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 دهیچک
 

 یکشاورز جیترو کارشناسان یسازمان دو تعه یکار یزندگ تیفیک ةرابط یبررس هدف با حاضر پژوهش

 ةجامع. است هشداستفاده  یهمبستگ -یفیاز روش توص ،حاضر پژوهش در. آمد در اجرا به کرمان استان

 با که بودند کرمان استان یکشاورز جیترو بخش در شاغل کارشناسان از نفر 186 شامل پژوهش یآمار

 انتخاب نفر 120 تعداد متناسب انتساب با یا طبقه یریگ نمونه روش و مورگان و یکرجس جدول از استفاده

 ینظر گروه طبقآن  ییروا که شد استفادهو ابزار پرسشنامه  شیمایفن پ ازها  داده یآور جمع یبرا. شدند

کرونباخ استفاده  یآلفا ةپرسشنامه از آمار یها اسیمق ییایپا زانیم نییتع یبرا .دیرس دییأت بهاز متخصصان 

 این از حاصل نتایج. نددشتحلیل وتجزیه LISREL8.5و  SPSSwin20افزارهای  نرم از استفاده اها ب دادهو  شد

با  یکار یزندگ تیفیک نیب یمعنادار و مثبت یهمبستگ که داد نشان نانیاطم درصد 11 سطح در پژوهش

 یساز مدل جینتا نیهمچن ؛دارد وجود( یهنجار و مستمر ،ی)عاطف یسازمان دتعه یها مؤلفه یتمام

دار  معنی tو مقدار  60/6با ضریب مسیر  یکار یزندگ تیفیکه ک است اینبیانگر  یمعادالت ساختار

  یطور  استان کرمان دارد، به یکشاورز جیکارشناسان ترو یسازمان دداری بر تعه ( اثر مثبت و معنی10/0)

 .ستدارا را یکشاورز جیترو کارشناسان یسازمان هدتع راتییتغ از درصد 21 نییتب ییتوانا که

 

 یکشاورز جیترو کارشناسان ،یهنجار دتعه مستمر، دهتع ،یعاطف دتعه :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
هاي اقتصادي در ايران  بخش ترينبزرگ از يكي كشاورزي

 در كه يمهم يها نقش و تیموقع  ةبخش به واسط نيا .است
 ةرابط  ةواسط  به نیهمچن و دارد اشتغال و دیتول نظر از اقتصاد

 است برخوردار ييباال تیاهم از ياقتصاد يها بخش ريسا با آن
(Zare-Mehrjerdi and Javedan, 2009 ،)كه يطور به 

 و كشور ياجتماع و ياقتصاد نظام در کياستراتژ ينقش
 نیمأت و يمل ةتوسع اهداف شبردیپ در ينیسنگ رسالت

(؛ Rajaee et al., 2009) دارد عهده بر جامعه ياساس يازهاین

 يضرور ازین و شرط شیپ يكشاورز بخش ةتوسع جهینت در
 نيا در توسعه موانع كه يزمان تا و است كشور ياقتصاد ةتوسع
 و رشد ،ييشكوفا به زین ها بخش ريسا نشود، برطرف بخش
 ,Amirtamori and Khalilian) افتي نخواهند دست توسعه

2007; Mortazavi et al., 2010 .)بخش  ،يكل  طور  به
 33 ،يداخل ناخالص دیتول درصد 3/11 نیتأمبا  يكشاورز
 ,.Yaghoubi et al) ييغذا يازهایندرصد  23 اشتغال،درصد 

2007; Khorrami et al., 2010; Nameghi and 

Sarvari, 2010 )درصد  28 و ينفت ریغ صادراتدرصد  32 و
 كشور اقتصاد در يا ژهيو گاهيجا مرتبط عيصنا ازین مورد موارد
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 امروزه نيا وجود با(؛ Nameghi and Sarvari, 2010) دارد
 فشار و جمعیت افزايش همچون ييها چالش با بخش نيا

 كشاورزان دسترسي نداشتن كافي، غذاي تولید يبرا فزاينده
 و ها سازمان پايین كارايي نوين، هاي فناوري و دانش به

 كشاورزان به جديد اطالعات و دانش انتقال در دولتي نهادهاي
 به يابیدست يبرا كه( Rezaee et al., 2009) سترو روبه
 ازین مورد يعوامل يكشاورز  ةجانبهمه و شتریب چههر ةتوسع
 بخش در شاغل يانسان يروین مهم عوامل از يكي كه است

 ,Rezaee and Rezvanfar) است يكشاورز يها سازمان

 سرماية ترينمهم كارا انساني نیروي كه است(. روشن 2008
 ,Monajemzadeh and Baradaran) است يسازمان هر

هم عامل كار و هم  يانسان يروی(. از آنجا كه انسان و ن2009
 هاي سازمان ،(Mehmandost et al., 2008خالق آن است )

 دارايي را آن انساني منابع به راهبردي نگاه با حاضر عصر
 Hatami et) رندیگيم نظر در سازمان ارزشمند و هوشمند

al., 2012كسب عامل نيترمهم كه ندوافق امر نيا بر ( و 
 Baghery andآن است ) يانسان منابع سازمان يرقابت تيمز

Tavallaee, 2010از  يسازمان می( و تحوالت عظ
 ردیگ يم سرچشمةعامل  نيا ينامحدود فكر يها يتوانمند

(Mehmandost et al., 2008.) 
 يروین به توجه ،ديآ يمبر فوق مطالب از كه طور همان

 نیروي امروزه كه جايي تا است يافته افزايش روز به روز يانسان
 معناست بدان اين. اند نهاده نام ها سازمان مشتريان را انساني

 اساسي نیازهاي به پاسخگويي ضرورت جديد عصر در كه
 نیل زيرا گیرد؛ مي قرار اول اولويت در سازمان هر در كاركنان

 هاي خواسته و اهداف تأمین گرو در سازمان اهداف به
 ,.Khanfir et al) است انساني منابع مشروع و منطقي

 ةده دو در كه ،شغلي هاي نگرش از يكي رو نيا از(؛ 2009
 كرده كسب سازماني رفتار مطالعات در اي ويژه جايگاه اخیر
 شغلي نگرش نوع اين .است كاركنان سازماني تعهد ،است

 و دارد كاركنان سازماني رفتار فهم و درك در خاصي اهمیت
 شمار به سازمان آتي پیشرفت براي خوبي ةكنندبیني پیش

 كه  طوري  به ،(Soltan-Hosseini et al., 2009) آيد مي
 جلوه مهم اجتماع در را سازمان وجهة دهمتع يانسان يروین
 كند يم فراهم سازمان توسعة و رشد يبرا را نهیزم و دهديم
(Delgoshaei et al., 2008 در .)نیروهايوجود  ،واقع 

 ضمن سازمان هر در سازمان به هدمتع و توانمند انساني
 چشمگیر افزايش باعث جاييهجاب و تأخیر غیبت، كاهش

 اهداف بهتر تجلي كاركنان، روحي نشاط سازمان، عملكرد

 شد خواهد فردي اهداف به دستیابي نیز و سازمان متعالي
(Delgoshaei et al., 2008; Abili and Nastezaie, 

 پايبندي و تعهد داراي كهكاركناني  ،گريد عبارت به(؛ 2010
 در بیشتري مدت و دارند خود كار در بیشتري نظم هستند
 كمتري تعهد كه افرادي و كنند مي كار و مانند مي سازمان

 است بیشتر هاآن در كار از خروج و بتیغ دارند
(Yaghoubi et al., 2009 اين .)ترك كه است حالي در 

 فرد زمان هر و است هزينهپر بسیار ها سازمان براي كار
 و شود مي استخدام جايگزين فردي كند مي ترك را كارش

 تجربه كسب براي كافي زمان بايد كه شود مي داده آموزش
 (.Mehdad et al., 2011) باشد داشته كار در

 در مهم هاي موضوع جمله از سازماني دتعه ،يكل  طور  به
 Shaemi-Barzaki) است سازمان و شناسيروان مباحث

and Asghari, 2010 )بسیار جايگاه از سازماني رفتار در و 
 هدتع از(. Hatami et al., 2012است ) برخوردار ييباال

 و فيتعار ،. در واقعاست شده ارائه يمختلف فيتعار يسازمان
 دتعه كه است موضوع نيا  ةدهند نشان مختلف يها سنجش

 مشخص را سازمان با فرد ارتباط اي رابطه يچگونگ يسازمان
(. در Sayyed-Naghavi and Baharloo, 2009) دنكيم
 است واقعي نیروي و قدرت سازماني دتعه ،يكل فيتعر کي
 خود معرف را سازمان و ملتزم سازمان به را خود افراد تا

 هدتع كه است آمده گريد فيتعر در(. Zaki, 2008) بدانند
 شدهاحساس يدلبستگ اي يوابستگ :از است عبارت يسازمان

-Bahari-Far and Javaheri) سازمان با فرد يسو از

Kamel, 2010 .)نیرومندي به سازماني تعهد ،واقع در 
 اشاره مخصوص سازمان يک در شدندرگیر در افراد هويت

 در كه يمشترك(. موضوع Tavakoli et al., 2009) كند مي
 اصطالح دارد وجود يسازمان دهتع از مختلف فيتعار

 است سازمان و فرد نیب وندیپ اي( يوستگی)پ يوابستگ
(Bahari-Far and Javaheri-Kamel, 2010 .)طور همان 

 يمفهوم سازماني دتعه ،ديآ يبرم فوق فيتعار از كه
 بین از( كه Riketta and Dick, 2005) است بعديچند

 شهرت ماير و آلن مدل نیز بعديچند هاي سازي مفهوم
( كه Tavakoli et al., 2009) است آورده دست هب بیشتري

 در ماير و آلن مدل يگگسترد و جامعیت بهبا توجه 
 سازماني دهتع سنجش اریمع مدل اين ،يقبل هاي پژوهش

 ريما و آلن. است پژوهش نيا در يكشاورز جيترو كارشناسان
 بیانگر كه كنند مي تعريف رواني حالت نوعي را سازماني دتعه

 است سازمان يک در خدمت ةادام يبرا الزام يا نیاز تمايل،
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(Mehdad et al., 2011 )با يسازمان دتعه يبرا بعد سه و 
 قائل يهنجار دتعه و مستمر دتعه ،يعاطف دتعه نيواعن

به عاطفي  هد(. تعAllen and Meyer, 1991) اند شده
 اشارهسازمان  وابستگي احساسي به سازمان و ابراز هويت

 فرد كه  يطور  به ،(Abedi-Jafari et al., 2010دارد )
 احساس آن به ،ردیگيم سازمان از را خويش هويت مستخدم

 لذت آن در عضويت ةادام از و كنديم وابستگي و تعلق
 دارايكاركنان  ،واقع در(. Jahangir et al., 2008) برد مي
 به كه مانند مي سازمان در خاطر اين به قوي عاطفي دتعه
 كه ،مستمر د(. تعهCastro et al., 2004) دارند تمايل آن

ترك  يباال ةنيهز لی، به دلاست سازمان کي با ماندن به ازین
-Bahari-Far and Javaheriشده است ) فيآن تعر

Kamel, 2010 .)مستمر باال در  دكاركنان با تعه ،واقع در
 ,.Sinclair et alدارند ) زنیا به آن چون مانند سازمان مي

 در ماندن به فرد تمايل ،)مستمر( دتعه نوع نيا در(. 2005
 كار و دارد احتیاج كار آن به وي كه است آن بیانگر سازمان
 اين(. Tavakoli et al., 2009) دهد انجام تواند نمي ديگري

 دتعه» عنوان اب آن از كه است محاسبه يک  ةكنند بیان دتعه
د (. تعهKhanfir et al., 2009) كنند مي ياد نیز «عقالني
كار در  ةاعتقاد و باور به ادام  ةدهند )تكلیفي( نشان يهنجار

 عبارتيبه  ؛(Abedi-Jafari et al., 2010سازمان است )
 تكلیف احساس چون مانند مي سازمان در افراد ديگر،

 ,.Jahangir et al) كنند ترك را سازمان نبايد كه كنند مي

 كه ندنمايم باقي سازمان در زماني تا كاركنان پس(. 2008
 باشد مناسبي و درست كار سازمان در ماندن آنان نظر از
(Khanfir et al., 2009در واقع تعه .)موجب يهنجار د 

 کيتحر در يمهم عامل و شود يم سازمان به اعتماد شيافزا
 Bahari-Far and) است سازمان در افراد مشاركت

Javaheri-Kamel, 2010 .)دتعه نوع سه هر گرچه 
 اشاره دخو سازمان در فرد ماندن باقي احتمال به سازماني

 كامالً سازمان آن به دلبستگي و تعلق ماهیت اما كند مي
 دارد بستگي سازماني دهتع نوع به حالت اين و است متفاوت

(Ghafouri-Varnosfaderani and Golparvar, 2010.) 
 بعديچند يساختار كاري زندگيكیفیت  ن،يا بر افزون

 ;Mirkamali and Narenji-Sani, 2008) دارد پويا و

Shahbazi et al., 2010; Fakhrpoor et al., 2012 )كه 
 توان ياز آن نم يشمول و جهان نظر  اتفاق مورد واحد فيتعر

 معناي مورددر  ،در واقع .(Shokri et al., 2011) كردارائه 
(. Ashrafi and Eilka, 2010) دارد وجود كمي توافق آن

 دو از توان يم را كاري زندگيمفهوم كیفیت  ،يكل طور به
 (: Cascio, 1995كرد ) فيتعر يو ذهن ينیع دگاهيد

 معادل كاري زندگي كیفیت عیني، تعريف( در الف
 سازماني واقعي و عیني هاي رويه و شرايط از اي مجموعه

 مشاركتي، سرپرستي ترفیع، هاي مشي خط شامل كه است
 ايمن كاري شرايط ها، گیري تصمیم در كاركنان دادندخالت

 . شود مي رهیغ و

 از عبارت كاري زندگي كیفیت ذهني، تعريف( در ب
 رواني و( جسمي) فیزيكي بهداشت از كاركنان ادراك

 ,Farnia and Shojaei) است كار محیط در خود( ذهني)

2009; Yousefi-Saeid-Abadi et al., 2010 .)اين در 
 و ذهني تصور معناي به كاري زندگي كیفیت ،مفهوم

 رواني و فیزيكي مطلوبیت از سازمان از كاركنان برداشت
 Hashemi-Motlagh, and) است كاري شرايط و محیط

Ahmad-Mozaffari, 2010; Fakhrpoor et al., 2012 .)
 نیاز روابط موجود ب يانعكاس يكار يزندگ تیفیك ،واقع در

از  يا رابطه نشانه نيا .آنان است يكار طیكاركنان و مح
 ,.Enayati et al) استفرد با شغلش  يسازگار زانیم

به  يافلسفه يكار يزندگ تیفیك ،يكل  طور  به(. 2010
 انواع و شغل انسان، نیب روابط ياو محتو تیفیك يمعن
 ,Shirzad-Kebria and Bordbar) ستاو يشغل فيوظا

 مشتمل فرد يكار يزندگ تیفیتر، ك ساده يبه عبارت ؛(2010
 ریتأث فرد بر يكار روز کي خالل در كه است ييزهایچ بر
 دستمزد، و حقوق لیقب از يموارد شامل و گذارند يم

 ارتباطات، و تعامالت استعدادها، تحقق و شرفتیپ امكانات
 ،يشغل و يا حرفه تیامن كار، و يزندگ نیب تعادل و توازن

 Noorshahi and) است شغل اي حرفه يها ارزش و هنجارها

Samiei, 2011توجه به موضوع  شي(. با توجه به افزا
 آن از يمتنوع يهامدل ،يكار يهاطیمحدر  يزندگ تیفیك

 همه از( Walton, 1975) والتونمدل  اما ؛است شده مطرح
 در كه( Enayati et al., 2010) دارد يشتریب كاربرد

معادل مدل  يكار يزندگ تیفیابعاد ك زین حاضر پژوهش
كیفیت  ،والتون در نظر گرفته شده است. از نظر والتون

توان اعضاي يک سازمان  حد است از  زندگي كاري عبارت
نیازهاي مهم فردي خود در سازمان دن كركاري در برآورده

(. Farnia and Shojaei, 2009از طريق تجربیات خود )
 يكار يزندگ تیفیك نییتب يرا برا ينظر ييوالتون الگو

 است: ريكرده است كه به شرح ز میتنظ
 كار براي مساوي پرداخت: كافي و منصفانه پرداخت. 1
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 و اجتماعي معیارهاي با ها پرداخت تناسب نیز و مساوي
 كار؛ انواع ديگر با آن تناسب نیز و كاركنان معیارهاي

 شرايط ايجاد منظور: بهداشتي و ايمن يكار محیط .3
 منطقي كار ساعات تعیین نیز و فیزيكي نظر از ايمن كاري
 است؛

 زمینة دنكرفراهم: مداوم امنیت و رشد فرصت تأمین .3

 هاي فرصت پیشرفت، هاي فرصت فردي، هاي توانايي بهبود
 ةزمین در امنیت تأمین و شدهكسب هاي مهارت كارگیري به

 اشتغال؛ و درآمد

 سخن آزادي ةزمین بودنفراهم: سازمان در گرايي قانون .4
 باالتر مقام( واكنش) انتقام از )واهمه( ترس بدون كاركنان

 (؛انساني ةسلط به نسبت قانون ةسلط بودن)نافذ

 برداشت ةنحو: كاري زندگي اجتماعي وابستگي .5
 سازمان در اجتماعي مسئولیت ةدربار كاركنان )ادراك(

 عنوان به اخالقي رفتار رعايت خصوص در ها سازمان دتعه)
 (؛آن وسیع معناي به اجتماعي نهادهاي

 زندگي بین تعادل و توازن برقراري: زندگي كلي فضاي .2

 اوقات )شامل كاركنان زندگي يها تیمسئول ديگر و كاري
 (؛خانوادگي زندگي و تحصیالت فراغت،

 ايجاد: كار سازمان در اجتماعي انسجام و يكپارچگي .7
 به كاركنان تعلق احساس كه مناسب كاري فضاي و جو

 كند؛ تقويت هستند سازمان نیاز مورد آنان اينكه و را سازمان

 هايي فرصت بودنفراهم: انساني هاي تیقابل ةتوسع .2

 شدنمند بهره كار، در كنترليخود و استقالل از استفاده نظیر

 كار با متناسب اطالعات به دسترسي و گوناگون هاي مهارت از
(Farnia and Shojaei, 2009; Pardakhtchi et al., 

2009; Sheel et al., 2012 .) 

 در ها سازمان و مردم اجتماعي زندگي سبک تغییر با
 نیز يكار زندگي كیفیت رسد مي نظر به اخیر،  ةده چند

 عوامل تأثیر تحت و است شده زيادي تغییرات دستخوش
( Asgari and Dadashi, 2011) است گرفته قرار زيادي

 كاركنان سازماني دتعه بر يمتفاوت تأثیرات است ممكن كه
 يمكتب عنوان به يكشاورز جيترو بخش يبرا. باشد داشته
 به جوامع يابیدست نةیزم در كه يرسالت به بنا و يآموزش
 ,.Karimi-Gougheri et al) يكشاورز داريپا ةتوسع

 ,Niknami) روستايي و انساني ةتوسع نیهمچن و( 2012

 ،بخش نيا در شاغل يانسان منابع دهتع دارد، برعهده( 2009
 ،آن بر رگذاریتأثو عوامل  يكشاورز جيكارشناسان ترو ژهيو  به

 به توجه با. دارد نیسنگ تیمسئول نيا انجام در ييسزاب نقش

 كاري زندگي كیفیت  ةرابط بررسي لزوم موضوع اين اهمیت
 براي يكشاورز جيترو بخش يانسان منابع سازماني دتعه و

از  ؛است اهمیت حائز بخش نيا بازدهي افزايش و روند بهبود
 تیفیك ةرابط كه است نيا بر يسعحاضر  ةمقال دررو  نيا

 جيترو كارشناسان يسازمان دو ابعاد مختلف تعه يكار يزندگ
 يها مؤلفه ریتأث زانیم و يبررس كرمان استان يكشاورز

 . شود دهیسنج آنان يسازمان دتعه بر يكار يزندگ تیفیك
 يكار يزندگ تیفیك ارتباط زمینة در يمختلف قاتیتحق

 از برخي به ادامه در كه است گرفته صورت يسازمان دتعه و
 .شود مي اشاره هاآن ترين مهم

 عنوان با Ahmadi et al.  (2012)از يپژوهش جينتا
 در سازماني دتعه و كاري زندگي كیفیت بین رابطة يبررس»

 ةرابط كه بود آن انگریب «كردستان استان يدولت يها سازمان
 هدو سه بعد تع يكار يزندگ تیفیك نیب يمثبت و معنادار

 كاركنان وجود دارد.  يسازمان

Fakhrpoor et al. (2012) كه دادند نشان يپژوهش در 
 بین همچنین و سازماني دتعه و كاري زندگي كیفیت بین

 .دارد وجود معناداري رابطة هاآن هاي مؤلفه
Asgari and Dadashi (2011 و )Kord-Tamini et 

al. (2011 )دست جهینت نيا به يا جداگانه يها پژوهش در 
 يكار يزندگ تیفیك نیب يمثبت و معنادار ةرابط كه افتندي

 نیهمچن و يهنجار دمستمر و تعه دتعه ،يعاطف دهبا تع
 كاركنان وجود دارد. يكل يسازمان دتعه

 عنوان باMehdad et al. (2011 ) از يپژوهش يها افتهي
 و سازماني دتعه با كاري زندگي كیفیت ابعاد رابطة»

 كاري، زندگي كیفیت ابعاد بین كه؛ داد نشان «آن هاى مولفه
 و دارد وجود معناداري ةرابط آن هاى لفهؤم و سازماني دتعه

 و سازماني هدتع  ةكنند بیني پیش كاري زندگي كیفیت ابعاد
 .است آن هاى لفهؤم

 كه داد نشانHatami et al. (2012 )  مطالعة
 با كاري زندگي كیفیت بین داريمعني و مثبت همبستگي

. در دارد وجود كاركنان وري بهره میزان و سازماني دتعه
Poormohseni et al. (2011 )پژوهش  جينتا ،رابطه نیهم
 كاري زندگي كیفیت مؤثر عوامل تبیین و بررسي» عنوان با
 هاي شركت در بازاريابي و فروش كاركنان سازماني دتعه بر

 كیفیت بیروني عوامل بین ةرابط كه داد نشان «خدماتي
 كار محیط فیزيكي شرايط مزايا، و حقوق)بین  كاري زندگي

 ؛است معنادار سازماني دتعه با( سرپرستي كیفیت و
زندگي كاري  تیعوامل دروني كیف نیدر ب نیهمچن
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( كاري استرس شغلي، استقالل كار، محیط بودن)چالشي
 دتعه با شغلي استقالل و كار محتواي بودنبین چالشي ةرابط

 دتعه با كاري استرس بین رابطة امااست  سازماني معنادار
 سازماني مورد قبول واقع نشد.

Daud (2010 )نیب ةرابط يبررس به يپژوهش در 
كاركنان  انیدر م يسازمان دو تعه يكار يزندگ تیفیك

پژوهش  نيحاصل از ا جياست. نتا  پرداخته يمالز يها شركت
از  يسازمان دو تعه يكار يزندگ تیفیك آن است كه انگریب

 پرداخت: لیبا هم رابطه دارند از قب يمختلف يها جنبه

 و بهداشتي و ايمن كار محیط دستمزد، كافي و منصفانه
 داتهتع با كار سازمان در اجتماعي انسجام و يكپارچگي

 ؛دارد يمعنادارمثبت و  ةرابط مستمر و يهنجار ،يعاطف
 يرو يا مطالعه درKoonmee et al. (2010 ) نیهمچن

 را يمعنادار و مثبت ارتباط لنديتا در يانسان منابع رانيمد
 يكار بازده با مرتبط عامل سه و يكار يزندگ تیفیك نیب

 يمیت ةیروح و يسازمان دهتع ،يشغل تيرضا يعني كارمندان
 نشان دادند.

Mostafavirad et al. (2010 )عنوان با يپژوهش در 
 دتعه ،يكار يزندگ تیفیك ،يفرهنگ سازمان  ةرابط يبررس»

  ةمتوسط يها مدرسه رانيمد كار از يگانگیببا  يسازمان
 ةرابط كه اند افتهي دست جهینت نيا به «رازیشهر ش ينظر

 يسازمان دهو تع يكار يزندگ تیفیك نیب يمثبت و معنادار
 .دارد وجود

 با Soltan-Hosseini et al. (2010)از  يپژوهش جينتا
 سازماني دهتع و كاري زندگي كیفیت بینرابطة »عنوان 
 وجود مؤيد «اصفهان استان بدني تربیت كل ادارة كاركنان

 دهتع و كاري زندگي كیفیت بین دارامعن و مثبت همبستگي
 نیهمچن ؛است اصفهان استان بدني تربیت كاركنان سازماني

 عاطفي دتعه داد نشان پژوهش نيا رگرسیونيتحلیل  جينتا
 كاركنان كاري زندگي كیفیت تأثیر تحت هنجاري دتعه و

 . دارد قرار اصفهان استان بدني تربیت
  .Sayyadi-Tooranloo et alپژوهش يها افتهي

 نیب يمعنادار و مثبت ارتباط كه دهد يم نشان( 2009)
 و آموزش كاركنان يكار يزندگ تیفیك و يسازمان دهتع

 يكار يزندگ تیفیك نیهمچن و دارد وجود زدي پرورش
 ةجامع در ييباال و متوسط يسازمان دهتع به نيیپا و متوسط

 .شود يمنجر م يمورد بررس
 Gnanayudam and Dharmasiri يها پژوهش جينتا

(2008 ،)Huang et al. (2007 و )Lee et al. (2007 )
اثر مثبت و  يكار يزندگ تیفیآن است كه ك انگریب

است  يدر حال نيكاركنان دارد. ا يسازمان دهبر تع يمعنادار
 آن از يحاكSaifi et al. (2007 )پژوهش  يها افتهيكه 
 كاركنان يسازمان دهتع و يكار يزندگ تیفیك نیب كه است

 يا خالصه ،ادامه در. دارد وجود يمعنادار و يمنف يهمبستگ
 يزندگ تیفیكارتباط  ةنیزم در گرفتهانجام يها پژوهش از

 (. 1 جدول) است شده آورده يسازمان دهتع و يكار
 

 یسازمان دو تعه یکار یزندگ تیفیارتباط ک  ةنیزم در گرفتهانجام یها پژوهش. 1 جدول

 پژوهشگران رابطه نوع ریغمت

 دار معنا و مثبت یعاطف دتعهّ
Ahmadi et al., 2012; Asgari and Dadashi, 2011; Kord-Tamini et al., 2011; 
Zohrehvandyan et al., 2010; Sayyadi-Tooranloo et al., 2009; Mehmandost et 
al., 2008; Nirooee et al., 2003. 

 مستمر دتعه
 ;Ahmadi et al., 2012; Asgari and Dadashi, 2011; Kord-Tamini et al., 2011 دار معنا و مثبت

Zohrehvandyan et al., 2010; Sayyadi-Tooranloo et al., 2009. 
 .Mehmandost et al., 2008; Farhadi et al., 2008 رابطه بدون

 دار معنا و مثبت یهنجار هدتع
Ahmadi et al., 2012; Asgari and Dadashi, 2011; Kord-Tamini et al., 2011; 
Zohrehvandyan et al., 2010; Sayyadi-Tooranloo et al., 2009; Mehmandost et 
al., 2008; Nirooee et al., 2003. 

 یسازمان دتعهّ
 دار معنا و مثبت

Fakhrpoor et al., 2012; Hatami et al., 2012; Asgari and Dadashi, 2011; Kord-
Tamini et al., 2011; Poormohseni et al., 2011; Mehdad et al., 2011; Koonmee 
et al., 2010; Mostafavirad et al., 2010; Soltan-Hosseini et al., 2010; Zeratgar-
Burani etal., 2010; Zohrehvandyan et al., 2010; Sayyadi-Tooranloo et al., 
2009; Gnanayudam and Dharmasiri, 2008; Mehmandost et al., 2008; Huang 
et al., 2007; Lee et al., 2007; Nirooee et al., 2003; Johnsrud and Rosser, 
2002; Narangrit and Thongsri, 2001; Pruijt, 2000; Donaldson, 1999.   

 Saifi et al., 2007 دار معنا و یمنف
 

مرور  نیو همچن گرفتهصورت يها اساس پژوهش بر
اهداف مورد نظر پژوهش، مدل  رامونیموجود پ اتیادب

 .شد يطراح 1 نگارةپژوهش به صورت  يمفهوم
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 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 

 قیتحق روش
 يهمبستگ نوع از و يفیتوص حاضر يكاربرد پژوهش روش
 ةجامع. است شده انجام يارتباط -يعل روش به كه است
 استان يكشاورز ترويج كارشناسان را پژوهش نيا يآمار

 يآمار ةنمون نییتع يبرا(. =128N) دهند يم لیتشك كرمان
 شمار Krejcie and Morgan (1970)با استفاده از جدول 

از روش  ،. در تحقیق حاضرآمد دست  به ينفر 133 يآمار
 ،استفاده شده است متناسب انتساب با يا گیري طبقه نمونه

به  اشتغال محلاساس   بر يآمار ةجامع ابتدا در كه  يطور  به
، يكشاورز جهاد سازمان در شاغل كارشناسان ةسه طبق

 خدمات و ترويج مركز و شهرستان يكشاورز جهاد تيريمد
براي  ،بعد ةدر مرحل .بندي شدند تقسیم كشاورزي جهاد

يک از طبقات از روش در هر كارشناستعیین تعداد 
 نيا در استفاده مورد ابزاراستفاده شد.  يتصادفگیري  نمونه

 يها پرسشنامه ،يكل  طور  بهپرسشنامه بوده است.  پژوهش
 ةپرسشنام و يسازمان دتعه ةپرسشنام شامل استفاده مورد

 يسازمان دهتع زانیم سنجش يبرا. بود يكار يزندگ تیفیك
Allen and Meyer (1990 ) يسازمان دتعه ةاز پرسشنام

 19 شامل يسازمان دتعه به مربوط هاي هيگو. شداستفاده 
 مستمر دهتع ،يعاطف دتعه( بعد) عامل سه در و بودند هيگو
 از يکهر گیري اندازه براي كه شدند مطرح يهنجار دتعه و

( اديز يلیخ= 5 و كم يلیخ= 1) كرتیل فیط از رهامتغی

 يكار يزندگ تیفیك سنجش منظور  به .شد استفاده
 تیفیك  ةپرسشنام مطالعه مورد يكشاورز جيتروكارشناسان 

كار قرار گرفت.  يمبناWalton (1975 ) يكار يزندگ
 هشت قالب در يكار يزندگ تیفیك به مربوط هاي هيگو

 و ايمن يكار محیط كافي، و منصفانه پرداخت مؤلفة
 در گرايي قانون مداوم، امنیت و رشد فرصت تأمین بهداشتي،
 كلي فضاي كاري، زندگي اجتماعي وابستگي سازمان،
 ةتوسع و سازمان در اجتماعي انسجام و يكپارچگي زندگي،

  كرتیل يبند درجه اسیمق اساس بر يانسان يها تیقابل
 ييروا. شده بود میتنظ (اديز يلیخ= 5 و كم يلیخ= 1)

 متخصصان پانل با استفاده از پرسشنامه ييمحتوا و يصور
. براي گرفت قرار ديیأت و يبازنگر مورد تهران دانشگاه

يک  با شدهتهیه  ةپرسشنام يياياعتماد/پا تیسنجش قابل
 را هاپرسشنامهنسخه از  38تعداد  شاهنگیآزمون پ
مورد  يآمار  ةنمون از خارج در كهكردند  تكمیل يكارشناسان
 يآلفا بيضرا اساس بر ،تينها در. داشتند قرارمطالعه 
 پرسشنامه مختلف يها قسمت يبرا آمده دست به كرونباخ

 آمد  دست  به يدر حد قابل قبول يریگ ابزار اندازه ييايپا
افزارهاي  نرمها از  داده لیتحلوهيتجز منظور  به(. 3)جدول 

SPSSwin20  وLISREL8.5 لیتحل آزمون از كه شد استفاده 
بهره گرفته  يمعادالت ساختار يساز مد کیتكن و يهمبستگ

 شد. 
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 به همراه نشانگرها قیمورد مطالعه تحق یها سازه ییایپا لیتحل جینتا .2 جدول

 (α) کرونباخ یآلفا ییایپا بیضر مطالعه مورد مکنون صفت هیگو تعداد نشانگر

 5 کافی و منصفانه پرداخت

 816/6 یکار یزندگ تیفیک

 0 بهداشتی و ایمن یکار محیط
 0 مداوم امنیت و رشد فرصت تأمین
 5 سازمان در گرایی قانون

 5 کاری زندگی اجتماعی وابستگی
 6 زندگی کلی فضای

 6 سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی
 0 یانسان یها تیقابل توسعة

 7 یعاطف هدتع
 0 مستمر تعهد 77/6 یسازمان دهتع

 0 یهنجار تعهد

 

 بحث و جینتا
 كه دهديم نشان مطالعه مورد افراد يفیتوص آمار جينتا

 پژوهش مورد يكشاورز جيترو كارشناسان سن متوسط
 به مربوط فراواني بیشترين كه يا گونه  به. استسال  34/41

 جيترو كارشناس نيترجوان. است سال 58 تا 41 سني گروه
 55 كارشناس نيتر سال و مسن 34 مطالعه مورد يكشاورز

 پژوهش از حاصل يها داده نیهمچن ؛سال سن داشته است
 درصد 2/33 و مرد انيپاسخگو درصد 4/72 كه داد نشان

 يها افتهي ي. بر مبنادهند يم لیتشك بانوان را انيپاسخگو
 18متأهل و  ان،يدرصد( از پاسخگو 9/91نفر ) 113پژوهش 

كه مورد  ياند. از مجموع افراد درصد( مجرد بوده 1/2نفر )
مربوط به  يفراوان نيشتریاند، ب مطالعه قرار گرفته

نفر  5و  4 هاآن ةخانواد يكه تعداد اعضا است ييها خانواده
نفر  3با  ييها مربوط به خانواده يفراوان نياست و كمتر

 از كرمان استان يكشاورز جيترو كارشناسان. است تیجمع
و  سانسیل پلم،يد فوق ةطبقسه  در التیتحص لحاظ
مربوط  يفراوان نيشتریب كه گرفتند قرار باالتر و سانسیل فوق

 جيدرصد( است. نتا 7/78) سانسیل التیبه افراد با تحص
 افراد به مربوط يفراوان نينشان داد كه كمتر نیهمچن

 نيا در مطالعه مورد افراد درصد 3/13 كه است پلميد فوق
 زانیم يمبنا بر يكشاورز جيترو كارشناسان .دارند قرار گروه

سال،  5كمتر از  گروه پنجبه   جيترو بخش درخدمت  ةسابق
 31از  شتریسال و ب 38تا  12سال،  15تا  11سال،  18تا  2

نشان  3حاصل از جدول  جي. نتاشدند يبند سال طبقه
كه  است يا مربوط به طبقه يفراوان نيشتریكه ب دهد يم

كه  دارند را جيترو بخش در خدمت سابقةسال  5كمتر از 
 يها افتهي. دهند يم لیرا تشك انيدرصد از پاسخگو 3/39

 درخدمت  ةسابق نیانگینشان داد كه م نیپژوهش همچن
 سابقة يفراوان نيشتریسال بوده است. ب 59/18 ج،يترو بخش

 15تا  11) يها مربوط به طبقه يكشاورز جهاد در خدمت
درصد و  2/32 بیترتكه به است( شتریب و سال 38سال( و )

تعداد  بیشترين. دهند يم لیرا تشك انيدرصد پاسخگو 32
جهاد  تيرياستان كرمان در مد يكشاورز جيكارشناسان ترو

درصد( مشغول به فعالیت  42نفر ) 59 يشهرستان با فراوان
ترويج با  كارشناسان شتریبنظر محل سكونت،  از. هستند

 يو مابق هستندمنطقه  يدرصد( بوم 2/22نفر ) 189 يفراوان
 .دانيبوم غیر درصد( 4/11نفر ) 14 يكارشناسان با فراوان

 درصد 98 حدود در كه داد نشان پژوهش يها افتهي
 ةحوز در اشتغال ادامة به ليتما( درصد 4/29) انيپاسخگو

 ادامة به انيدرصد از پاسخگو 2/18دارند و  يكشاورز جيترو
 (. 3)جدول  ندارند يليتما حوزه نيا در اشتغال
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 انیپاسخگو یفرد یها یژگیو. 3 جدول
 نما بیشینه کمینه معیارانحراف  میانگین درصد معتبر درصد فراوانی تغییرسطوح  متغیر

 )سال( سن

      5 1/6 0 کمتر و سال 06
01-66 08 1/06 1/01      
61-56 08 0/55 1/57      

      1/5 7/5 7 شتریب و سال 51
       0/0 6 جواب بدون

 65 55 26 25/0 06/61 166 166 120 جمع

 جنسیت

      77 6/70 16 مرد
      20 8/22 28 زن

       8/6 1 جواب بدون
      166 166 120 جمع

 تأهل وضعیت

       1/11 110 متأهل
       1/8 16 مجرد
       1/11 110 متأهل
       166 120 جمع

 خانواده یاعضا تعداد
 )نفر(

2 1 0/7 0/7      
0 21 1/17 8/17      
6 65 0/00 1/08      
5 28 8/22 7/20      

      7/12 2/12 16 شتریب و نفر 0
       1/6 5 جواب بدون

      166 166 120 جمع

 التیتحص زانیم

       2/12 15 پلمید فوق
       7/76 87 سانسیل

       1/17 21 باالتر و سانسیل فوق
       166 120 جمع

 در خدمت سابقة
 )سال( جیترو بخش

      01 0/21 00 کمتر و سال 5
0-16 06 6/26 1/25      
11-15 22 1/17 11      
10-26 18 0/16 5/15      

      0/8 1/8 16 شتریب و سال 21
       7/5 7 جواب بدون

 0 27 1 06/0 51/16 166 166 120 جمع

 جهاد در خدمت سابقة
 )سال( یکشاورز

      16 8/1 12 کمتر و سال 5
0-16 16 6/11 7/11      
11-15 00 8/20 5/27      
10-26 21 0/20 2/26      

      7/20 20 02 شتریب و سال 26
       6/2 0 جواب بدون

 15 01 2 18/7 10/10 166 166 120 جمع

 تیفعال واحد

       8/22 28 یکشاورز جهاد سازمان
       68 51 شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد

       0/21 00 یکشاورز جهاد مرکز
       166 120 جمع

 سکونت محل
       0/88 161 یبوم

       6/11 16 یبوم ریغ
       166 120 جمع

 در ماندن به لیتما
 جیترو بخش

       6/81 116 یبل
       0/16 10 ریخ

       166 120 جمع

 
 كارشناسان)مورد مطالعه  ةذكر است كه در جامع انيشا

 و جيترو رشتةدر   (درصد 4/3) نفر 3 تنها (يكشاورز جيترو
 يها رشته ريدر سا (درصد 2/97) نفر 138 و يكشاورز آموزش
 يكشاورز يها رشته ريسا نیب در و اند كرده لیتحص يكشاورز

 بهاست.  يزراعت و باغبان يها شيمربوط به گرا يفراوان نيشتریب
 دتعه ابعاد از کيهر با يكار يزندگ تیفیك ةرابط نییتع منظور
 ياز آزمون همبستگ يكشاورز جيكارشناسان ترو يسازمان

 يهمبستگ كه داد نشان آزمون نيا جياستفاده شد كه نتا رسونیپ
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 دهتع ابعاد يتمام با يكار يزندگ تیفیك نیب يمعنادار و مثبت
 وجود درصد کي سطح در يكشاورز جيترو كارشناسان يسازمان

 تیفیك ریمتغ نیب يهمبستگ بيضر زانیم(. 3 جدول) دارد
-به يهنجار دهتع و مستمر دتعه ،يعاطف دهتع با يكار يزندگ

 4 جدول جي. نتااست 433/8 و 343/8 ،332/8 ،325/8 بیترت
 ،يكار يزندگ تیفیكاهش( ك اي) شيآن است كه با افزا انگریب

 .ابدي يكاهش( م اي) شيافزا زین يازمانس هدتع ابعاد از کيهر

پژوهش در قالب  مفهوميروابط بین متغیرهاي مدل 
افزار  ( با استفاده از نرمSEMمدلسازي معادالت ساختاري )

 استاندارد هاي تخمین از افزار نرم لیزرل برآورد شد. خروجي
 آورده شده است. 3در قالب شكل 

 

 یسازمان دهتع ابعاد با یکار یزندگ تیفیک نیب یهمبستگ. 5 جدول

 ریمتغ
 بیضر

 یهمبستگ
 یمعنادار سطح

 66/6 285/6** یعاطف دهتع
 66/6 000/6** مستمر دهتع
 66/6 260/6** یهنجار دهتع

 10/1 از کمتر سطح در یمعنادار **
 

 

 
 شدهاستاندارد یبارها شینما با پژوهش یرهایمتغ نیب یعل روابط. 2 شکل

 
كاي  يها از شاخص مفهومي پژوهش مدل يابيارز يبرا
χ) يآزاد درجةبر  رياسكو

2
/df ،)يماندهاپس مجذور میانگین 

(، شاخص GFI(، شاخص برازندگي )SRMR) شدهاستاندارد
(، NNFIبرازندگي ) ةنشد رمنُ(، شاخص NFIبرازندگي ) ةشد رمنُ

(، شاخص برازندگي تطبیقي IFI)ينده افزشاخص برازندگي 
(CFI و شاخص )دوم برآورد واريانس خطاي تقريب  ةريش
(RMSEA استفاده شد. با )يبرا شدهگزارش مقدار به توجه 

 يكا مقدار، 2 جدول در مدل برازش يها شاخص از کيهر
  دهندة نشان كه است 39/1 آزادي ةدرج بر تقسیم رياسكو 

 يبرا شده گزارش مقدار نیهمچن ؛است مدل مناسببرازش 
 و ها واريانس ينسب مقدار از يا اندازه ةدهند )نشان GFI  شاخص

 مدل نيا در( شود يم تبیین مدل قيطر از كه هاست كواريانس
شاخص  نيا يمقدار باالتر از حد مطلوب برا نياست كه ا 93/8

 مجذور میانگین شاخص يبرا شدهگزارش مقداراست. 

 عناصر بین( )تفاوت SRMR) شدهاستاندارد يماندهاپس
 هاي ماتريس عناصر و نمونه گروه در شدهمشاهده ماتريس

( شدهادي مدل بودندرست فرض با شدهبیني پیش يا برآورد
 هاي شاخص يبرا شدهگزارش ريمقاد ،يكل طور به. است 873/8

)از  ها داده بافت در واريانس و كوواريانس ةماندباقي بررسي
 وآن است كه كوواريانس  انگریب( SRMR و GFI: لیقب

 يک نكهيا يبررس يبرا. است شده كنترل خوبيبه خطا واريانس
 تبیین نظر از ممكن هاي مدل ساير با مقايسه در ژهيو به مدل

  عمل خوب اندازه چه تا شده مشاهده هاي داده از يا مجموعه
 لیقب از جايگزين الگوهاي بررسي هاي شاخص از كند، مي

 كه است شده استفاده CFI و NFI، NNFI، IFI يها شاخص
، 94/8 بیترتبهها  شاخص نياز ا کيهر يبرا شده گزارش مقدار

مدل  يها برا شاخص نيا ريمقاد .است 92/8، 92/8، 92/8
 در. است يتوجه انيشامقدار  كه هشد حاسبهم 98/8باالتر از 
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چگونه  پژوهش يمفهوم مدل نكهيا يبررس يبرا ت،ينها
  ةريش شاخص از كند مي تركیب هم با را جويي صرفه و برازندگي

  شده  استفاده( RMSEA) تقريب خطاي واريانس برآورد دوم
 شاخص نيا يبرا شدهگزارش 849/8كه مقدار  است

(RMSEA )مدل در يریگ اندازه يخطا كنترل ةدهند نشان 
 (.5)جدول  است

 
 مدل برازش یها شاخص. 4 جدول

 
 

 شاخص
 ةانداز

 مطلوب
گزارش مقدار

 هشد

 یآزاد درجة/ریکای اسکو
(χ

2
/df) 

0 ≥ 21/1 

 یماندهامیانگین مجذور پس
 (SRMR) شدهاستاندارد

68/6 ≥ 67/6 

 16/6 ≤ 10/6 (GFIشاخص برازندگی )
شاخص تعدیل برازندگی 

(AGFI) 
16/6 ≤ 88/6 

برازندگی  ةشد شاخص نرم
(NFI) 

16/6 ≤ 16/6 

برازندگی  ةنشد شاخص نرم
(NNFI) 

16/6 ≤ 18/6 

شاخص برازندگی فزاینده 
(IFI) 

16/6 ≤ 18/6 

شاخص برازندگی تطبیقی 
(CFI) 

16/6 ≤ 18/6 

دوم برآورد واریانس  ةریش
 (RMSEAخطای تقریب )

68/6 ≥ 661/6 

 

 شده برآورد پارامترهاي توان مي بخش اين در رو،  اين از
 ،يكل  طور . بهدانست اتكا انيشا را آمده دست به مدل در
 برازش ها دادهآن است كه مدل با  انگریب 5جدول  جينتا

 در شدهبرآورد پارامترهاي توان مي رو ايناز  ؛دارند مناسبي
. با توجه به مقادير دانست اتكا انيشا را آمدهدستبه مدل

 يمعنادارها و سطح  يک از سازهبارهاي عاملي نشانگرهاي هر
توان بیان داشت كه  مي شده(آورده t)با توجه به مقدار  ها آن

مورد استفاده با زيربناي تئوري تحقیق تطابق  ينشانگرها
 t ةمقدار آمار(. 2د )جدول نده يقبولي را نشان م مورد

 92/1مورد نظر باالتر از  ينشانگرها يتمام يبرا شده گزارش
 ينشانگرها يتمام بودنمعنادار دهندة نشانامر  نيكه ا است

 عاملي. با توجه به بار استسطح يک درصد  در مذكور
 در كه شود مي مشخص نشانگرها، از کيهر يبرا شده گزارش

 ،يكار يزندگ تیفیك يدرون مكنون ریمتغ گیري شكل
 گرفته قرار اول رتبة در كافي و منصفانه پرداخت نشانگر

 دهتع يرونیب مكنون ریمتغ يریگ شكل در نیهمچن ؛است
را دارد )جدول  ریثأت نيشتریب يعاطف دتعه نشانگر يسازمان

در  از كاربرد دوم مدل معادالت ساختاري ،بعد مرحلة(. در 2
بین متغیرهاي مدل  علّي رابطةقالب تحلیل مسیر در بررسي 

و  42/8پژوهش استفاده شده است. با توجه به ضريب مسیر 
استدالل كرد كه  نیچن توان ي( م93/3دار ) معني tمقدار 

 يسازمان تعهدداري بر  مثبت و معني اثر يكار يزندگ تیفیك
 نیهمچن ؛دارد كرمان استان يكشاورز جيترو كارشناسان

Rمقدار 
آن است كه  انگریب است، 31/8كه  ،شده گزارش 2

 راتییدرصد از تغ 31 نییتب ييتوانا يكار يزندگ تیفیك
 .ستدارا را يكشاورز جيترو كارشناسان يسازمان دهتع

 
 قیتحق ینشانگرها یمعنادار سطح و شدهاستاندارد ریمقاد. 1 جدول

t p R استاندارد یخطا استاندارد بیضر نشانگر مکنون ریمتغ
2

 

یفیک
 ت

دگ
زن

 ی
کار

 ی

 76/6 61/6 88/16 677/6 86/6 کافی و منصفانه پرداخت

 61/6 61/6 68/7 685/6 06/6 بهداشتی و ایمن یکار محیط
 58/6 61/6 60/1 686/6 70/6 مداوم امنیت و رشد فرصت تأمین

 62/6 61/6 06/7 685/6 05/6 سازمان در گرایی قانون
 16/6 61/6 68/6 610/6 08/6 کاری زندگی اجتماعی وابستگی

 56/6 61/6 17/8 681/6 70/6 زندگی کلی فضای
 21/6 61/6 60/0 681/6 56/6 سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی

 66/6 61/6 82/7 686/6 00/6 یانسان یها تیقابل توسعة

هد
تع

 
مان

ساز
 ی

 02/6 - - - 78/6 یعاطف دهتع

 68/6 61/6 06/2 111/6 28/6 مستمر دهتع

 00/6 61/6 61/0 171/6 06/6 یهنجار تعهد
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 پیشنهادهاو  گیری نتیجه
 هم به نسبت ها سازمان برتري میزان سنجش هاي شاخص از يكي

 و وفاداري میزان كه هستند ها سازمان آن در شاغل كاركنان
 به باالتري كیفیت با را شدهمحول وظايف شود مي باعث تعهدشان

 عملكرد، افزايش موجبنوبة خود  به امر اين كه برسانند انجام
 در(. Nehrir et al., 2010) شود مي سازمان اثربخشي و وري بهره
 و سازد مي وابسته سازمان به را فردآنچه  گفت توان يم ،واقع

 Meyer) است سازماني دتعه دهد مي كاهش را شغل ترك احتمال

et al., 2006 .)توجه مورد و مهم هاي موضوع ازيكي  ،نيا بر افزون 
 ايجاد و افراد نیازهاي تأمین ها سازمان در انساني نیروي مديريت در

 Ostovar) هاستآن كاري يزندگ كیفیت بردنباال براي انگیزه

and Amirkhatoni, 2009)، امروزه كار نیروي كه  يطور  به 
 با و شرايطي هر در شغلي هر به ديگر دارد، قبل از بیشتري توقعات

 كاري زندگي و كار كیفیت براي و دهد نمي تن دستمزدي هر
 رو نيا از(؛ Saadat, 2012) است قائل زيادي اهمیت مطلوب

 تعهد بر يكار يزندگ یفیتاثر ك يبررس حاضر پژوهش هدف
 استان يكشاورز جيتروكارشناسان  نیدر ب آن هاي مؤلفهو  سازماني
آن است  بیانگرهاي پژوهش  تحلیل دادهوتجزيه. نتايج بود كرمان

مثبت و  ةكاركنان رابط عاطفيد هو تع كاري زندگي كیفیتكه بین 
 محققاني هاي پژوهش نتايجبا  يافته اين. داري وجود دارد معني

 Ahmadi et al. (2012)، Asgari and Dadashi همچون
(2011)، Kord-Tamini et al. (2011) ،.Zohrehvandyan et 

al (2010) ،Sayyadi-Tooranloo et al. (2009) ،
Mehmandost et al. (2008)  و.Nirooee et al (2003 )

 معنادار ارتباط مثبت و  دهندة دارد. نتايج پژوهش نشان همخواني
فوق در  ةیجكه نت استد مستمر و تعه كاري زندگي كیفیتبین 
 Ahmadi et al (2012)، Asgari and Dadashi. يجنتا يراستا

(2011)، .Kord-Tamini et al (2011) ،Zohrehvandyan et 

al. (2010) ،Sayyadi-Tooranloo et al. (2009 ) و برخالف
  .Farhadi et alو Mehmandost et al. (2008)پژوهش  يجنتا
مثبت و رابطة آن است كه  بیانگر يجنتا ینهمچن است؛ (2008)

قرار است بر هنجاريتعهد با  يكار يزندگ یفیتك بینداري  معني
 Ahmadi et al (2012)، Asgari.  پژوهش نتايجبا  نتیجه اينكه 

and Dadashi (2011)، .Kord-Tamini et al (2011) ،
Zohrehvandyan et al. (2010) ،Sayyadi-Tooranloo et 

al. (2009) ،Mehmandost et al (2008)  وNirooee et al. 
نتايج حاصل از مدل معادالت  ،نهايتمطابقت دارد. در  (2003)

اثر مثبت و  كاري زندگي كیفیتآن است كه  بیانگر ساختاري
 استان يكشاورز ترويج كارشناسان يسازمان دبر تعه معناداري

د سازماني هدارد و كیفیت زندگي كاري كارشناسان در تع كرمان
به سازمان  د آنانآن باعث افزايش تعهثر است و افزايش ؤآنان م

د هتع میزانشده بین هاي مشاهده تفاوت ،ديگر بیانيبه  ؛شود مي
شده از ادراك كاري زندگي كیفیتكارشناسان تحت تأثیر  سازماني

 يمحققان يها پژوهش يجفوق با نتا ةنتیجآنان است.  سوي
، Fakhrpoor et al (2012). ، Hatami et al(2012). همچون

Asgari and Dadashi (2011). ،Kord-Tamini et al 
(2011) ،Poormohseni et al. (2011). ،Mehdad et al 
(2011). ،Koonmee et al (2010). ،Mostafavirad et al 
(2010) ،Soltan-Hosseini et al. (2010). ،Zeratgar-

Burani et al (2010). ،Zohrehvandyan et al (2010) ،
Sayyadi-Tooranloo et al. (2009) ،Gnanayudam and 

Dharmasiri (2008). ،Mehmandost et al (2008) ،Huang 

et al. (2007)، .Lee et al (2007) ،Nirooee et al. (2003) ،
Johnsrud and Rosser (2002) ،Narangrit and Thongsri 

(2001) ،Pruijt (2000)  وDonaldson (1999) دارد يهمخوان. 
 Saifi et.پژوهش  نتايجفوق بر خالف  نتیجةاست كه  حاليدر  ينا

al (2007) .كیفیت سطح بتوانند ها سازمان كه صورتي در است 
 كار محیط در شرايطي و دهند افزايش را كاركنان كاري زندگي
 فرصت ارتقاي و رشد مساوات، عدالت، احساس آنان تا سازند فراهم
 شاهد توان مي آنگاه باشند، داشته را خود هاي قابلیت بروز براي

 بود سازمان پويايي و رشد آن دنبال  به و سازماني دهتع افزايش
(Soltan-Hosseini et al., 2009)در واقع  ،گريد يعبارت به ؛

 از دارد توجه خود كاركنان كاري زندگي كیفیت به كهسازماني 
 تعهد و بود خواهد برخوردار متعهدتر كار نیروي داشتن مزاياي
 Mehdad et) كار نیروي بیشتر وري بهره يعني كار نیروي بیشتر

al., 2011 .)گونههرگرفت كه  یجهنت ینچن توان مي ،يكل  طور  به 
 جيكارشناسان ترو يكار يزندگ تیفیك بهبود يبرا تالش

 دهتع افزايش موجب تواند يم تياستان كرمان در نها يكشاورز
 وري بهره و عملكرد افزايشبه  خود امر اين كه شود آنان يسازمان
 به توجه با. است يسازمان هر ياصل اهداف از كهشود  مي منجر

 :شود يم شنهادیپ پژوهش يها افتهي
 حقوق، موقعبه و عادالنه پرداخت يبرا يزير برنامه .1

 گريو تناسب آن با د ياجتماع يارهایبا مع پاداش و ايمزا
 و حقوق نییتع اریمع آن ارزش و كار كه  يطور   به ،كار انواع
 مرتبط آنان يور بهره با كارشناسان دستمزد و باشد ايمزا

 كارشناسان از ةهم نیهمچن ؛هاآن يسازمان پست با نه باشد
 منازل از استفاده :)نظیر يسازمان معنوي و مادي امتیازات

 ،يداخل و يخارج يها موريتأم به اعزام خودرو، ،يسازمان
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 كسانيصورت  به( وام و مساعده پرداخت و يكار اضافه
 ؛شوندمند  بهره

كه احساس  يافراد .كارشناسان يشغل امنیتتأمین  .3
 طور آن را خودشغل  در سازمان دارند ينيیپا يشغل تیامن
 دنبال به آنان شتریبو  كنند نمي تلقي يدج بايد كه

در  كه هستند سازمان از خارج در سوم و مود يها شغل
 بروز و بازدهي كاهش ،هاآن شدنتر خسته موجب نهايت

 شود يم هايشان خانواده در آنان براي رواني و روحي مشكالت
 از آنان سازمانيدرون هاي نقش و ها تموقعی جهیدر نت و

 ينوع دچار ها موقعیت و ستین برخوردار كافي و الزم ثبات
 ؛شود مي ثباتي بي

 .آنان مهارت و ييتوانا با كارشناسان فيوظا نیب تناسب. 3
  يها )دوره هدفمند و شدهريزي برنامه مستمر، يها آموزشاز 

  اقدامات  نيدتریمف و  نيتر عيسر از كاركنان  خدمت  ضمن
 پذيري، مسئولیت  حس تقويت يبرا توان ي( م است  يآموزش
 در گیري تصمیم و ارتباطي هاي مهارت له،ئمس  حل قدرت

 قدرت و وظايف آمیز موفقیت و ثرؤم انجام منظور  به كارشناسان
 بهره سازمان در شغلي جديد هاي موقعیت با ها آن سازگاري

 و نظارت به كاركنان نیازمندي میزان كار نيا كهچرا ؛جست
 يها فرصت آمدنفراهم نیهمچن ؛رساند يم حداقل به را هدايت

 يریكارگ به يها نهیزم و( شتریب مهارت و دانش)كسب  شرفتیپ
در افراد و  انگیزه جاديا باعثآنان  يبرا شدهكسب يها مهارت
 و يخمودگ از را آنان و شود يم هاآن بازدهي و خالقیت افزايش

 ؛آورد يم رونیب يرغبت يب
 و يفكر هم و مشاركت يبرا مناسب ةزمین جاديا. 4
 كهزماني  .(يمیت) يگروه كار ةاشاع و جيترو نیهمچن

 در آنان ياهپیشنهاد و هانظر ندنك احساس كاركنان
 عنوان به آنان به و است ثرؤم سازمان سرنوشت و موفقیت
 و روحیه حتم طور به شود، مي توجه سازمان  ةپیكر از عضوي
 دستیابي يبرا دهتع و مسئولیتاحساس  آن متعاقب و انگیزه

 بر عالوه ؛شوديم تيتقو و جاديا آنان در سازماني اهداف به
 هاي رده كاركنان دادن دخالت راه بهترينكار گروهي  نيا

 ها تیفعالاغلب  ،يكل طور  به. است گیري تصمیم در مختلف
 صورت به كار انجام به رندیگ انجام مؤثر طور  به آنكه يبرا

 توان و بازدهيكار گروهي  ،در واقع .دارند ازین يگروه
 با يآسانبه توانند يم هاآن و دهد مي افزايش را كاركنان
 كاركنان شتریب. كنند حل را هاآن و شوند روهروب مشكالت

 دایپ يشتریب زةیانگ كننديم كار يجمع صورت به يوقت
 داده ها كارگروه نيا به الزم اراتیاخت اگر نيبنابرا ؛كنند يم

 و يبند زمان لیقب از يها بر مسائل كارگروه نيو ا شود
 يكمتر تيريمد به باشند، داشته كنترل كار انجام يها روش

 حیصح شدنكمامر   نيا عالوه به ؛بود خواهند ازمندین
  ؛داشت خواهد يپ در را ها نهيهز كاهش و يتيريمد سطوح
 نیبدوستانه  يها و نشست ها ييگردهما يبرگزار. 5

 منظور به سازمان در كارشناسان و سازمان يباال رده رانيمد
 هاي سیاست و اهداف از كارشناسان آگاهي و شناخت
 نيا. ها برنامه و ها طرح اجرايي مشكالت نیهمچن و سازمان

و  يریگ میافراد در تصم ةهم مشاركت باعث ها مالقات گونه
 بین  دوستانه و عاطفي ارتباط وحس همدلي  جاديا نیهمچن

  به شود، يم سازماني باالتر هاي رده مديران و كارشناسان
 اهداف ل،ئمسا ةدربار نظر اظهار فرصت كاركنان به كه  يطور

 داده هاآن دربارة نظر تبادل و بحث همچنین و ها برنامه و
 سرپرست به را خود نظرات صمیمي محیطي در تا شود مي

 انرژي افزايش و روحیهامر باعث تقويت  نيا .كنند منتقل
 جهیو در نت كار محیط در كاركنان دروني انگیزة و رواني

  ؛شود يم يور بهره شيافزا
 ايجاد و برنامه فوق هاي فعالیت اجراي و بینيپیش. 2

 از كارشناسان مندي بهره منظور به مناسب تسهیالت
 دو كه آنجا از .رآو نشاط و سالم هاي سرگرمي و تفريحات

 و متقابل آثار شخصي زندگي و كاري زندگي ةپديد
 فراغت اميابه  ديبا سازمان دارند، يكديگر بر اي كنندهتشديد

 را اميا نيا گذران يها نهیزم و باشد داشته توجه كاركنان
 كاركنان در زشیانگ جاديا باعث كار نيا كهچرا سازند؛ فراهم

كه  رسند يباور م نيحالت كاركنان به ا نيدر ا و شود يم
به  دنیرس يبرا لهیوس کي چشم به تنها هاسازمان به آن

 يها تیابعاد و مسئول ريبلكه به سا نگرد ياهداف خود نم
 و الیام ،يسالمت رفاه، ر؛ی)نظ كاركنان يزندگ ياجتماع
 و ازهاین رفع يبراتوجه دارد و  زی( نآنان يآرزوها

 كه است حالت نيا در. كنديم يسع زین ها آن يها خواسته
 طور  به. شود يم قراربر تعادل آنان شخصي زندگي و كار بین

 آنان در توان مي كارمندان نیازهاي بهبا پاسخگويي  ،يكل 
 سازمان به آنان يوفادار شاهد آن يپ در و كرد ايجاد انگیزه

 ؛بود كارشان به بودندمتعه و
 نوع با متناسب فضاي ايجاد و نیاز مورد امكانات تهیة. 7
كاركنان و  يكار طيشرا نبودناستاندارد. كارشناسان شغل
 كمبود مسئلة) واگذارشده امور انجام يبرا كافي امكانات نبود
 و جيترو مراكز در ژهيوبه ها ساختمان اكثر يگفرسود فضا،

بر  نامطلوبي و منفي آثار (ها دهستان يكشاورز خدمات
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 رو نيا از ؛گذارديم يكارشناسان بر جا ييو كارا هیروح
 و كار انجام يبرا مناسب يكيزیف طيشرا كردنفراهم

 كاركنان در زهیانگ شيافزا يبرا مناسب امكانات و زاتیتجه
 ؛است يضرور و الزم

 يها روش از يكي عنوان به هاشنهادیپ نظام از استفاده. 2
 يبرا مناسب نةیزم جاديا و كار طيشرا رییتغ در مؤثر

 سازمان يداخل يروهاین از ،حالت نيا در. كاركنان مشاركت

 مةه ،اساس نيا بر. شود يم استفاده امور اصالح يبرا
-آن سطح نيتر نيیپا تا سازمان ردة نيتر يعال از -كاركنان

 يبرا را خود ينظرها و اهابتكار ها، دهيا ،شنهادهایپ توانند يم
 سازمان يكارها روند در موجود يها يينارسا و مشكالت رفع
 و اطالعات گردش نظام است كه قيطر نيا از .دهند ارائه

 .ابدي يم بهبود يكل  طور  به سازمان در يرسان اطالع
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