت زندگی  شد.کاری موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهدوجود هریک از موارد مطرح در کیفیت زندگی

است با استفاده از طراحی شده، نشأت گرفته 1970ی اجتماعی باز که در دهه -کاری که از مفهوم سیستم فنی

درکار، اتکای متقابل و تمایل افراد به ی به تضمین استقاللهای اجتماعترین روابط بین تکنولوژی و سازمانمناسب

اجتماعی باز در عمل یک  -(. هرچند سیستم فنی15،2010و گاتمن 14کند )ادهیکاریمیدرگیرشدن در کار کمک

دهی فنی صحیح ی سیستم و سازمانشود که عملکرد بهینهآید، در این مفهوم فرض میمفهوم قراردادی به حساب می
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کاری بهتر زندگیگردد. کیفیتدارد که درآنها نیازهای اجتماعی و روانی کارگران تامین میای تطابقیط شغلیبا شرا

 (.1،2011گردد )میرکمالی و نارنجی ثانیهای ما میکردن الزامات اجتماعی و فنی شغل در سازمانمنجربه برآورده

ودن کلی و سالمت کارمندان تمرکز کرده بود، اما حاال کاری بر اثرات استخدام بر خوب بدر ابتدا، کیفیت زندگی

تأکید و تمرکز آن تغییرکرده است. هرسازمانی به فراهم کردن محیط خوبی برای کارکنان نیاز دارد که شامل همه 

 شود که آنها بتوانند کارکنانشان را برای مدت طوالنی و برای رسیدن به اهداف سازمانهای مالی و غیرمالی میمشوق

کاری به عنوان فرهنگ، سطح باالیی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان (. کیفیت زندگی2010، 2حفظ کنند )کار

ها ی آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آنآورد، به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعهوجود میبه

 متعهد باشد.

خانوادگی فرد است تعارض  شغلی و عملکرد عملکرد ی که دارای تأثیرات دوجانبه براز عوامل دیگر یکیاز طرفی

ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا خانواده به تجربه-است. تعارض کار 3خانواده -کار

-(. تعارض کار4،2008ت و پوکیننفدل کند اشاره دارد )رانتاتن، کینون،کند و از منابع در دسترس فرد تجاوز میمی

های چندگانه را که نیاز به زمان، انرژی و گیرند که باید نقشافتد که افراد در شرایطی قرار میخانواده، زمانی اتفاق می

طبق تعریف  (.5،2007کند )جنز، چونکو، رنگرجن و رابرتها با یکدیگر تداخل پیدا میتعهد دارد، انجام دهند و همه آن

باشد که در آن نقشی میخانواده نوعی از تعارض بین-( تعارض کار1385نقل از رستگار خالد، 1985هاوس )گرین 

-باشد. بدین معنا که مشارکت در نقشفشارهای ناشی از کار و خانواده از هر دو طرف و یا برخی جهات ناهمساز می

ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این و سازمان خانواده برای افراد-گردد. تعارض کارکاری یا خانوادگی دشوار می

وری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی و افزایش تأخیر و غیبت و کناره گیری از ها باعث کاهش بهرهتعارض در سازمان

 (.2000؛ کونولی،2006شود )کوهن و براور،کار می

ی حالتی ه مبتنی بر زمان که بازتاب دهندهخانواده بر گرفته از سه منبع است: تداخل کار در خانواد-تعارض کار

شود. تداخل کار در های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده میاست که در آن خواسته

ی این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از خانواده مبتنی بر فشار که مشخص کننده

کند. در این شکل از برد را مختل میشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر میتوان فرد شده که ن

ی آن است شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کنندهرمقی میتعارض، کارکردن موجب خستگی و بی

ی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل هرود، اگر در محیط خانوادکه رفتارهایی که در محل کار، انجام آنها انتظار می

ی اصلی در این پژوهش آن است که آیا بنابراین مسأله (.7،1985؛ گرین هاوس و دیوتل6،1987نمایند )اتزیونمی

خواهند داشت و این ارتباط  در کارکنان یبا تعهد سازمانرابطه ای معنادار  یکار یزندگ تیفیتعارض کار خانواده و ک

 چگونه است.

 ضرورت و اهمیت مسأله

 دهد )استیرز افزایش را اعضایش تعهدسازمانی سطح بایستی سازمان یک چرا اینکه از دارد وجود زیادی دالیل     

دارد  تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با طورکلی به و بوده جدید مفهوم یک سازمانی تعهد اوالً(. 1992 ،8پورتر و
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شغلی  رضایت ازقبیل پیامدهایی با تعهدسازمانی که است داده نشان تحقیقات ثانیاً(. 0200، 1بارون و )گرینبرگ

 و( 1986 4چتمن، و اریلی) اجتماعی فرا سازمانی رفتار ،(1990 ،3زاجاک و ماتیو) حضور ،(4198 2استراسر و )باتمن

( 1982 ،استیرز و ترپور ،5مودی) شغل ترک به تمایل با و مثبت( رابطه 1993 اسمیت و آلن یر، شغلی )می عملکرد

 .دارد منفی رابطه

نند ماان میر سازمدکارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری     

نگ و هند )واکرده و پرورش دکنند. مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظو کار می

است.  رار گرفتهقها مورد تایید یر مثبت تعهدسازمانی در عملکرد سازمانها در بسیاری پژوهش( وتاث2006همکاران،

 به سازمانی عهدت (.2002یر، افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج و غیبت آنها از کار بیشتر است )آلن و ما

 جهت دیمفی اطالعات است قادر داشتند، اظهار( 1998) اسیرز و کخ که همانطور تلقی طرز و نگرش یک عنوان

 اختیار در عملکرد و کارایی افزایش همچنین و تأخیر و غیبت انسانی، نیروی نگهداری و حفظ سازماندهی، ریزی،برنامه

 .قراردهد مدیران

اهمیت تعهدسازمانی در آن حد است که در متون تحقیقی اخیر، تعهدسازمانی به مثابه عامل مهمی برای درک و 

شده است ماندن در شغل خود، تلقیکننده خوبی برای ارزیابی تمایل آنها به باقیبینیق افراد و پیشفهم عالئ

( و همچنین اندازه گیری و شناخت تعهد سازمانی، اطالعات مفیدی برای برنامه ریزی و سازماندهی 1380)اسماعیلی،

کند و تلفیق منافع فرد و سازمان کمک می ( و به هماهنگی1381دهد )نقل از برهانی،در اختیارمدیران قرار می

هایی مناسب جهت افزایش تعهدسازمانی و نهایتأ بهبود عملکرد (. بنابراین شناخت روش1992و همکاران، 6)رابینسون

 (.1390وری سازمان امری حیاتی است )دهقان، صدقیانی و مرادی، کارکنان و بهره

 روش

یچ یک یر در هاز آنجا که در این پژوهش محقق بدون اینکه قصدتغیاین تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. 

ور از بیعی و بدطوقعیت بنابراین تحقیق در م از متغیرها را داشته باشد، ارتباط بین متغیرها را با هم بررسی می کند؛

 (.1380دالور،) هرگونه دستکاری میدانی و آزمایشگاهی انجام خواهد شد

ه ک احمد بوده و بویراداره کل آموزش و پرورش کهگیلویکلیه کارکنان  ری عبارت بود ازدر این مطالعه، جامعه آما

 بود. نفر 850اند. تعداد کلیه کارکنان این نهاد  حدود نهاد مشغول به کار بودهدر این  1400در سال 

نفر در نظرگرفته  270نفر بود که با احتمال افت آزمودنی  265حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 

های موردنظر پرسشنامه ،انتخاب نمونه تحقیقای انتخاب شدند و پس از گیری تصادفی طبقهشد که به روش نمونه

 برای گروه نمونه اجرا شد و اجرا به صورت فردی بود.

 ابزار

 تعهد عاطفی سوال و مولفه های 24این پرسشنامه که مشتمل بر : (1991) یرپرسشنامه تعهدسازمانی آلن و ما

( است. پرسشنامه از نوع 24تا  17سوال های ) ( و تعهد هنجاری16 تا 9سوال های ) (، تعهد مستمر8تا  1سوال های )

کمی  پاسخ بسته و مقیاس اندازه گیری سواالت پرسشنامه، مقیاس لیکرت بوده که شامل گزینه های بسیار مخالفم،
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 7تا  1باشد و روش امتیاز گذاری به ترتیب از افقم و بسیار موافقم مینسبتأ مو مخالفم، نظری ندارم، کمی موافق و

 24،21،19،18،17،16،15،10،9،8،6،5،4باشد: است. سواالت معکوس نیز به این ترتیب می

ساتید ران و اها توسط صاحب نظروایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن بودن گویه

یب شد که ضر محاسبه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ آلن و مایرپرسشنامه تعهد سازمانی توسط  پایاییتأیید شد. 

 .به دست آمد 70/0حاضر نیز ضریب آلفا برابر  تحقیقبه دست آمد. در  86/0آلفا برابر 

-تعارض کارسوال است که پنج سوال  10این پرسشنامه دارای  :(1996نت مه یر،) خانواده پرسشنامه تعارض کار

مانند ) کار-شود( و پنج سوال تعارض خانوادهمانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می) خانواده

-امتیازی لیکرت اندازه 7شود( را در مقیاس ای من میوظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه

 گیری می کنند.

ازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از روایی پرسشنامه توسط س

زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط 

پژوهش توسط اساتید و  (. روایی پرسشنامه1386فاتحی زاده،) منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد

پایایی مقیاس توسط نت مه یر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب صاحبنظران تأیید شده است. 

 محاسبه گردید. 84/0به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفا برابر  88/0آلفا برابر 

( تهیه شده و به علت اینکه پژوهش حاضر 1975) ناین پرسشنامه توسط والتو  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:

سوال تشکیل شده است که به  35ابعاد خاصی از مطالعات والتون را موردنظر دارد از آن استفاده شده است. این ابزار از 

پرسشنامه،  ؤاالتبرای سنجش س پردازد.بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کیفیت زندگی کاری والتون می

 5و  بیانگر خیلی کم 1تایی است که در آن عدد  5قیاس لیکرت استفاده شده است. طیف به کار برده شده طیف از م

باشد. روایی پرسشنامه موردنظر توسط صاحب نظران تأیید شده است. پایایی مقیاس توسط والتون بیانگر خیلی زیاد می

به دست آمد. در پژوهش حاضر نیز ضریب  87/0ا برابر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آلف

 محاسبه گردید. 92/0آلفا برابر 

های آمارتوصیفی همچون فراوانی، میانگین و ها از روشهای توصیفی آزمودنیبه منظور تجزیه و تحلیل ویژگی

رگرسیون  تحلیلو های تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه انحراف معیار استفاده شده است.

 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. چندمتغیری 

 یافته ها

 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق :1جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره

 خانواده کار تعارض  92/44 84/12 24 62

 کیفیت زندگی کاری 44/86 72/17 43 139

 انی تعهد سازم 82/72 57/12 31 112
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 بین ابعاد تعارض کار خانواده و تعهد سازمانی: ضریب همبستگی پیرسون 2جدول 

 داریسطح معنی  تعهد سازمانی ادراک از ساختار کالس

 0001/0 -41/0** خانواده با تعارض کار

 0001/0 -36/0** کار با تعارض خانواده

همانطور که  را نمایش می دهد. و تعهد سازمانی دهتعارض کار خانوا نیب رسونیپ (، ضریب همبستگی2جدول )

با تعهد سازمانی کارکنان رابطه منفی  کار -تعارض خانوادهو  خانواده -تعارض کارمشاهده می شود، بین هردو بعد 

 (.p≤01/0وجود دارد )

 تعارض کار خانوادهبر اساس  تعهد سازمانیبینی : ضریب رگرسیون چندگانه پیش3جدول 

ارائه شده تعارض کار خانواده بر اساس  یتعهد سازمانبینی ندگانه جهت پیش( جدول ضرایب رگرسیون چ3در جدول )

 -و تعارض -18/0خانواده با مقدار بتای  -های تعارض کارشود که از طریق مؤلفهمشاهده میگونه که است. همان

 هستیم.  نانتعهد سازمانی کارکبینی نمرات قادر به پیش tمعناداری  و -14/0مقدار بتای  با کار -خانواده

 ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیبین : ضریب همبستگی پیرسون 4جدول 

 داریسطح معنی  تعهد سازمانی ادراک از ساختار کالس

 002/0 32/0** پرداخت منصفانه

 0001/0 42/0** شرایط کاری ایمن

 001/0 34/0** توسعه قابلیت ها

 0001/0 32/0** امکان امنیت دائمی

 003/0 30/0** ضای کلی زندگیف

 0001/0 35/0** قانون گرایی

 0001/0 40/0** یکپارچگی سازمان

 0001/0 38/0** وابستگی اجتماعی

 0001/0 39/0** کیفیت زندگی کاری )کل(

0/01** P<                       0/05P< * 

سطح  t شدهضرایب استاندارد استاندارد نشده ضرایب  مدل

 β انحراف معیار 2R B داریمعنی

 24/44 07/3  42/14 0001/0  (cمقدار ثابت )

 با تعارض کار

 خانواده
26/0 

 

33/0- 13/0 18/0- 53/2 01/0 

 با تعارض خانواده

 کار
29/0- 14/0 14/0- 50/3 03/0 
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را نمایش می دهد. همانگونه که  هد سازمانیو تع ابعاد کیفیت زندگی کاری نیب رسونیپ (، ضریب همبستگی4جدول )

تمام مؤلفه های کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد سازمانی آنها نتایج جدول نشان می دهد، ضریب همبستگی بین 

 (.P<0/01)مستقیم و معنادار است

 بر اساس متغیرهای پیش بین تعهد سازمانیبینی : ضریب رگرسیون چندگانه پیش5 جدول

 

کیفیت زندگی کاری بر اساس  یتعهد سازمانبینی ن چندگانه جهت پیش( جدول ضرایب رگرسیو5در جدول )      

رگرسیونی از نظر آماری معنادار است  عرض از مبدأ در مدل tشود، مقدار طور که مشاهده میارائه شده است. همان

(05/0P≤همینطور مشاهده می .)با معناداری  های کیفیت زندگی کاریشود که از طریق مؤلفهt بینی پیش قادر به

 هستیم.  تعهد سازمانی کارکناننمرات 

 

 نتیجه گیری و بحث

پرداخته شد. به  کارکنان یبا تعهد سازمان یکار یزندگ تیفیتعارض کار خانواده و ک ارتباطدر این پژوهش به بررسی 

 ه است.تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شدهمبستگی پیرسون و آماری های از روش  پژوهشمنظور آزمون این 

و  یمنف یهمبستگ تعهد سازمانی کارکنانبا  تعارض کار خانوادهنشان داد  رسونیپ یحاصل از همبستگ یها افتهی

همراه خواهد بود و کاهش  تعارض کار خانواده با کاهش تعهد سازمانینمرات  شیافزا گر،ید انیمعکوس دارد. به ب

درصد  26نشان داد که  رگرسیون نیز لیحاصل از تحل یها تهافی شود. یمنجر م تعهد سازمانی شیبه افزا زین تعارض

تعارض کار  یمؤلفه ها قیاز طر نی. همچنگرددیم نییتب تعارض کار خانوادهتوسط  تعهد سازمانی کارکنان انسیاز وار

 یدارند م یهمخوان جینتا نیکه با ا یقاتی. از جمله تحقمیکن ینیب شیرا پ تعهد سازمانی کارکنان میتوان یم خانواده

 را نام برد.( 1391و نعیمی )( 2010(، هونگ، تاک و بوجانگ )1399مرتضوی و عریضی ) توان

خانواده و کار توازن  هرچه فرد بتواند بینتوان گفت  یم تعهد سازمانیبا  تعارض کار خانوادهارتباط معکوس  نییدر تب

تعهد  ،و مسئولیت های خانوادگی تداخل نداشته باشندبرقرار کند به گونه ای که انجام وظایف کاری و ایفای نقش ها 

آرامش ناشی از توازن بین کار و خانواده بر شرایط فرد به سازمانی که در آن کار می کند باال می رود و آثار روانی و 

قبال از تعهد باالتری نسبت به سازمان خود برخوردار است و در  گذارد و درنتیجه فرداش نیز تأثیر مثبت می شغلی

سطح  t شدهضرایب استاندارد یب استاندارد نشدهضرا  مدل

 β انحراف معیار 2R B داریمعنی

 43/58 99/3  62/14 0001/0  (cمقدار ثابت )

 پرداخت منصفانه

47/0 

43/0 9/0 28/0 86/4 0001/0 

 001/0 14/3 26/0 14/0 50/0 شرایط کاری ایمن

 03/0 50/3 23/0 14/0 36/0 توسعه قابلیت ها

 0001/0 56/4 29/0 09/0 44/0 مکان امنیت دائمیا

 006/0 76/2 17/0 09/0 25/0 فضای کلی زندگی

 0001/0 27/4 27/0 10/0 42/0 قانون گرایی

 0001/0 85/3 30/0 12/0 45/0 یکپارچگی سازمان

 0001/0 22/5 25/0 10/0 39/0 وابستگی اجتماعی
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از سوی دیگر، تعارض کار با خانواده باعث فشار  ماندن در سازمان دارای نگرش و احساسات مثبت و خوشایندتری است.

 و تنش شغلی می شود، و فشار و تنش باعث کاهش عملکرد و پایین آمدن تعهد فرد نسبت به سازمان می شود. 

د سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که بین تمام در ادامه به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با تعه

مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد و هرچه نمرات کیفیت 

میزان که زندگی کاری در کارکنان باالتر باشد، به تبع آن میزان تعهد سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت و به هر 

نشان  رگرسیون نیز لیحاصل از تحل یها افتهیکیفیت زندگی پایین باشد، نمرات تعهد سازمانی نیز کاهش می یابد. 

از  نی. همچنگرددیم نییتب کیفیت زندگی کاری آنهاتوسط  تعهد سازمانی کارکنان انسیدرصد از وار 47داد که 

با  توان یم این نتایج را. میکن ینیب شیرا پ سازمانی کارکنان تعهد میتوان یم کیفیت زندگی کاری یمؤلفه ها قیطر

(، 1395(، رنجبر )1396(، رحیمی )1396جوادی و همکاران )(، 1398عموزاد و بریمانی ) یپژوهش ها نتایج تحقیقات

 همسو و همخوان دانست. (1391و نعیمی ) (1392بایی )

سازمانی که به  ،یتوان گفت به طور کل یم تعهد سازمانیبا  یکیفیت زندگی کار مستقیم و معنادارارتباط در تبیین 

کیفیت زندگی موجب افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان می شود.  کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارد

های شغلی،  توانمندسازی، توسعه فرصت کاری یک ساختار چندبعدی است که شامل سیستم پاداش، آموزش و

سازمانی، پرداخت  بهداشت محیط کار، امنیت شغلی، فرهنگ گیری، شرایط کاری سالم، توجه به صمیممشارکت در ت

 عدالت سازمانی، استقالل کارکنان، تعهد کارکنان، تعامل اجتماعی، عزت منصفانه، درآمد کافی، مشارکت در سود،

سازی  سرپرستان و همکاران، غنی در کار، رضایت شغلی، مشارکت کارکنان، روابط با نفس، بیان خود، دموکراسی

 شغلی، سالمت روانی، ایمنی و رفاه، توسعه شایستگی و تعادل بین کار و زندگی غیر شغلی است؛ که شغلی، انگیزش

وری،  آنان، بهره ها ضروری است و بر حفظ کارکنان کارآمد و عملکرد در سازمان حاین عوامل برای مدیریت صحی

ها جهت زنده ماندن در محیط  سازمان گذارد؛ بنابراین اری و تعهد سازمانی تأثیر میغیبت، کاهش استرس، نرخ نگهد

منظور دستیابی به عملکرد  تحقق نیازهای آنان به رقابتی، بایستی برای جذب و حفظ کارکنان ماهر و بااستعداد و

 .ندکاری را برای کارکنان فراهم نمای باالیی از کیفیت زندگی حسازمانی مطلوب، باید سط

شود که  نظر گرفته می عنوان یک نوع وابستگی عاطفی و روانی کارکنان به سازمان در از سوی دیگر تعهد سازمانی به

سازمان تعیین کرده و به آن احساس تعلق  بر اساس آن فردی که به سازمان بسیار متعهد است، هویت خود را بر اساس

کند و در آن  های سازمان مشارکت می برد؛ و در فعالیت می ن لذتکند و از ادامه عضویت در آن سازما و وابستگی می

دادهای سازمانی از قبیل تمایل به  تعهد سازمانی، عملکرد کارکنان و برون دهد که شود. تحقیقات نشان می درگیر می

ود تعهد که وج طوری دهد، به تر و نیز غیبت کارکنان را تحت تأثیر قرار می با کیفیت ترک خدمت، ارائه خدمات

افزايش  به کارکنان عملکرد بر تأثير با و شود مي خدمت ترک کاهش و سازمان در سودآوري افزايش سازمانی موجب
وفادار  شناس، وظيفه که کارکنان نسب به سازمان خود انجامد. وقتي خدمات مي ۀوري، بهبود و افزايش کيفيت ارائ بهره

گردد تا کارآيي و اثربخشي  باعث مي  رکنند، در نتيجه اين ام يت ميفعالو متعهد باشند. با تالش و کوشش بيشتري 
نسبت به  ن ادارات آموزش و پرورشانتظار ميرود، مديرا وري سازمان به حداکثر برسد؛ بنابراين آنان و در نهايت بهره

به فعاليت بيشتري کارکنان تالش و کوشش کنند تا آنان را  شناسي و تعهد در پايبندي و تقويت حس وفاداري، وظيفه
 د.کنن آفريني مي النه در سازمان نقشها و اهداف سازمان پايبندتر بوده و فعا ارزش وادارند. همچنين افراد متعهدتر، به
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 منابع

 .66-69صص  .112ی ، شمارهماهنامه تدبیر، تعهد سازمانی، 1380اسماعیلی، کوروش، 

آذر گرگان.  5 مارستانیکارکنان ب نیدر ب یبا تعهد سازمان یکار یدگزن تیفیک نیرابطه ب ی(. بررس1392) نیریش ،ییبا

 .واحد شاهرود یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا

نامه کارشناسی پایان، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1381برهانی، فاطمه، 

 واحد علوم و تحقیقات.دانشگاه آزاد اسالمی،  ارشد

ی دولتی بهزیستی استان بخشی روزانه( کارکنان مرکز توانQWL، بررسی کیفیت زندگی کاری )1379جمشیدی، عالیه، 

 بخشی. تهران.، دانشگاه علوم پزشکی و توانی کارشناسی ارشدنامهپایانتهران، 

(. پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان 1396جعفر ) ،یمحمد و حسن یعل ،یمحسن؛ نظر ،یرحم خدا؛ رسول ،یجواد

 .79-93، 38، 10پژوهشی آموزش و ارزشیابی، -خانواده و تعهد سازمانی. نشریه علمی-زن براساس تعارض کار

بدنی های تربیتبررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده (.1381) حمیدی، مهرزاد؛ کشتی دار، محمد

 .15ی شماره ی حرکت،نشریه، های سراسر کشوردانشگاه

های رهبری، کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی بعدی سبکطراحی و تبیین مدل سه (.1383) خوشبختی، جعفر

بدنی دانشگاه تربیت ی دکتریرسالههای دولتی کشور، بدنی دانشگاههای آموزشی تربیتها و گروهمدیران دانشکده

 تهران، تهران.

سازی شغل و رضایت شغلی تبیین ارتباط ابعاد غنی (.1389) له؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ مرادی، شعباندهقان، نبی ا

 .2ی ، شمارهفصلنامه مطالعات کمیکارکنان، 

 دی)مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شه یو تعهد سازمان یکار یزندگ تیفیک نیرابطه ب ی(. بررس1396محمد ) ،یمیرح

 .یبهشت دیارشد دانشگاه شه ینامه کارشناس انیتهران(.  پا یبهشت

 انیشمال استان فارس. پا یورزش رانیدب ییو کارآ یبا تعهد سازمان یکار یزندگ تیفیک نی(. رابطه ب1395حسن ) رنجبر،

 .واحد ارسنجان یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس

ای های زنجیرهعملکرد کارکنان شاغل در شرکت فروشگاهی کیفیت زندگی کاری بر بررسی رابطه (.1379) صنوبری، فرهاد

 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی.ی کارشناسی ارشدنامهپایانرفاه، 

 پنجم(. تهران: روان. شیرای)و ،یآموزش تیریو اصول مد ینظر یمبان (.1386) یبند، عل عالقه

ری و هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان. (. رابطه کیفیت زندگی کا1398ابوالقاسم ) ،یمانیقربان و بر عموزاد،

 .137-172، 61 ،یتیپژوهشنامه ترب یفصلنامه علم

های کیفیت زندگی کاری با عملکرد نیروی انسانی در خبرگزاری جمهوری ی شاخصبررسی رابطه (.1379) قمی زاده، رضا

 ، مرکز آموزش مدیریت دولتی.ی کارشناسی ارشدنامهپایاناسالمی ایران، 
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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the role of work-family conflict and quality 

of work life in predicting organizational commitment in education staff. 

Method: The research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of 

method. The statistical population included all education staff of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad in 

1400, from which a sample of 270 people was selected by stratified random sampling method with 

the help of Krejcie and Morgan table. For data collection, the Netmeier (1996) Family Conflict of 

Labor Questionnaire, Walton (1975) Quality of Work Life Questionnaire, and the Allen and Meyer 

Organizational Commitment Scale (1991) were used. 

Results: The results of Pearson correlation showed that there is an inverse relationship between 

work-family conflict and organizational commitment. There is a direct and significant relationship 

between quality of work life and organizational commitment. The results of multiple regression also 

showed that through work-family conflict, the organizational commitment of education staff can be 

inversely predicted. Also, the quality of work life was able to directly predict the level of 

organizational commitment of employees. 

Key words: Work-Family Conflict, Quality of Work Life, Organizational Commitment 
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