تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،54شماره  ،1بهار  ،1313ص ()124-151

اثر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی
(مورد مطالعه :استان کرمان)
2

حمید کریمیگوغری ،*1احمد رضوانفر
 .1عضو هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .2عضو هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -12/60/11 :تاریخ تصویب)12/16/06:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی
استان کرمان به اجرا در آمد .در پژوهش حاضر ،از روش توصیفی -همبستگی استفاده شده است .جامعة
آماری پژوهش شامل  186نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بودند که با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب تعداد  120نفر انتخاب
شدند .برای جمعآوری دادهها از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی آن طبق نظر گروهی
از متخصصان به تأیید رسید .برای تعیین میزان پایایی مقیاسهای پرسشنامه از آمارة آلفای کرونباخ استفاده
شد و دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSwin20و  LISREL8.5تجزیهوتحلیل شدند .نتایج حاصل از این
پژوهش در سطح  11درصد اطمینان نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری با
تمامی مؤلفههای تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری) وجود دارد؛ همچنین نتایج مدلسازی
معادالت ساختاری بیانگر این است که کیفیت زندگی کاری با ضریب مسیر  6/60و مقدار  tمعنیدار
( )0/10اثر مثبت و معنیداری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان دارد ،به طوری
که توانایی تبیین  21درصد از تغییرات تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی را داراست.
واژههای کلیدی :تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری ،کارشناسان ترویج کشاورزی
مقدمه
كشاورزي يكي از بزرگترين بخشهاي اقتصادي در ايران
است .اين بخش به واسطة موقعیت و نقشهاي مهمي كه در
اقتصاد از نظر تولید و اشتغال دارد و همچنین به واسطة رابطة
آن با ساير بخشهاي اقتصادي از اهمیت بااليي برخوردار است
( ،)Zare-Mehrjerdi and Javedan, 2009به طوري كه
نقشي استراتژيک در نظام اقتصادي و اجتماعي كشور و
رسالت سنگیني در پیشبرد اهداف توسعة ملي و تأمین
نیازهاي اساسي جامعه بر عهده دارد ()Rajaee et al., 2009؛
* نويسندة مسئول:

در نتیجه توسعة بخش كشاورزي پیششرط و نیاز ضروري
توسعة اقتصادي كشور است و تا زماني كه موانع توسعه در اين
بخش برطرف نشود ،ساير بخشها نیز به شكوفايي ،رشد و
توسعه دست نخواهند يافت ( Amirtamori and Khalilian,
 .)2007; Mortazavi et al., 2010به طور كلي ،بخش
كشاورزي با تأمین  11/3درصد تولید ناخالص داخلي33 ،
درصد اشتغال 23 ،درصد نیازهاي غذايي ( Yaghoubi et al.,
2007; Khorrami et al., 2010; Nameghi and

 )Sarvari, 2010و  32درصد صادرات غیر نفتي و  28درصد
موارد مورد نیاز صنايع مرتبط جايگاه ويژهاي در اقتصاد كشور
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دارد ()Nameghi and Sarvari, 2010؛ با وجود اين امروزه
اين بخش با چالشهايي همچون افزايش جمعیت و فشار
فزاينده براي تولید غذاي كافي ،نداشتن دسترسي كشاورزان
به دانش و فناوريهاي نوين ،كارايي پايین سازمانها و
نهادهاي دولتي در انتقال دانش و اطالعات جديد به كشاورزان
روبهروست ( )Rezaee et al., 2009كه براي دستیابي به
توسعة هرچه بیشتر و همهجانبة كشاورزي عواملي مورد نیاز
است كه يكي از عوامل مهم نیروي انساني شاغل در بخش
سازمانهاي كشاورزي است ( Rezaee and Rezvanfar,
 .)2008روشن است كه نیروي انساني كارا مهمترين سرماية
هر سازماني است ( Monajemzadeh and Baradaran,
 .)2009از آنجا كه انسان و نیروي انساني هم عامل كار و هم
خالق آن است ( ،)Mehmandost et al., 2008سازمانهاي
عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انساني آن را دارايي
هوشمند و ارزشمند سازمان در نظر ميگیرند ( Hatami et
 )al., 2012و بر اين امر وافقند كه مهمترين عامل كسب
مزيت رقابتي سازمان منابع انساني آن است ( Baghery and
 )Tavallaee, 2010و تحوالت عظیم سازماني از
توانمنديهاي نامحدود فكري اين عامل سرچشمة ميگیرد
(.)Mehmandost et al., 2008
همانطور كه از مطالب فوق برميآيد ،توجه به نیروي
انساني روزبهروز افزايش يافته است تا جايي كه امروزه نیروي
انساني را مشتريان سازمانها نام نهادهاند .اين بدان معناست
كه در عصر جديد ضرورت پاسخگويي به نیازهاي اساسي
كاركنان در هر سازمان در اولويت اول قرار ميگیرد؛ زيرا نیل
به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و خواستههاي
منطقي و مشروع منابع انساني است ( Khanfir et al.,
)2009؛ از اين رو يكي از نگرشهاي شغلي ،كه در دو دهة
اخیر جايگاه ويژهاي در مطالعات رفتار سازماني كسب كرده
است ،تعهد سازماني كاركنان است .اين نوع نگرش شغلي
اهمیت خاصي در درك و فهم رفتار سازماني كاركنان دارد و
پیشبینيكنندة خوبي براي پیشرفت آتي سازمان به شمار
ميآيد ( ،)Soltan-Hosseini et al., 2009به طوري كه
نیروي انساني متعهد وجهة سازمان را در اجتماع مهم جلوه
ميدهد و زمینه را براي رشد و توسعة سازمان فراهم ميكند
( .)Delgoshaei et al., 2008در واقع ،وجود نیروهاي
انساني توانمند و متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن
كاهش غیبت ،تأخیر و جابهجايي باعث افزايش چشمگیر
عملكرد سازمان ،نشاط روحي كاركنان ،تجلي بهتر اهداف

متعالي سازمان و نیز دستیابي به اهداف فردي خواهد شد
( Delgoshaei et al., 2008; Abili and Nastezaie,
)2010؛ به عبارت ديگر ،كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي
هستند نظم بیشتري در كار خود دارند و مدت بیشتري در
سازمان ميمانند و كار ميكنند و افرادي كه تعهد كمتري
دارند غیبت و خروج از كار در آنها بیشتر است
( .)Yaghoubi et al., 2009اين در حالي است كه ترك
كار براي سازمانها بسیار پرهزينه است و هر زمان فرد
كارش را ترك ميكند فردي جايگزين استخدام ميشود و
آموزش داده ميشود كه بايد زمان كافي براي كسب تجربه
در كار داشته باشد (.)Mehdad et al., 2011
به طور كلي ،تعهد سازماني از جمله موضوعهاي مهم در
مباحث روانشناسي و سازمان است ( Shaemi-Barzaki
 )and Asghari, 2010و در رفتار سازماني از جايگاه بسیار
بااليي برخوردار است ( .)Hatami et al., 2012از تعهد
سازماني تعاريف مختلفي ارائه شده است .در واقع ،تعاريف و
سنجشهاي مختلف نشاندهندة اين موضوع است كه تعهد
سازماني چگونگي رابطه يا ارتباط فرد با سازمان را مشخص
ميكند ( .)Sayyed-Naghavi and Baharloo, 2009در
يک تعريف كلي ،تعهد سازماني قدرت و نیروي واقعي است
تا افراد خود را به سازمان ملتزم و سازمان را معرف خود
بدانند ( .)Zaki, 2008در تعريف ديگر آمده است كه تعهد
سازماني عبارت است از :وابستگي يا دلبستگي احساسشده
از سوي فرد با سازمان (Bahari-Far and Javaheri-
 .)Kamel, 2010در واقع ،تعهد سازماني به نیرومندي
هويت افراد در درگیرشدن در يک سازمان مخصوص اشاره
ميكند ( .)Tavakoli et al., 2009موضوع مشتركي كه در
تعاريف مختلف از تعهد سازماني وجود دارد اصطالح
وابستگي (پیوستگي) يا پیوند بین فرد و سازمان است
( .)Bahari-Far and Javaheri-Kamel, 2010همانطور
كه از تعاريف فوق برميآيد ،تعهد سازماني مفهومي
چندبعدي است ( )Riketta and Dick, 2005كه از بین
مفهومسازيهاي چندبعدي نیز مدل آلن و ماير شهرت
بیشتري به دست آورده است ( )Tavakoli et al., 2009كه
با توجه به جامعیت و گستردگي مدل آلن و ماير در
پژوهشهاي قبلي ،اين مدل معیار سنجش تعهد سازماني
كارشناسان ترويج كشاورزي در اين پژوهش است .آلن و ماير
تعهد سازماني را نوعي حالت رواني تعريف ميكنند كه بیانگر
تمايل ،نیاز يا الزام براي ادامة خدمت در يک سازمان است

کریمی گوغری و رضوانفر :اثر کیفیت زندگی کاری بر تعهّد سازمانی...

( )Mehdad et al., 2011و سه بعد براي تعهد سازماني با
عناوين تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري قائل
شدهاند ( .)Allen and Meyer, 1991تعهد عاطفي به
وابستگي احساسي به سازمان و ابراز هويت سازمان اشاره
دارد ( ،)Abedi-Jafari et al., 2010به طوري كه فرد
مستخدم هويت خويش را از سازمان ميگیرد ،به آن احساس
تعلق و وابستگي ميكند و از ادامة عضويت در آن لذت
ميبرد ( .)Jahangir et al., 2008در واقع ،كاركنان داراي
تعهد عاطفي قوي به اين خاطر در سازمان ميمانند كه به
آن تمايل دارند ( .)Castro et al., 2004تعهد مستمر ،كه
نیاز به ماندن با يک سازمان است ،به دلیل هزينة باالي ترك
آن تعريف شده است (Bahari-Far and Javaheri-
 .)Kamel, 2010در واقع ،كاركنان با تعهد مستمر باال در
سازمان ميمانند چون به آن نیاز دارند ( Sinclair et al.,
 .)2005در اين نوع تعهد (مستمر) ،تمايل فرد به ماندن در
سازمان بیانگر آن است كه وي به آن كار احتیاج دارد و كار
ديگري نميتواند انجام دهد ( .)Tavakoli et al., 2009اين
تعهد بیانكنندة يک محاسبه است كه از آن با عنوان «تعهد
عقالني» نیز ياد ميكنند ( .)Khanfir et al., 2009تعهد
هنجاري (تكلیفي) نشاندهندة اعتقاد و باور به ادامة كار در
سازمان است ()Abedi-Jafari et al., 2010؛ به عبارتي
ديگر ،افراد در سازمان ميمانند چون احساس تكلیف
ميكنند كه نبايد سازمان را ترك كنند ( Jahangir et al.,
 .)2008پس كاركنان تا زماني در سازمان باقي ميمانند كه
از نظر آنان ماندن در سازمان كار درست و مناسبي باشد
( .)Khanfir et al., 2009در واقع تعهد هنجاري موجب
افزايش اعتماد به سازمان ميشود و عامل مهمي در تحريک
مشاركت افراد در سازمان است ( Bahari-Far and
 .)Javaheri-Kamel, 2010گرچه هر سه نوع تعهد
سازماني به احتمال باقي ماندن فرد در سازمان خود اشاره
ميكند اما ماهیت تعلق و دلبستگي به آن سازمان كامالً
متفاوت است و اين حالت به نوع تعهد سازماني بستگي دارد
(.)Ghafouri-Varnosfaderani and Golparvar, 2010
افزون بر اين ،كیفیت زندگي كاري ساختاري چندبعدي
و پويا دارد ( ;Mirkamali and Narenji-Sani, 2008
 )Shahbazi et al., 2010; Fakhrpoor et al., 2012كه
تعريف واحد مورد اتفاق نظر و جهانشمولي از آن نميتوان
ارائه كرد ( .)Shokri et al., 2011در واقع ،در مورد معناي
آن توافق كمي وجود دارد (.)Ashrafi and Eilka, 2010
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به طور كلي ،مفهوم كیفیت زندگي كاري را ميتوان از دو
ديدگاه عیني و ذهني تعريف كرد (:)Cascio, 1995
الف) در تعريف عیني ،كیفیت زندگي كاري معادل
مجموعهاي از شرايط و رويههاي عیني و واقعي سازماني
است كه شامل خطمشيهاي ترفیع ،سرپرستي مشاركتي،
دخالتدادن كاركنان در تصمیمگیريها ،شرايط كاري ايمن
و غیره ميشود.
ب) در تعريف ذهني ،كیفیت زندگي كاري عبارت از
ادراك كاركنان از بهداشت فیزيكي (جسمي) و رواني
(ذهني) خود در محیط كار است ( Farnia and Shojaei,
 .)2009; Yousefi-Saeid-Abadi et al., 2010در اين
مفهوم ،كیفیت زندگي كاري به معناي تصور ذهني و
برداشت كاركنان از سازمان از مطلوبیت فیزيكي و رواني
محیط و شرايط كاري است ( Hashemi-Motlagh, and
.)Ahmad-Mozaffari, 2010; Fakhrpoor et al., 2012
در واقع ،كیفیت زندگي كاري انعكاسي از روابط موجود بین
كاركنان و محیط كاري آنان است .اين رابطه نشانهاي از
میزان سازگاري فرد با شغلش است ( Enayati et al.,
 .)2010به طور كلي ،كیفیت زندگي كاري فلسفهاي به
معني كیفیت و محتواي روابط بین انسان ،شغل و انواع
وظايف شغلي اوست ( Shirzad-Kebria and Bordbar,
)2010؛ به عبارتي سادهتر ،كیفیت زندگي كاري فرد مشتمل
بر چیزهايي است كه در خالل يک روز كاري بر فرد تأثیر
ميگذارند و شامل مواردي از قبیل حقوق و دستمزد،
امكانات پیشرفت و تحقق استعدادها ،تعامالت و ارتباطات،
توازن و تعادل بین زندگي و كار ،امنیت حرفهاي و شغلي،
هنجارها و ارزشهاي حرفه يا شغل است ( Noorshahi and
 .)Samiei, 2011با توجه به افزايش توجه به موضوع
كیفیت زندگي در محیطهاي كاري ،مدلهاي متنوعي از آن
مطرح شده است؛ اما مدل والتون ( )Walton, 1975از همه
كاربرد بیشتري دارد ( )Enayati et al., 2010كه در
پژوهش حاضر نیز ابعاد كیفیت زندگي كاري معادل مدل
والتون در نظر گرفته شده است .از نظر والتون ،كیفیت
زندگي كاري عبارت است از حد توان اعضاي يک سازمان
كاري در برآوردهكردن نیازهاي مهم فردي خود در سازمان
از طريق تجربیات خود (.)Farnia and Shojaei, 2009
والتون الگويي نظري را براي تبیین كیفیت زندگي كاري
تنظیم كرده است كه به شرح زير است:
 .1پرداخت منصفانه و كافي :پرداخت مساوي براي كار

121

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،54شماره  ،1بهار 1313

مساوي و نیز تناسب پرداختها با معیارهاي اجتماعي و
معیارهاي كاركنان و نیز تناسب آن با ديگر انواع كار؛
 .3محیط كاري ايمن و بهداشتي :منظور ايجاد شرايط
كاري ايمن از نظر فیزيكي و نیز تعیین ساعات كار منطقي
است؛
 .3تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم :فراهمكردن زمینة
بهبود تواناييهاي فردي ،فرصتهاي پیشرفت ،فرصتهاي
بهكارگیري مهارتهاي كسبشده و تأمین امنیت در زمینة
درآمد و اشتغال؛
 .4قانونگرايي در سازمان :فراهمبودن زمینة آزادي سخن
كاركنان بدون ترس (واهمه) از انتقام (واكنش) مقام باالتر
(نافذبودن سلطة قانون نسبت به سلطة انساني)؛
 .5وابستگي اجتماعي زندگي كاري :نحوة برداشت
(ادراك) كاركنان دربارة مسئولیت اجتماعي در سازمان
(تعهد سازمانها در خصوص رعايت رفتار اخالقي به عنوان
نهادهاي اجتماعي به معناي وسیع آن)؛
 .2فضاي كلي زندگي :برقراري توازن و تعادل بین زندگي
كاري و ديگر مسئولیتهاي زندگي كاركنان (شامل اوقات
فراغت ،تحصیالت و زندگي خانوادگي)؛
 .7يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار :ايجاد
جو و فضاي كاري مناسب كه احساس تعلق كاركنان به
سازمان را و اينكه آنان مورد نیاز سازمان هستند تقويت كند؛
 .2توسعة قابلیتهاي انساني :فراهمبودن فرصتهايي
نظیر استفاده از استقالل و خودكنترلي در كار ،بهرهمندشدن
از مهارتهاي گوناگون و دسترسي به اطالعات متناسب با كار
( Farnia and Shojaei, 2009; Pardakhtchi et al.,
.)2009; Sheel et al., 2012
با تغییر سبک زندگي اجتماعي مردم و سازمانها در
چند دهة اخیر ،به نظر ميرسد كیفیت زندگي كاري نیز
دستخوش تغییرات زيادي شده است و تحت تأثیر عوامل
زيادي قرار گرفته است ()Asgari and Dadashi, 2011
كه ممكن است تأثیرات متفاوتي بر تعهد سازماني كاركنان
داشته باشد .براي بخش ترويج كشاورزي به عنوان مكتبي
آموزشي و بنا به رسالتي كه در زمینة دستیابي جوامع به
توسعة پايدار كشاورزي ( Karimi-Gougheri et al.,
 )2012و همچنین توسعة انساني و روستايي ( Niknami,
 )2009برعهده دارد ،تعهد منابع انساني شاغل در اين بخش،
بهويژه كارشناسان ترويج كشاورزي و عوامل تأثیرگذار بر آن،
نقش بسزايي در انجام اين مسئولیت سنگین دارد .با توجه به

اهمیت اين موضوع لزوم بررسي رابطة كیفیت زندگي كاري
و تعهد سازماني منابع انساني بخش ترويج كشاورزي براي
بهبود روند و افزايش بازدهي اين بخش حائز اهمیت است؛ از
اين رو در مقالة حاضر سعي بر اين است كه رابطة كیفیت
زندگي كاري و ابعاد مختلف تعهد سازماني كارشناسان ترويج
كشاورزي استان كرمان بررسي و میزان تأثیر مؤلفههاي
كیفیت زندگي كاري بر تعهد سازماني آنان سنجیده شود.
تحقیقات مختلفي در زمینة ارتباط كیفیت زندگي كاري
و تعهد سازماني صورت گرفته است كه در ادامه به برخي از
مهمترين آنها اشاره ميشود.
نتايج پژوهشي از  )2012( Ahmadi et al.با عنوان
«بررسي رابطة بین كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني در
سازمانهاي دولتي استان كردستان» بیانگر آن بود كه رابطة
مثبت و معناداري بین كیفیت زندگي كاري و سه بعد تعهد
سازماني كاركنان وجود دارد.
 )2012( Fakhrpoor et al.در پژوهشي نشان دادند كه
بین كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني و همچنین بین
مؤلفههاي آنها رابطة معناداري وجود دارد.
 )2011( Asgari and Dadashiو Kord-Tamini et
 )2011( al.در پژوهشهاي جداگانهاي به اين نتیجه دست
يافتند كه رابطة مثبت و معناداري بین كیفیت زندگي كاري
با تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري و همچنین
تعهد سازماني كلي كاركنان وجود دارد.
يافتههاي پژوهشي از  )2011( Mehdad et al.با عنوان
«رابطة ابعاد كیفیت زندگي كاري با تعهد سازماني و
مولفههاى آن» نشان داد كه؛ بین ابعاد كیفیت زندگي كاري،
تعهد سازماني و مؤلفههاى آن رابطة معناداري وجود دارد و
ابعاد كیفیت زندگي كاري پیشبینيكنندة تعهد سازماني و
مؤلفههاى آن است.
مطالعة  )2012( Hatami et al.نشان داد كه
همبستگي مثبت و معنيداري بین كیفیت زندگي كاري با
تعهد سازماني و میزان بهرهوري كاركنان وجود دارد .در
همین رابطه ،نتايج پژوهش )2011( Poormohseni et al.
با عنوان «بررسي و تبیین عوامل مؤثر كیفیت زندگي كاري
بر تعهد سازماني كاركنان فروش و بازاريابي در شركتهاي
خدماتي» نشان داد كه رابطة بین عوامل بیروني كیفیت
زندگي كاري (بین حقوق و مزايا ،شرايط فیزيكي محیط كار
و كیفیت سرپرستي) با تعهد سازماني معنادار است؛
همچنین در بین عوامل دروني كیفیت زندگي كاري
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(چالشيبودن محیط كار ،استقالل شغلي ،استرس كاري)
رابطة بین چالشيبودن محتواي كار و استقالل شغلي با تعهد
سازماني معنادار است اما رابطة بین استرس كاري با تعهد
سازماني مورد قبول واقع نشد.
 )2010( Daudدر پژوهشي به بررسي رابطة بین
كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني در میان كاركنان
شركتهاي مالزي پرداخته است .نتايج حاصل از اين پژوهش
بیانگر آن است كه كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني از
جنبههاي مختلفي با هم رابطه دارند از قبیل :پرداخت
منصفانه و كافي دستمزد ،محیط كار ايمن و بهداشتي و
يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار با تعهدات
عاطفي ،هنجاري و مستمر رابطة مثبت و معناداري دارد؛
همچنین  )2010( Koonmee et al.در مطالعهاي روي
مديران منابع انساني در تايلند ارتباط مثبت و معناداري را
بین كیفیت زندگي كاري و سه عامل مرتبط با بازده كاري
كارمندان يعني رضايت شغلي ،تعهد سازماني و روحیة تیمي
نشان دادند.
 )2010( Mostafavirad et al.در پژوهشي با عنوان
«بررسي رابطة فرهنگ سازماني ،كیفیت زندگي كاري ،تعهد
سازماني با بیگانگي از كار مديران مدرسههاي متوسطة
نظري شهر شیراز» به اين نتیجه دست يافتهاند كه رابطة
مثبت و معناداري بین كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني
وجود دارد.
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نتايج پژوهشي از  )2010( Soltan-Hosseini et al.با
عنوان «رابطة بین كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني
كاركنان ادارة كل تربیت بدني استان اصفهان» مؤيد وجود
همبستگي مثبت و معنادار بین كیفیت زندگي كاري و تعهد
سازماني كاركنان تربیت بدني استان اصفهان است؛ همچنین
نتايج تحلیل رگرسیوني اين پژوهش نشان داد تعهد عاطفي
و تعهد هنجاري تحت تأثیر كیفیت زندگي كاري كاركنان
تربیت بدني استان اصفهان قرار دارد.
يافتههاي پژوهش Sayyadi-Tooranloo et al.
( )2009نشان ميدهد كه ارتباط مثبت و معناداري بین
تعهد سازماني و كیفیت زندگي كاري كاركنان آموزش و
پرورش يزد وجود دارد و همچنین كیفیت زندگي كاري
متوسط و پايین به تعهد سازماني متوسط و بااليي در جامعة
مورد بررسي منجر ميشود.
نتايج پژوهشهاي Gnanayudam and Dharmasiri
( )2007( Huang et al. ،)2008و )2007( Lee et al.
بیانگر آن است كه كیفیت زندگي كاري اثر مثبت و
معناداري بر تعهد سازماني كاركنان دارد .اين در حالي است
كه يافتههاي پژوهش  )2007( Saifi et al.حاكي از آن
است كه بین كیفیت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان
همبستگي منفي و معناداري وجود دارد .در ادامه ،خالصهاي
از پژوهشهاي انجامگرفته در زمینة ارتباط كیفیت زندگي
كاري و تعهد سازماني آورده شده است (جدول .)1

جدول  .1پژوهشهای انجامگرفته در زمینة ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

نوع رابطه

تعهّد عاطفی

مثبت و معنادار

تعهد مستمر
تعهد هنجاری

تعهّد سازمانی

مثبت و معنادار
بدون رابطه
مثبت و معنادار

مثبت و معنادار

منفی و معنادار

پژوهشگران
;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.
;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; Farhadi et al., 2008.
;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.
Fakhrpoor et al., 2012; Hatami et al., 2012; Asgari and Dadashi, 2011; KordTamini et al., 2011; Poormohseni et al., 2011; Mehdad et al., 2011; Koonmee
et al., 2010; Mostafavirad et al., 2010; Soltan-Hosseini et al., 2010; ZeratgarBurani 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

بر اساس پژوهشهاي صورتگرفته و همچنین مرور
ادبیات موجود پیرامون اهداف مورد نظر پژوهش ،مدل

مفهومي پژوهش به صورت نگارة  1طراحي شد.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
روش پژوهش كاربردي حاضر توصیفي و از نوع همبستگي
است كه به روش علي -ارتباطي انجام شده است .جامعة
آماري اين پژوهش را كارشناسان ترويج كشاورزي استان
كرمان تشكیل ميدهند ( .)N=128براي تعیین نمونة آماري
با استفاده از جدول  )1970( Krejcie and Morganشمار
آماري  133نفري به دست آمد .در تحقیق حاضر ،از روش
نمونهگیري طبقهاي با انتساب متناسب استفاده شده است،
به طوري كه در ابتدا جامعة آماري بر اساس محل اشتغال به
سه طبقة كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي،
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مركز ترويج و خدمات
جهاد كشاورزي تقسیمبندي شدند .در مرحلة بعد ،براي
تعیین تعداد كارشناس در هريک از طبقات از روش
نمونهگیري تصادفي استفاده شد .ابزار مورد استفاده در اين
پژوهش پرسشنامه بوده است .به طور كلي ،پرسشنامههاي
مورد استفاده شامل پرسشنامة تعهد سازماني و پرسشنامة
كیفیت زندگي كاري بود .براي سنجش میزان تعهد سازماني
از پرسشنامة تعهد سازماني )1990( Allen and Meyer
استفاده شد .گويههاي مربوط به تعهد سازماني شامل 19
گويه بودند و در سه عامل (بعد) تعهد عاطفي ،تعهد مستمر
و تعهد هنجاري مطرح شدند كه براي اندازهگیري هريک از
متغیرها از طیف لیكرت ( =1خیلي كم و  =5خیلي زياد)

استفاده شد .به منظور سنجش كیفیت زندگي كاري
كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه پرسشنامة كیفیت
زندگي كاري  )1975( Waltonمبناي كار قرار گرفت.
گويههاي مربوط به كیفیت زندگي كاري در قالب هشت
مؤلفة پرداخت منصفانه و كافي ،محیط كاري ايمن و
بهداشتي ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانونگرايي در
سازمان ،وابستگي اجتماعي زندگي كاري ،فضاي كلي
زندگي ،يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان و توسعة
قابلیتهاي انساني بر اساس مقیاس درجهبندي لیكرت
( =1خیلي كم و  =5خیلي زياد) تنظیم شده بود .روايي
صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان
دانشگاه تهران مورد بازنگري و تأيید قرار گرفت .براي
سنجش قابلیت اعتماد/پايايي پرسشنامة تهیهشده با يک
آزمون پیشاهنگ تعداد  38نسخه از پرسشنامهها را
كارشناساني تكمیل كردند كه در خارج از نمونة آماري مورد
مطالعه قرار داشتند .در نهايت ،بر اساس ضرايب آلفاي
كرونباخ بهدستآمده براي قسمتهاي مختلف پرسشنامه
پايايي ابزار اندازهگیري در حد قابل قبولي به دست آمد
(جدول  .)3به منظور تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزارهاي
 SPSSwin20و  LISREL8.5استفاده شد كه از آزمون تحلیل
همبستگي و تكنیک مدسازي معادالت ساختاري بهره گرفته
شد.
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جدول  .2نتایج تحلیل پایایی سازههای مورد مطالعه تحقیق به همراه نشانگرها
نشانگر

پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری ایمن و بهداشتی
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
قانونگرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
فضای کلی زندگی
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
توسعة قابلیتهای انسانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

تعداد گویه

5
0
0
5
5
6
6
0
7
0
0

نتایج و بحث
نتايج آمار توصیفي افراد مورد مطالعه نشان ميدهد كه
متوسط سن كارشناسان ترويج كشاورزي مورد پژوهش
 41/34سال است .به گونهاي كه بیشترين فراواني مربوط به
گروه سني  41تا  58سال است .جوانترين كارشناس ترويج
كشاورزي مورد مطالعه  34سال و مسنترين كارشناس 55
سال سن داشته است؛ همچنین دادههاي حاصل از پژوهش
نشان داد كه  72/4درصد پاسخگويان مرد و  33/2درصد
پاسخگويان را بانوان تشكیل ميدهند .بر مبناي يافتههاي
پژوهش  113نفر ( 91/9درصد) از پاسخگويان ،متأهل و 18
نفر ( 2/1درصد) مجرد بودهاند .از مجموع افرادي كه مورد
مطالعه قرار گرفتهاند ،بیشترين فراواني مربوط به
خانوادههايي است كه تعداد اعضاي خانوادة آنها  4و  5نفر
است و كمترين فراواني مربوط به خانوادههايي با  3نفر
جمعیت است .كارشناسان ترويج كشاورزي استان كرمان از
لحاظ تحصیالت در سه طبقة فوقديپلم ،لیسانس و
فوقلیسانس و باالتر قرار گرفتند كه بیشترين فراواني مربوط
به افراد با تحصیالت لیسانس ( 78/7درصد) است .نتايج
همچنین نشان داد كه كمترين فراواني مربوط به افراد
فوقديپلم است كه  13/3درصد افراد مورد مطالعه در اين
گروه قرار دارند .كارشناسان ترويج كشاورزي بر مبناي میزان

صفت مکنون مورد مطالعه

ضریب پایایی آلفای کرونباخ ()α

کیفیت زندگی کاری

6/816

تعهد سازمانی

6/77

سابقة خدمت در بخش ترويج به پنج گروه كمتر از  5سال،
 2تا  18سال 11 ،تا  15سال 12 ،تا  38سال و بیشتر از 31
سال طبقهبندي شدند .نتايج حاصل از جدول  3نشان
ميدهد كه بیشترين فراواني مربوط به طبقهاي است كه
كمتر از  5سال سابقة خدمت در بخش ترويج را دارند كه
 39/3درصد از پاسخگويان را تشكیل ميدهند .يافتههاي
پژوهش همچنین نشان داد كه میانگین سابقة خدمت در
بخش ترويج 18/59 ،سال بوده است .بیشترين فراواني سابقة
خدمت در جهاد كشاورزي مربوط به طبقههاي ( 11تا 15
سال) و ( 38سال و بیشتر) است كه بهترتیب  32/2درصد و
 32درصد پاسخگويان را تشكیل ميدهند .بیشترين تعداد
كارشناسان ترويج كشاورزي استان كرمان در مديريت جهاد
شهرستان با فراواني  59نفر ( 42درصد) مشغول به فعالیت
هستند .از نظر محل سكونت ،بیشتر كارشناسان ترويج با
فراواني  189نفر ( 22/2درصد) بومي منطقه هستند و مابقي
كارشناسان با فراواني  14نفر ( 11/4درصد) غیر بومياند.
يافتههاي پژوهش نشان داد كه در حدود  98درصد
پاسخگويان ( 29/4درصد) تمايل به ادامة اشتغال در حوزة
ترويج كشاورزي دارند و  18/2درصد از پاسخگويان به ادامة
اشتغال در اين حوزه تمايلي ندارند (جدول .)3
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جدول  .3ویژگیهای فردی پاسخگویان

متغیر

سن (سال)

جنسیت

وضعیت تأهل

تعداد اعضای خانواده
(نفر)

میزان تحصیالت

سابقة خدمت در
بخش ترویج (سال)

سابقة خدمت در جهاد
کشاورزی (سال)

واحد فعالیت

محل سکونت
تمایل به ماندن در
بخش ترویج

سطوح تغییر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

 06سال و کمتر
66-01
56-61
 51سال و بیشتر
بدون جواب
جمع
مرد
زن
بدون جواب
جمع
متأهل
مجرد
متأهل
جمع
2
0
6
5
 0نفر و بیشتر
بدون جواب
جمع
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع
 5سال و کمتر
16-0
15-11
26-10
 21سال و بیشتر
بدون جواب
جمع
 5سال و کمتر
16-0
15-11
26-10
 26سال و بیشتر
بدون جواب
جمع
سازمان جهاد کشاورزی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
مرکز جهاد کشاورزی
جمع
بومی
غیر بومی
جمع
بلی
خیر
جمع

0
08
08
7
6
120
16
28
1
120
110
16
110
120
1
21
65
28
16
5
120
15
87
21
120
00
06
22
18
16
7
120
12
16
00
21
02
0
120
28
51
00
120
161
16
120
116
10
120

6/1
06/1
55/0
5/7
0/0
166
70/6
22/8
6/8
166
11/1
8/1
11/1
166
7/0
17/1
00/0
22/8
12/2
6/1
166
12/2
76/7
17/1
166
21/0
26/6
17/1
16/0
8/1
5/7
166
1/8
11/6
20/8
20/0
20
2/6
166
22/8
68
21/0
166
88/0
11/6
166
81/6
16/0
166

5
01/1
57/1
5/1

شايان ذكر است كه در جامعة مورد مطالعه (كارشناسان
ترويج كشاورزي) تنها  3نفر ( 3/4درصد) در رشتة ترويج و
آموزش كشاورزي و  138نفر ( 97/2درصد) در ساير رشتههاي
كشاورزي تحصیل كردهاند و در بین ساير رشتههاي كشاورزي

166
77
20

میانگین

61/06

انحراف معیار

0/25

کمینه

26

بیشینه

55

نما

65

166

7/0
17/8
08/1
20/7
12/7
166

01
25/1
11
15/5
8/0
166
16
11/7
27/5
26/2
20/7
166

16/51

10/10

0/06

7/18

1

2

27

01

0

15

بیشترين فراواني مربوط به گرايشهاي زراعت و باغباني است .به
منظور تعیین رابطة كیفیت زندگي كاري با هريک از ابعاد تعهد
سازماني كارشناسان ترويج كشاورزي از آزمون همبستگي
پیرسون استفاده شد كه نتايج اين آزمون نشان داد كه همبستگي
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مثبت و معناداري بین كیفیت زندگي كاري با تمامي ابعاد تعهد
سازماني كارشناسان ترويج كشاورزي در سطح يک درصد وجود
دارد (جدول  .)3میزان ضريب همبستگي بین متغیر كیفیت
زندگي كاري با تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري به-
ترتیب  8/343 ،8/332 ،8/325و  8/433است .نتايج جدول 4
بیانگر آن است كه با افزايش (يا كاهش) كیفیت زندگي كاري،
هريک از ابعاد تعهد سازماني نیز افزايش (يا كاهش) مييابد.
روابط بین متغیرهاي مدل مفهومي پژوهش در قالب
مدلسازي معادالت ساختاري ( )SEMبا استفاده از نرمافزار
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لیزرل برآورد شد .خروجي نرمافزار از تخمینهاي استاندارد
در قالب شكل  3آورده شده است.
جدول  .5همبستگی بین کیفیت زندگی کاری با ابعاد تعهد سازمانی

متغیر

تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

ضریب
همبستگی

**6/285
**6/000
**6/260

سطح معناداری

6/66
6/66
6/66

** معناداری در سطح کمتر از 1/10

شکل  .2روابط علی بین متغیرهای پژوهش با نمایش بارهای استانداردشده

براي ارزيابي مدل مفهومي پژوهش از شاخصهاي كاي
اسكوير بر درجة آزادي ( ،)χ2/dfمیانگین مجذور پسماندهاي
استانداردشده ( ،)SRMRشاخص برازندگي ( ،)GFIشاخص
نُرمشدة برازندگي ( ،)NFIشاخص نُرمنشدة برازندگي (،)NNFI
شاخص برازندگي فزاينده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبیقي
( )CFIو شاخص ريشة دوم برآورد واريانس خطاي تقريب
( )RMSEAاستفاده شد .با توجه به مقدار گزارششده براي
هريک از شاخصهاي برازش مدل در جدول  ،2مقدار كاي
اسكوير تقسیم بر درجة آزادي  1/39است كه نشاندهندة
برازش مناسب مدل است؛ همچنین مقدار گزارششده براي
شاخص ( GFIنشاندهندة اندازهاي از مقدار نسبي واريانسها و
كواريانسهاست كه از طريق مدل تبیین ميشود) در اين مدل
 8/93است كه اين مقدار باالتر از حد مطلوب براي اين شاخص
است .مقدار گزارششده براي شاخص میانگین مجذور

پسماندهاي استانداردشده (( )SRMRتفاوت بین عناصر
ماتريس مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتريسهاي
برآورد يا پیشبینيشده با فرض درستبودن مدل يادشده)
 8/873است .به طور كلي ،مقادير گزارششده براي شاخصهاي
بررسي باقيماندة كوواريانس و واريانس در بافت دادهها (از
قبیل GFI :و  )SRMRبیانگر آن است كه كوواريانس و
واريانس خطا بهخوبي كنترل شده است .براي بررسي اينكه يک
مدل بهويژه در مقايسه با ساير مدلهاي ممكن از نظر تبیین
مجموعهاي از دادههاي مشاهدهشده تا چه اندازه خوب عمل
ميكند ،از شاخصهاي بررسي الگوهاي جايگزين از قبیل
شاخصهاي  IFI ،NNFI ،NFIو  CFIاستفاده شده است كه
مقدار گزارششده براي هريک از اين شاخصها بهترتیب ،8/94
 8/92 ،8/92 ،8/92است .مقادير اين شاخصها براي مدل
باالتر از  8/98محاسبه شده كه مقدار شايان توجهي است .در
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نهايت ،براي بررسي اينكه مدل مفهومي پژوهش چگونه
برازندگي و صرفهجويي را با هم تركیب ميكند از شاخص ريشة
دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ( )RMSEAاستفاده شده
است كه مقدار  8/849گزارششده براي اين شاخص
( )RMSEAنشاندهندة كنترل خطاي اندازهگیري در مدل
است (جدول .)5
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخص

کای اسکویر/درجة آزادی
()χ2/df
میانگین مجذور پسماندهای
استانداردشده ()SRMR
شاخص برازندگی ()GFI
شاخص تعدیل برازندگی
()AGFI
شاخص نرمشدة برازندگی
()NFI
شاخص نرمنشدة برازندگی
()NNFI
شاخص برازندگی فزاینده
()IFI
شاخص برازندگی تطبیقی
()CFI
ریشة دوم برآورد واریانس
خطای تقریب ()RMSEA

اندازة

مقدار گزارش

مطلوب

شده

≥0

1/21

≥ 6/68

6/67

≤ 6/16
≤ 6/16

6/10
6/88

≤ 6/16

6/16

≤ 6/16

6/18

≤ 6/16

6/18

≤ 6/16

6/18

≥ 6/68

6/661

از اين رو ،در اين بخش ميتوان پارامترهاي برآوردشده
در مدل بهدستآمده را شايان اتكا دانست .به طور كلي،
نتايج جدول  5بیانگر آن است كه مدل با دادهها برازش
مناسبي دارند؛ از اين رو ميتوان پارامترهاي برآوردشده در
مدل بهدستآمده را شايان اتكا دانست .با توجه به مقادير
بارهاي عاملي نشانگرهاي هريک از سازهها و سطح معناداري
آنها (با توجه به مقدار  tآوردهشده) ميتوان بیان داشت كه
نشانگرهاي مورد استفاده با زيربناي تئوري تحقیق تطابق
مورد قبولي را نشان ميدهند (جدول  .)2مقدار آمارة t
گزارششده براي تمامي نشانگرهاي مورد نظر باالتر از 1/92
است كه اين امر نشاندهندة معناداربودن تمامي نشانگرهاي
مذكور در سطح يک درصد است .با توجه به بار عاملي
گزارششده براي هريک از نشانگرها ،مشخص ميشود كه در
شكلگیري متغیر مكنون دروني كیفیت زندگي كاري،
نشانگر پرداخت منصفانه و كافي در رتبة اول قرار گرفته
است؛ همچنین در شكلگیري متغیر مكنون بیروني تعهد
سازماني نشانگر تعهد عاطفي بیشترين تأثیر را دارد (جدول
 .)2در مرحلة بعد ،از كاربرد دوم مدل معادالت ساختاري در
قالب تحلیل مسیر در بررسي رابطة علّي بین متغیرهاي مدل
پژوهش استفاده شده است .با توجه به ضريب مسیر  8/42و
مقدار  tمعنيدار ( )3/93ميتوان چنین استدالل كرد كه
كیفیت زندگي كاري اثر مثبت و معنيداري بر تعهد سازماني
كارشناسان ترويج كشاورزي استان كرمان دارد؛ همچنین
مقدار  R2گزارششده ،كه  8/31است ،بیانگر آن است كه
كیفیت زندگي كاري توانايي تبیین  31درصد از تغییرات
تعهد سازماني كارشناسان ترويج كشاورزي را داراست.

جدول  .1مقادیر استانداردشده و سطح معناداری نشانگرهای تحقیق

تعهد سازمانی

پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری ایمن و بهداشتی
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
قانونگرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
فضای کلی زندگی
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
توسعة قابلیتهای انسانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

6/86
6/06
6/70
6/05
6/08
6/70
6/56
6/00
6/78
6/28
6/06

6/677
6/685
6/686
6/685
6/610
6/681
6/681
6/686
6/111
6/171

کیفیت زندگی کاری

متغیر مکنون

نشانگر

ضریب استاندارد

خطای استاندارد

t
16/88
7/68
1/60
7/06
6/68
8/17
0/60
7/82
2/06
0/61

p
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61
6/61

2

R
6/76
6/61
6/58
6/62
6/16
6/56
6/21
6/66
6/02
6/68
6/00
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نتیجهگیری و پیشنهادها
يكي از شاخصهاي سنجش میزان برتري سازمانها نسبت به هم
كاركنان شاغل در آن سازمانها هستند كه میزان وفاداري و
تعهدشان باعث ميشود وظايف محولشده را با كیفیت باالتري به
انجام برسانند كه اين امر به نوبة خود موجب افزايش عملكرد،
بهرهوري و اثربخشي سازمان ميشود ( .)Nehrir et al., 2010در
واقع ،ميتوان گفت آنچه فرد را به سازمان وابسته ميسازد و
احتمال ترك شغل را كاهش ميدهد تعهد سازماني است ( Meyer
 .)et al., 2006افزون بر اين ،يكي از موضوعهاي مهم و مورد توجه
در مديريت نیروي انساني در سازمانها تأمین نیازهاي افراد و ايجاد
انگیزه براي باالبردن كیفیت زندگي كاري آنهاست ( Ostovar
 ،)and Amirkhatoni, 2009به طوري كه نیروي كار امروزه
توقعات بیشتري از قبل دارد ،ديگر به هر شغلي در هر شرايطي و با
هر دستمزدي تن نميدهد و براي كیفیت كار و زندگي كاري
مطلوب اهمیت زيادي قائل است ()Saadat, 2012؛ از اين رو
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر كیفیت زندگي كاري بر تعهد
سازماني و مؤلفههاي آن در بین كارشناسان ترويج كشاورزي استان
كرمان بود .نتايج تجزيهوتحلیل دادههاي پژوهش بیانگر آن است
كه بین كیفیت زندگي كاري و تعهد عاطفي كاركنان رابطة مثبت و
معنيداري وجود دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي محققاني
همچون Asgari and Dadashi ،)2012( Ahmadi et al.
(Zohrehvandyan et . ،)2011( Kord-Tamini et al. ،)2011
،)2009( Sayyadi-Tooranloo et al. ،)2010( al
 )2008( Mehmandost et al.و )2003( Nirooee et al.
همخواني دارد .نتايج پژوهش نشاندهندة ارتباط مثبت و معنادار
بین كیفیت زندگي كاري و تعهد مستمر است كه نتیجة فوق در
راستاي نتايج Asgari and Dadashi ،)2012( Ahmadi et al.
(Zohrehvandyan et ،)2011( Kord-Tamini et al. ،)2011
 )2009( Sayyadi-Tooranloo et al. ،)2010( al.و برخالف
نتايج پژوهش  )2008( Mehmandost et al.و Farhadi et al.
( )2008است؛ همچنین نتايج بیانگر آن است كه رابطة مثبت و
معنيداري بین كیفیت زندگي كاري با تعهد هنجاري برقرار است
كه اين نتیجه با نتايج پژوهش Asgari ،)2012( Ahmadi et al.
،)2011( Kord-Tamini et al. ،)2011( and Dadashi
Sayyadi-Tooranloo et ،)2010( Zohrehvandyan et al.
 )2008( Mehmandost et al ،)2009( al.و Nirooee et al.
( )2003مطابقت دارد .در نهايت ،نتايج حاصل از مدل معادالت
ساختاري بیانگر آن است كه كیفیت زندگي كاري اثر مثبت و
معناداري بر تعهد سازماني كارشناسان ترويج كشاورزي استان
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كرمان دارد و كیفیت زندگي كاري كارشناسان در تعهد سازماني
آنان مؤثر است و افزايش آن باعث افزايش تعهد آنان به سازمان
ميشود؛ به بیاني ديگر ،تفاوتهاي مشاهدهشده بین میزان تعهد
سازماني كارشناسان تحت تأثیر كیفیت زندگي كاري ادراكشده از
سوي آنان است .نتیجة فوق با نتايج پژوهشهاي محققاني
همچون ،)2012( Hatami et al. ،)2012( Fakhrpoor et al.
Kord-Tamini et al. ،)2011( Asgari and Dadashi
(Mehdad et al. ،)2011( Poormohseni et al. ،)2011
(Mostafavirad et al. ،)2010( Koonmee et al. ،)2011
(Zeratgar-. ،)2010( Soltan-Hosseini et al. ،)2010
،)2010( Zohrehvandyan et al. ،)2010( Burani et al
Gnanayudam and ،)2009( Sayyadi-Tooranloo et al.
Huang ،)2008( Mehmandost et al. ،)2008( Dharmasiri
،)2003( Nirooee et al. ،)2007( Lee et al. ،)2007( et al.
Narangrit and Thongsri ،)2002( Johnsrud and Rosser
( )2000( Pruijt ،)2001و  )1999( Donaldsonهمخواني دارد.
اين در حالي است كه نتیجة فوق بر خالف نتايج پژوهش Saifi et .
 )2007( alاست .در صورتي كه سازمانها بتوانند سطح كیفیت
زندگي كاري كاركنان را افزايش دهند و شرايطي در محیط كار
فراهم سازند تا آنان احساس عدالت ،مساوات ،رشد و ارتقاي فرصت
براي بروز قابلیتهاي خود را داشته باشند ،آنگاه ميتوان شاهد
افزايش تعهد سازماني و به دنبال آن رشد و پويايي سازمان بود
()Soltan-Hosseini et al., 2009؛ به عبارتي ديگر ،در واقع
سازماني كه به كیفیت زندگي كاري كاركنان خود توجه دارد از
مزاياي داشتن نیروي كار متعهدتر برخوردار خواهد بود و تعهد
بیشتر نیروي كار يعني بهرهوري بیشتر نیروي كار ( Mehdad et
 .)al., 2011به طور كلي ،ميتوان چنین نتیجه گرفت كه هرگونه
تالش براي بهبود كیفیت زندگي كاري كارشناسان ترويج
كشاورزي استان كرمان در نهايت ميتواند موجب افزايش تعهد
سازماني آنان شود كه اين امر خود به افزايش عملكرد و بهرهوري
منجر ميشود كه از اهداف اصلي هر سازماني است .با توجه به
يافتههاي پژوهش پیشنهاد ميشود:
 .1برنامهريزي براي پرداخت عادالنه و بهموقع حقوق،
مزايا و پاداش با معیارهاي اجتماعي و تناسب آن با ديگر
انواع كار ،به طوري كه كار و ارزش آن معیار تعیین حقوق و
مزايا باشد و دستمزد كارشناسان با بهرهوري آنان مرتبط
باشد نه با پست سازماني آنها؛ همچنین همة كارشناسان از
امتیازات مادي و معنوي سازماني (نظیر :استفاده از منازل
سازماني ،خودرو ،اعزام به مأموريتهاي خارجي و داخلي،

131

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،54شماره  ،1بهار 1313

اضافهكاري و پرداخت مساعده و وام) به صورت يكسان
بهرهمند شوند؛
 .3تأمین امنیت شغلي كارشناسان .افرادي كه احساس
امنیت شغلي پايیني در سازمان دارند شغل خود را آنطور
كه بايد جدي تلقي نميكنند و بیشتر آنان به دنبال
شغلهاي دوم و سوم در خارج از سازمان هستند كه در
نهايت موجب خستهترشدن آنها ،كاهش بازدهي و بروز
مشكالت روحي و رواني براي آنان در خانوادههايشان ميشود
و در نتیجه موقعیتها و نقشهاي درونسازماني آنان از
ثبات الزم و كافي برخوردار نیست و موقعیتها دچار نوعي
بيثباتي ميشود؛
 .3تناسب بین وظايف كارشناسان با توانايي و مهارت آنان.
از آموزشهاي مستمر ،برنامهريزيشده و هدفمند (دورههاي
ضمن خدمت كاركنان از سريعترين و مفیدترين اقدامات
آموزشي است) ميتوان براي تقويت حس مسئولیتپذيري،
قدرت حل مسئله ،مهارتهاي ارتباطي و تصمیمگیري در
كارشناسان به منظور انجام مؤثر و موفقیتآمیز وظايف و قدرت
سازگاري آنها با موقعیتهاي جديد شغلي در سازمان بهره
جست؛ چراكه اين كار میزان نیازمندي كاركنان به نظارت و
هدايت را به حداقل ميرساند؛ همچنین فراهمآمدن فرصتهاي
پیشرفت (كسب دانش و مهارت بیشتر) و زمینههاي بهكارگیري
مهارتهاي كسبشده براي آنان باعث ايجاد انگیزه در افراد و
افزايش خالقیت و بازدهي آنها ميشود و آنان را از خمودگي و
بيرغبتي بیرون ميآورد؛
 .4ايجاد زمینة مناسب براي مشاركت و همفكري و
همچنین ترويج و اشاعة كار گروهي (تیمي) .زماني كه
كاركنان احساس كنند نظرها و پیشنهادهاي آنان در
موفقیت و سرنوشت سازمان مؤثر است و به آنان به عنوان
عضوي از پیكرة سازمان توجه ميشود ،به طور حتم روحیه و
انگیزه و متعاقب آن احساس مسئولیت و تعهد براي دستیابي
به اهداف سازماني در آنان ايجاد و تقويت ميشود؛ عالوه بر
اين كار گروهي بهترين راه دخالتدادن كاركنان ردههاي
مختلف در تصمیمگیري است .به طور كلي ،اغلب فعالیتها
براي آنكه به طور مؤثر انجام گیرند به انجام كار به صورت
گروهي نیاز دارند .در واقع ،كار گروهي بازدهي و توان
كاركنان را افزايش ميدهد و آنها ميتوانند بهآساني با
مشكالت روبهرو شوند و آنها را حل كنند .بیشتر كاركنان
وقتي به صورت جمعي كار ميكنند انگیزة بیشتري پیدا
ميكنند؛ بنابراين اگر اختیارات الزم به اين كارگروهها داده

شود و اين كارگروهها بر مسائلي از قبیل زمانبندي و
روشهاي انجام كار كنترل داشته باشند ،به مديريت كمتري
نیازمند خواهند بود؛ به عالوه اين امر كمشدن صحیح
سطوح مديريتي و كاهش هزينهها را در پي خواهد داشت؛
 .5برگزاري گردهماييها و نشستهاي دوستانه بین
مديران ردهباالي سازمان و كارشناسان در سازمان به منظور
شناخت و آگاهي كارشناسان از اهداف و سیاستهاي
سازمان و همچنین مشكالت اجرايي طرحها و برنامهها .اين
گونه مالقاتها باعث مشاركت همة افراد در تصمیمگیري و
همچنین ايجاد حس همدلي و ارتباط عاطفي و دوستانه بین
كارشناسان و مديران ردههاي باالتر سازماني ميشود ،به
طوري كه به كاركنان فرصت اظهار نظر دربارة مسائل ،اهداف
و برنامهها و همچنین بحث و تبادل نظر دربارة آنها داده
ميشود تا در محیطي صمیمي نظرات خود را به سرپرست
منتقل كنند .اين امر باعث تقويت روحیه و افزايش انرژي
رواني و انگیزة دروني كاركنان در محیط كار و در نتیجه
افزايش بهرهوري ميشود؛
 .2پیشبیني و اجراي فعالیتهاي فوق برنامه و ايجاد
تسهیالت مناسب به منظور بهرهمندي كارشناسان از
تفريحات و سرگرميهاي سالم و نشاطآور .از آنجا كه دو
پديدة زندگي كاري و زندگي شخصي آثار متقابل و
تشديدكنندهاي بر يكديگر دارند ،سازمان بايد به ايام فراغت
كاركنان توجه داشته باشد و زمینههاي گذران اين ايام را
فراهم سازند؛ چراكه اين كار باعث ايجاد انگیزش در كاركنان
ميشود و در اين حالت كاركنان به اين باور ميرسند كه
سازمان به آنها تنها به چشم يک وسیله براي رسیدن به
اهداف خود نمينگرد بلكه به ساير ابعاد و مسئولیتهاي
اجتماعي زندگي كاركنان (نظیر؛ رفاه ،سالمتي ،امیال و
آرزوهاي آنان) نیز توجه دارد و براي رفع نیازها و
خواستههاي آنها نیز سعي ميكند .در اين حالت است كه
بین كار و زندگي شخصي آنان تعادل برقرار ميشود .به طور
كلي ،با پاسخگويي به نیازهاي كارمندان ميتوان در آنان
انگیزه ايجاد كرد و در پي آن شاهد وفاداري آنان به سازمان
و متعهدبودن به كارشان بود؛
 .7تهیة امكانات مورد نیاز و ايجاد فضاي متناسب با نوع
شغل كارشناسان .استانداردنبودن شرايط كاري كاركنان و
نبود امكانات كافي براي انجام امور واگذارشده (مسئلة كمبود
فضا ،فرسودگي اكثر ساختمانها بهويژه در مراكز ترويج و
خدمات كشاورزي دهستانها) آثار منفي و نامطلوبي بر
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 همة، بر اين اساس.براي اصالح امور استفاده ميشود
- از عاليترين ردة سازمان تا پايینترين سطح آن-كاركنان
 ابتكارها و نظرهاي خود را براي، ايدهها،ميتوانند پیشنهادها
رفع مشكالت و نارساييهاي موجود در روند كارهاي سازمان
 از اين طريق است كه نظام گردش اطالعات و.ارائه دهند
.اطالعرساني در سازمان به طور كلي بهبود مييابد

روحیه و كارايي كارشناسان بر جاي ميگذارد؛ از اين رو
فراهمكردن شرايط فیزيكي مناسب براي انجام كار و
تجهیزات و امكانات مناسب براي افزايش انگیزه در كاركنان
الزم و ضروري است؛
 استفاده از نظام پیشنهادها به عنوان يكي از روشهاي.2
مؤثر در تغییر شرايط كار و ايجاد زمینة مناسب براي
 از نیروهاي داخلي سازمان، در اين حالت.مشاركت كاركنان
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