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 تشکر و سپاس :

 
بده او  تشکر و سپاس بی پایان مخصوص خدایی است که بشر را آفریدد و    

قدرت اندیشیدن داده و تواناییهای بالقوّه را در وجود انسدان قدرار داد و او را   

امر به تالش و کوشش نموده و راهنمایدانی را بدرای هددایت بشدر فرسدتاده      

 است.

پس از ارادت خاضعانه بده دراداه خداوندد بدی همتدا سز  اسدت از اسدتاد          

و رهنمودهای دلسدوزانه   ارجمند جناب دکتر یعقوبی پور به خاطر سعه صدر

مرا مورد لطد  خدود قدرار دادندد و راهنماییهدای سز  را       اثرکه در تهیه این 

نمودنددد تشددکر و قدددردانی نمددودهت موفقیّددت همدددان را از دیدددااه ا دددیّت 

 خواهانم.

 

 

 

 

 

 



 

 تقدیم به:

 
مهربان فرشتدانی که لحظات ناب باور بودنت لذت و غرور دانستنت جسارت 

ظمت رسیدن و تما  تجربه های یکتا و زیبای زندایمت مدیون خواستنت ع

  ضور سبز آنهاست.

رغم تحمل خانواده عزیز  بخصوص پدر و مادر عزیز و بزراوار  که علی

وان مسیر پر پیچ و خم کسب دانش و معرفت را سختی ها و دشواریهای فرا

 برایم هموار نموده اند و از دعای خیرشان بی نصیب نبوده ا .
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 پیشگفتار

 اضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیدت زنددای    اثر

براساس موضوع و هدفت جزء تحقیقدات   ی کارکنان شهرداری کرمان بوده است کهکار

ه بده روش  کاربردی و از  یث روش تحقیق توصیفی و همبستدی محسوب می شود کد 

میدانی و پیمایشی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

نفر بودت که نمونه ایری به روش طبقه ای  0111کلیه کارکنان شهرداری کرمان به تعداد 

به منظور اردآوری اطالعدات و  نفر انتخاب شد.  000تصادفی انجا  و نمونه ای برابر با 

استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر ترضدایت شدغلی اسدمیت ت    پرسشنامه  هس داده ها از

در ایدن تحقیدق بدرای بررسدی      اردیدد. اسدتفاده   کندال و هالین و کیفیت زندای والتون

ت میدزان پایدایی پرسشدنامه    همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده اسدت  

و میدزان پایدایی پرسشدنامه     930/1غلی  ت میزان پایایی رضایت ش 900/1تعهد سازمانی 

ایدری  بدست آمده که  اکی از قابلیت نسبتاً بداسی انددازه    933/1کیفیت زندای کاری 

داده های جمعیت شناختی و توصی  جهت  spss 19از نر  افزار این سه پرسشنامه بود. 

از مددل  جهت تجزیه و تحلیل داده ها اسدتفاده شدد. نتدایا  اصدل      Lisrelاز نر  افزار 

معادست ساختاری نشان داد که مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار اسدت  

و مشخص شد که رابطه بین تعهد سازمانی و رضدایت شدغلی و ابعداد آنهدا بدا کیفیدت       

 کاری معنادار است.  زندای 





 

 

 

 

 فصل اول

 

 مقدمه

 و رشد ت یات رد عامل مهمترین تمدیریت و اند کنونى جوامع اصلى رکن ها سازمان

 وضعیت سوى به موجود وضع از  رکت روند تمدیر. هاست سازمان گمر یا و بالنداى

 در. تکاپوست در بهتر اى آینده ایجاد براى تلحظه هر در و کند مى هدایت را مطلوب

 تنموده تحول دستخوش را ها سازمان در مدیریت صحنه که هایى داراونى میان

 داراونى و تازه هاى اندیشه. است برخوردار اى ویژه داهجای از انسانى منابع موقعیت

 بهره براى راه تا شد موجب آمد پدید انسانى منابع مدیریت قلمرو در که اى ریشه هاى

 به رهبران و ارشد مدیران توجه و شود هموار کارکنان تخصصى توان از باستر ایرى

 بر بیشتر تأکید باعث سازمان دارایى و سرمایه مهمترین و اترینبزر عنوان به کارکنان

 شد موجب امر این. اردد آنان ورى بهره میزان بردن باس جهت در تالش و انسانى منابع



 ...بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت زندای کاری                        13

 

 تخصصى توان شکوفایى و رشد جهت متنوع و استرده هاى برنامه تدارك و طرا ى تا

 آنان کارى زنداى کیفیت بهبود و دلبستدى تخشنودى تبالنداى به تکارکنان اى  رفه و

 ( 0993 0)کاسیکو.شود توجه نیز

پیشرفت های استرده علم و فناوریت تحوست عظیمی را در کلیه ابعاد و ارکان زندای 

انسان پدید آورده است. سازمان ها نیز از این امر مستثنی نبوده اند و به منظور بقاء در 

ت برنامه ها چنین محیط متغیرت به ناازیر ملز  به بازبینی سیاست هات استراتژی هات اهداف

و ... شده اند. فرآیند توسعه منابع انسانی به دلیل ماهیت چند بعدی و پیچیده خود و 

ارتباط نزدیکی که با تغییرات سازمان داردت نیازمند بستر مناسب است تا با ثبات و پایدار 

بماند و در روند تحقق خود قابلیت های جدیدی به وجود آوردت لذا نیازمند تحقق 

 (.9ت  0033ص است)پرداختچی و همکاران شرایط خا

یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد افراد در سازمان ها مؤثر بوده است و رابطه آن با 

عملکرد سازمان مورد توافق صا ب نظران علو  رفتار سازمانی است نحوه و شرایط 

ه بخشی کیفیت زندای کاری در سازمان ها می باشد. شماری از آااهان بر این باورند ک

از بهره وری و کاهش محصول در برخی از کشورهای صنعتی ناشی از کاستی های 

کیفیت زندای کاری و تغییراتی است که در عالقه مندی ها و برتری های کارکنان پدید 

آمده است. کارکنان درخواست دارند که در کارشان نظارت و دخالت بیشتری داشته 

ترا  رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را باشند هندامی که با کارکنان با ا 

                                                           
1-cacico 
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داشته باشند در تصمیم ایری ها مشارکت نموده و واکنش های مناسب و مطلوبی را از 

 (. 030ت    0030 0خودشان نشان می دهند )دوسن و شولر

. است کار محیط کلى شرایط بهبود جستجوى در که است روشى کارى زنداى کیفیت

 خود )ذهنى( روانى و )جسمى( فیزیکى بهداشت از کارکنان ادراك کارى زنداى کیفیت

 کیفیت هاى برنامه اجراى که دهد مى نشان مطالعاتى هاى یافته. است کار محیط در

 کاهش تکار از غیبت نرخ کاهش تکارکنان شکایت میزان کاهش موجب کارى زنداى

 مشارکت میزان افزایش و انکارکن مثبت ندرش افزایش تانضباطى مقررات اعمال میزان

 (0993) کاسیکو   .است بوده پیشنهادها نظا  هاى برنامه در آنان

 عمومی های سازمان هم که است مشکالتی از یکی کارکنان خدمت از جانب دیدر ترك

 با هستندت اریبان به دست آن با که است زیادی سالیان خصوصی های شرکت هم و

 انتخابت جهت در سازمان های اذاری رمایةس از بسیاری کارکنانت خدمت ترك

 تجربه مثبت نتایا و رفته بین از را تی به کارکنان سازی توانمند و آموزش ازینشت

 شغل ترك واقعی علت نتوانیم اار شودت می متبلور دیدری سازمان در کارکنانت اندوزی

 ( 0039 )اسماعیلی. داد خواهیم دست از را مستعدی کارکنان کنیمت درك را افراد

 و اتفاق یك ورای کارمندان سوی از شغل ترك که نمود توجه نیز نکته این به باید البته

 خدمت ترك اصلی جمله عوامل از. است سازمان با فرد ارتباط قطع فرایند نتیجة

                                                           
1-Dolan &Schuler  
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 0پری و است )آنجل شده انجا  زمینة این در که زیادی تحقیقات بسیار اواه به کارکنان

  0سامرز –  00991ماتیو و زاجاك  - 3111و  0993ت  0991 3می یر و آلن  -0930

 می «در کارکنان سازمانی و رضایت شغلی تعهد وجود عد ( »  0993 3ایرسون – 0993

  باشد. 

 همیشه سیق انمدیر. ستا نکنارکا بین در تعهد دجوو تمانیزسا مهم تموضوعا از یکی

 پیشرفت و توسعه مةزس را آن ایرز هندد یشافزا را دخو نکنارکا تعهد تا نددار شتال

 مختلفی لشکاا به را مانیزساتعهد  ماکال .(0930و همکاران  3) پورتر ننددا می نمازسا

 به لبستدید و شناسایی و نمازسا هویت شپذیر نتمازسا به عاطفی بستدیوا انعنو به

 یها شارز شپذیر را مانیزسا تعهد نیز. پورتر (0993ل ماکا)ستا دهکر تعری  نمازسا

 شامل را آن یایر ازهندا یهارمعیا و کنند می تعری  نمازسا در نشد ایردر و نمازسا

ران همکا و تررپو) دانند می نمازسا یها ارزش شپذیر و رکا مةادا ایبر تمایل هتندیزا

 آورینو موجب ایرز ستا مفید جامعه و نمازسا ایبر تعهد دیجاا یندافر . درك(0930

 ل ا ینا با و هشد مؤسسه بیشتر قابتر رتقد و مؤسسه در شتربی ریمانداا نکنارکا

 دشو می مند هبهر ها آوردهفر بهتر کیفیت و ها نمازسا بیشتر وری هبهر از نیز جامعه

 (.0030)قاسمی 

                                                           
1-Angel & Perry  
2 - Meyer & Allen 
3 -Mathieu & Zajac 
4-Somers  
5 -irsun 
6 - porter 
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 زنداى کیفیت زمینه در که تجربى هاى پژوهش بیشتر امروزهعالوه بر آنچه که ذکر شد 

 مفاهیم و شغلى رضایت از جدیدى انداز چشم ضمنى طور به تاست شده انجا  کارى

 و کارى زنداى کیفیت متون از بعضى در اار چه. اند پذیرفته را شغل و  رفه به وابسته

 از بسیارى لیکن تاند شده ارفته نظر در مترادف مفاهیمى عنوان به شغلى رضایت

 کارى داىزن کیفیت که دارند اعتقاد صنعتى شناسان روان و مدیریت علم نظران صا ب

 کیفیت که معتقدند 0اریفین و دانا. هستند متفاوت مفهو  نظر از شغلى رضایت و

 رأس )در زنداى از رضایت شامل آن مفاهیم که است هرمى مثابه به کارى زنداى

 نظیر کار مختص هاى جنبه سایر از رضایت نیز و آن( اواسط )در شغلى رضایت تهر (

 زنداى کیفیت محدوده تنتیجه در. است ناظران و همکاران ت قوق میزان از رضایت

 با مستقیم ارتباط  ین در متغیر دو این تبنابراین. است شغلى رضایت از فراتر کارى

 تفرد لوتانز .(0033 همکاران و )پرداختچى هستند متفاوت هم با مفهومى نظر از یکدیدر

 از فرد زیابیار  اصل که داند می خوشایندی و مثبت عاطفی  الت را شغلی رضایت

 کارکنان ادراك نتیجه تشغلی رضایت کند می اضافه وی. است او شغلی تجارب یا شغل

 تشغلی رضایت .است کرده فراهم خوبی به را آنها شغل و است مهم به نظرشان آنچه از

ت محیط  بر  اکم روابط تشغل سازمانی نظا  تکار محیط شرایط نظیر عواملی زاییده

 ( 3111یر عوامل فرهندی است.) جنکینز عوامل اجتماعی و تاث

                                                           
1-Griffin & Dana  
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مفهو  کیفیت زندای کاری به موضوع اجتماعی در قرن  اضر و در سراسر دنیا مبدل 

در  الی که در اذشته فقط تاکید بر زندای شخصی بوده  (0993) لوتنس   .شده است

 معنی هددب را ریکا ندایز کیفیت انودیتدم کلی تعری  یك در ت(0993)محبعلی است 

 روانی و فیزیکی مطلوبیت از نمازسا یك نکنارکا شتدابر و هنیت ذکاو ادرا تصورات

  مفهو به ریکا ندایز کیفیت قعوا ( در0033 میرسپاسینست.)دا دخو رکا یطدمح

 هدهم از ردم تدمه و بودمطل ییاامز و ختداپرریت کا یطاشر تصحیح رتنظا شتندا

 به توجه طریق از که باشد می هکنند عقناا و کتیرمشا تنهاار چالش رادک یادفض دادیجا

 ریاختادس ریکا ندایز کیفیت (0039)جزنی  یدآ می ستد به نکنارکا بطروا فلسفه

 حطر تمانیدر تخدما و فاهیر تمااقدا نظیر مفاهیمی شامل هدک دارد یددبع ددچن

 دفر هجایدا و نقش به همیتا تشغل  یاطر تشغل منیتت اشغل تناسب تتشویقی یها

 کاهش تها یایر تصمیم در کترمشا تپیشرفت و شدر دننمو همافر نتمازسا رد

)سراجی و  باشد. می دستمزو د داشپا سیستم و زشودمآ تغلیدش تادبهاما و تضارتعا

 (3ت 3113درااهی 

تعاری  و نظریه هایی بسیار زیاد از تئوریسین های صا ب نظر مدیریت مانند : هنری 

ت 0ت لوین3ت میلز0ت هارود کنتز3ت والتون 0ت  سور0ت کاست3زت استیفن رابین 0مینتزبرگ

                                                           
1 -Henry Mintzberg 

2 -Stephen Robbins 

3 - cost 

4 - leveler 

5 -walton 
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و ... در  03ت دسلر 00ت ورتر01ت بودیا9ت هیوز3ت آرنولد3ت فریدمن3ت ابرل3ت اانیندها 0دوبرین

زمینه کیفیت زندای کاری ارایه شده است که از آنجایی که پرداختن به همه موارد 

یی که با زندای کاری ما انطباق بیشتری ممکن نبود از این رو به آن دسته از نظریه ها

به این امر خالصه می  QWLدارد بسنده میکنیم : به عقیده دسلر اجرای برنامه های 

رفتار منصفانه یکسان یا  مایتی نسبت به  _:شود که آیا جنبه های زیر تحقق یافته اند 

ان تا  د امکان ایجاد فرصت هایی برای کارمندان تا این که از مهارتهای آن _کارکنان 

فراهم آوردن فرصت هایی برای  _ارتباطات مطمئن و بازبینی کارکنان.  _استفاده شود.

 _کارکنان تا بتوانند نقش فعالی را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به شغلشان ایفا کنند.

در  QWL. معیارهایی که لوین برای محیطی مطمئن و سالم _ قوق منصفانه و کافی 

روابط بین زندای کاری و زندای شخصی ت رضایت از نیازهای فردی  :نظر ارفته است

تفضای باز ت نماینده کمیسیون و کمیته بودن ت رشد بالقوه فعالیتها و روابط کاری ت تعیین 

ساختار -0: کیفیت عبارتند ازمهمترین مشخصات به اعتقاد سولر  . هویت با کیفیت تولید

                                                                                                                                                    
1 - Harold koontz 

2 -Meals 

3 -Low in 

4 -Dobrin 

5 -Guningham 

6 -Abrell 

7- Friedman 

8 -Arnold 

9 -Hughes 

10 -Bvdyj 

11 -Verter 

12- Dessler 
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جدایی -0مشترك  تمدیریت  تاتحادیه ها  :ملاهداف شا-0قرارداد -3کمیته مشترك 

– 3برنامه ها با پروژه های اشتراکی آزمایشی-QWL 3مذاکرات دسته جمعی از 

تسهیل کننداان شخص ثالث. میلز معتقد -3سطوح تغییر -QWL 3های آموزش  برنامه

 تتکنولوژی موثر کار است با تغییراتی در عناصر )هنر و علم ارتباطات سازمانی ت 

سیستم ت سیستم های پاداش مناسب ت امنیت  تساس کارکنان در مورد خود و کارشان ا 

برداشت نیروی کار از اندیزه های مدیریت و ظن مدیریت از ت های  قوق و دستمزد 

 تافت بهره وری اقتصادی و تاثیر آن بر روی تور  و رکود  تاندیزه های نیروی کار 

ی( میتوان کیفیت زندای کاربیبر روی رویه های  بیکاری استرده نیروی کار و تاثیر آن

کاری را بهبود بخشید. از نظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان می توان از یکی از 

سیستم های اجتماعی -0تیم سازی  -3دوایر کنترل کیفی -0پنا روش زیر استفاده نمود.

اران در امور دموکراسی صنعتی یا دخالت کار-3اروههای مستقل کاری -0فنی  _

 -0 میداند: والتون این هشت متغیر را عامل افزایش کیفیت زندای کاری مربوط به خود.

امکان استرش و  -0شرایط کاری ایمن و بهداشتی-3منصفانه و کافی جبران خدمت

ائتالف اجتماعی در  -3امکان امنیت و رشد دایمی-0 استفاده از ظرفیت های انسان

کار معتبر و -3نقش متعادل کار  -3لزو   اکمیت قانون  اعتقاد به-3سازمان کاری 

 سودمند اجتماعی

کیفیت زندای کاری در  ( در مقاله ای به مطالعه0093هاشمی زاده و مقصودی نژاد )

نتایا نشان  پرداخته اند. (میان کارکنان سازمان های دولتی )مطالعه موردی:شهرداری یزد
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موضوع به خصوص در میان کارکنان  و اینکیفیت زندای کاری وجود نداشت  داد که

 .پیمانی و قراردادی وضوح بیشتری داشت

 اذشته مورد های سال طول در که است سازمانی و شغلی ندرش مهم یك سازمانی تعهد

خصوصاً روانشناسی  روانشناسی و سازمانی رفتار های رشته از محققان بسیاری عالقه

 در و مثبت تواند می مناسب برخورد با هک است است. نیروی انسانی بوده اجتماعی

 اا  سازمان جهت اهداف خالف هدایتت در عد  درصورت یا و سازمان جهت اهداف

دارد )عباس  ای ویژه اهمیت مدیریت در نیروی انسانی رفتار شناخت رو این برداردت از

 و سازمان به کارکنان درباره وفاداری ندرش یك سازمانی (. تعهد33ت  0993زاداان 

 به توجه سازمانیت تصمیمات در افراد مشارکت به واسطه که است مستمر فرآیند یك

 ( تعهد093ت  3111مقیمی ) رساند می را سازمان رفاه و موفقیت و افراد سازمان

 باسیی تعهد دارای که کارکنانی .داشته باشد بسیاری مثبت پیامدهای تواند می سازمانی

 کار و بیشتر مانند می سازمان در بیشتری مدت دارندت خود کار بیشتری در نظم هستند

 و مورهد)کنند   فظ را سازمان کارکنان به پایبندی و تعهد باید مدیران .کنند می

( سز  به ذکر است در زمینه تعهد سازمانی نیز 0030و معمارزاده  الوانی تترجمه0اریفین

 تئوریهای زیادی وجود دارد.

                                                           
1 - Griffin & Morhead 
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 - 3قبول اهداف و ارزشهای سازمان  - 0سه عامل می شود.  پورتر تعهد ناشی ازاز نظر 

 .میل به باقی ماندن در سازمان  - 0تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش 

معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواندت سه شکل ( 0933) 0تمنایلی و چاار

تعهد  :ظر مایر و شورمن متابعتت همانندسازی و درونی کردن را به خود بدیرد. به ن

پنلی و  .سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر و تعهد ارزشی نامیدند

بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین  یك چارچوب چند :اولد

(ت پیش شرط 0933و همکاران ) 3مودی. اخالقیت  سابدرانه و بیداندی تمایز قائل شدند

 تویژای های شخصی:  را در چهار اروه دسته بندی کرده اند ای تعهد سازمانیشرط ه

بارون و  . تجربیات کاریو  ویژای های ساختاری تویژای های مرتبط با نقش

مؤثر بر تعهد سازمانی را به چهار منبع تقسیم کرده اند که عبارتند از ت عوامل  0ارینبرگ

کاری و  .وصیات فردی و محیط کار: خود شغلت فرصت های استخدامی دیدرت خص

: ادراك متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی را در سه دسته کلی طبقه بندی کردند :همکاران

و  0در مطالعه باتمن افراد از ساختار سازمان ت ویژایهای فردی و ویژایهای محیطی.

یقی مدیر همکاران ارتباط متغیرهای زیر با تعهد سازمانی سنجیده شده است : رفتار تشو

ت رفتار تنبیهی مدیر ت ویژای های شغلت تمرکزت نیاز به موفقیتت جایدزین های شغلی 

                                                           
1 - Oreilly & Chatman 

2 - Mowdey 

3 -Greenberg & Baron 

4 - Bateman 



 31                                                                                             فصل اول       

 

در خارج سازمانت استرس شغلی ت رضایت شغلیت سنت تحصیالتت سابقه خدمتت 

مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و : می یر و آلنو      سابقه در مسیر شغل

آنها بین  .تك بعدی تعهد سازمانی وجود داشتت ایجاد کردندتفاوتهایی که در مفاهیم 

سه نوع تعهدت تمایز قائل می شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستدی ا ساسی فرد به 

تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های  سازمان دارد.

می شود. سرانجا  تعهد هنجاری  ترك سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان

 ا ساس تکلی  به باقی ماندن به عنوان یك عضو سازمان را منعکس می کند. 

اثر کیفیت زندای کاری بر  "( تحقیقی با عنوان 0090کریمی اوغری و رضوان فر )

انجا   "تعهد سازمانی کارشناسان ترویا کشاورزی ) مطالعه موردی : استان کرمان (

ها با استفاده از مدلسازی معادست ساختاری تجزیه و تحلیل شدند و دادند . داده 

مشخص شد که کیفیت زندای کاری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن اثر مثبت و معناداری 

 دارد.

ی است. یکی از موضوعات مطرح در ادبیات سدازمانی مربدوط بده رضدایت شدغل

ات تحقیقاتی در زمینه مطالعات ترین موضوع ترین و شایع شغلیت یکی از مهمرضایت 

رضایت شغلی عبارت است از ندرش کلی فرد (. 0993)اسپکتر  رفتار سازمانی است

رپرستان و مسؤلین س کند که او با همکارانت  می نسبت به شغلش. شغل فرد ایجاب

 کندت سازمان را رعایت و اجرا های مقررات و سیاست خود رابطه مستقل داشته باشدت

تعیین شده باشد و.... عواملی مثل ماهیت کارت  قوق  ابق با استانداردهایملکردش مطع
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 کاریت دوستان و همکاران بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می و دستمزدت شرایط مناسب

( رضایت شغلی در 3111)پیرا  تواند عملکرد فرد را متأثر سازند می اذارد که در نهایت

کارت افزایش خدمت رسانیت کاهش ترك  محیط کار باعث : نوآوریت خالقیت در

خدمت کارکنانت افزایش سالمت روانی کارکنان و به دنبال آن افزایش سالمت جسمی 

 ( .0031کارکنان می شود. )ساعتچی 

متغیرهای موثر در بررسی رضایت شغلی عبارتند  0بر اساس نظریه سلسله مراتب مازلو

 -3نیازهای ا ترا   -0نیازهای تعلق  -0ی نیازهای امنیت -3نیازهای فیزیولوژیك  -0از: 

نیازهای معرفت شناسی .در  -3نیازهای زیبایی شناسی  -3نیازهای خود شکوفایی 

معروف شده است رضایت  اصل و نتیجه رفتاری « برابری»که به نظریه  3تئوری آدامز

» وفی تدر ایرد. این عوامل از نظر بر است که در مقایسه با دیدران نسبت به ما انجا  می

 -0رابطه بین عملکرد و پاداش -3رابطه بین تالش و عملکرد فردت -0«  :نظریه انتظار

)  0رابطه بین پاداش و اهداف شخصی از دیدااه یا نظر فرد و از نظر پورتر و استیرز

عوامل محتوایی  -0عوامل بالفصل محیط شغلی-3عوامل سراسری سازمان  -0( : 0930

و همکاران  0است که توسط اسمیت « اختالف »دیدر نظریه  عوامل فردی. نظریه -0

وی ارائه شده است. آنان ثابت کردند که رضایت شغلی می تواند به وسیلة اختالف بین 

                                                           
1 -Maslow 

2 -Adams 
3 Porter & Steers 

4 - Smith 
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اندیزش کار شاغلین و مشوق های ارائه شده توسط سازمان توضیح داده شود. تئوری 

 -3ر پرمخاطره ذهنی کا -0است. سك هفت عامل:  0ادوین سك« ارزشی»دیدر تئوری 

 -3پاداش برای عملکرد  -0کاری که خسته کننده نباشد  -0عالقه فردی به خود شغل 

عوامل محیط کار که نیاز به ارزش ها را -3ا ساس ا ترا  به نفس  -3شرایط کار 

توسط « برابری»تسهیل میکند ت را بر رضایت کارمندان از شغلشان موثر میداند. در نظریه 

: نیاز به کسب موفقیتت نیاز به تعلق یا ایجاد ارتباط با دیدران و نیاز به  3مك کله لند

در    نشان داد که ماهیت و خود کارت منابع مهمی 0هرزبرگ« نظریه دو عاملی»قدرت. 

عامل  33بطور خالصه عوامل رضایت شغلی را در قالب  0رضایت شغلی هستند. ترز

عامل را باعث ایجاد رضایت شغلی بیان  01شناسایی کرده است و مورهد و اریفین 

در ابعاد زیر تعری  می اردد:  3میدارند. رضایت شغلی از نظر اسمیتت کندال و هالین

رضایت از ترفیع  -0رضایت از همکاران  -0رضایت از مافوق  -3رضایت از کار  -0

 رضایت از  قوق. -3

ی کاری و رضایت شغلی ( به بررسی رابطه میان کیفیت زندا0093رئیسی و براهویی ) 

آزمون فرضیات تحقیق از ضریب کارکنان شهرداری بندرعباس پرداخته است. جهت 

                                                           
1 - Adwin lock 

2 -McClelland 

3 - Herzberg 

4 Terz 

5 - Smith & Kendall & Hulin 
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بعد کیفیت  3همبستدی پیرسون استفاده شده و نتایا  اکی از آن است که تمامی 

 زندای کاری بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری بندرعباس موثر است

 یزندا تیفیاخالق با ک یساز نهیارتباط نهاد یبه بررس ی( ت در مطالعه ا0093) یرجبان

پژوهش شامل تما   یجامعه آمار پرداخته است. یو تعهد سازمان یشغل تیت رضا یکار

به  یسپاهان اصفهان است و نمونه ا لیلوله و پروف یشرکت صنعت یو دفتر یکارکنان فن

 یاردآور در دسترس انتخاب شده است. به منظور یرینفر به روش نمونه ا 003 جم 

داده ها و آزمون  لیو تحل هیتجر به منظورداده ها از پرسشنامه استفاده شده است. 

و   spss) از روش آمار توصیفی در نر  افزار  آمار توصیفی و استنباطیها از  هیفرض

. (استفاده شده است  Amosهمچنین روش مدلسازی معادست ساختاری در نر  افزار 

 یزندا تیفیاخالق با ک یساز نهینهاد نیکه ب دهدیان م اصل از پژوهش نش اینتا

 یوجود دارد.از سو یارتباط مثبت و معنادار یو تعهد سازمان یشغل تیت رضا یکار

 یو تعهد سازمان یشغل تیبا رضا یکار یزندا تیفیک نیکه ب دهدینشان م اینتا درید

 وجود دارد. یارتباط مثبت و معنا دارنیز 

قیقات انجا  شده که نشان از پایین بودن کیفیت زندای کاری می با توجه به نتایا تح

باشد و هم چنین رابطه متغیر های رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عد  انجا  چنین 

تحقیقی در جامعه آماری پژوهش ت لذا این تحقیق به دنبال بررسی رابطه این متغیرها در 

ادن به این سوال اساسی می باشد شهرداری کرمان می باشد و هم چنین در پی پاسخ د
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که آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت زندای کاری کارکنان شهرداری 

 کرمان رابطه ای وجود دارد؟

منابع انسانی به منظور  فظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا می کنند. بنابراین 

شایسته باشد. ناکامی در اولویت اصلی در هر موسسه ای باید جلب و  فظ کارکنان 

تحقق این امر به معنای از دست دادن کاراییت عد  رشد و تنزل موقعیت سازمانی است. 

بسیاری از صا بنظران معتقدند که منابع انسانی تنها مزیت رقابتی هستند که سازمانها 

ا باید با اقدامات مناسب این نیروی بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان ر

درجهت سازمان هدایت کنند. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی 

واسست و موثرترین رکن تحوست اقتصادیت اجتماعی و فرهندی محسوب می شود. 

اار عامل انسانی را از سازمان  ذف کنیم آنچه باقی می ماند عوامل و امکاناتی نظیر 

ت مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده ساختمان ت ماشین آست ت تجهیزات 

 (.  030ت  0033نیست و ارزشی نخواهد داشت ) ال پرور و عریضی سامانی  

از سوی دیدر کار یکی از مهمترین جنبه های زندای اشخاص است زیرا که آنها وقت 

نتیجه بسیاری از زندای خود را در  ال کار کردن در محیط کاریشان می اذرانند . در 

دانستن عوامل و شیوه هایی که باعث افزایش رضایتمندی کارکنان در محیط کاریشان 

 (3ت  0033می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است ) فرهندی و دیدران 
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امروزه همه مدیران کارااهها ت کارخانجات تولیدی و مراکز تجاری و اداری به این نکته 

تر نمودن فعالیت انسان باید جنبه های  پی برده اند که برای هرچه اثر بخش

فیزیولوژیك روانی و اجتماعی او را شناخت ت استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به 

اقداماتی است که برای  فظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید . 

ناسب این اقدامات شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی ت طرح های تشویقی ت ت

شغلی ت اهمیت به نقش و جایداه فرد در سازمان ت زمینه ی رشد و پیشرفت کارکنان ت 

آموزش و مواردی از این قبیل می باشد که مجموعاً تحت عنوان کیفیت زندای کاری 

( به اعتقاد محققان به دلیل تغییرات ایجاد 3ت  0033در نظر ارفته می شوند.) میر سینی 

و افزایش تعداد کارکنان دانشی در سازمانها و همچنین شده در محیط های کاری 

افزایش اهمیت پاداش های غیر اقتصادی نسبت به پاداش های اقتصادی ت اهمیت مقوله 

 ( 33ت  0033کیفیت زندای کاری بیش از پیش افزایش یافته است. ) سلمانی 

انی کمیاب یکی از دسیل اهمیت کیفیت زندای کاری از آن جهت است که نیروهای انس

ترین و اران ترین سرمایه های هر نوع سازمان محسوب می شوند و توسعه و پیشرفت 

و بهره وری هر سازمانی منوط به تالش و کوشش نیروهای انسانی سازمان است . دلیل 

دیدر اهمیت موضوع از این جهت است که عد  توجه دقیق و کافی به کیفیت زندای 

تل  شدن وقت و انرژی زیادی در کشور خواهد شد.  کاری باعث هدر رفتن سرمایه و

در هر سازمانی کیفیت زندای کاری باس برای جذب و  فظ کارکنان اساسی است. ) 

( تقویت کیفیت زندای کاری موجب ترویا رفتارهای سازمانی 3ت  0091عباسی 
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 مطلوب است که می تواند تا  د زیادی راهدشای مدیران برای کسب موفقیت سازمانی

 ( 30ت0033و دست یابی به رشد و تعالی سازمانی باشد. ) الوانی 

در واقع کیفیت زندای کاری به عنوان فرهندی است که سطح باسیی از تعهد متقابل را 

بین افراد و سازمان بوجود می آورد ت به این معنا که : افراد به اهداف سازمانی و توسعه 

ای افراد و بالندای آن متعهد باشد و به عنوان یك آن متعهد باشند و سازمان نیز به نیازه

هدفت که عملکرد سازمانی از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی تر ت 

راضی کننده تر و موثر ترین افراد در کلیه سطوح سازمانی فراهم می کند . ) محب علی 

0030) 

ین این اونه توصی  می مازلو چشم انداز مدینه فاضله سازمان ها را در کتاب یوپسیک

کند که : مدینه فاضله هندامی میسر است که سازمان ها توسط کارکنان خود شکوفا ت 

همراه با عوامل تقویت کننده که خود شکوفایی را در همه سطوح سازمانی توسعه دهدت 

اداره شوند. چشم انداز مازلو این بود که خودشکوفایی کارکنان ت تاثیر واقعی در سازمان 

به طور اخص و در جامعه به طور اعم خواهد داشت . امروزه مدیریت کیفیت جامع  ها

ت توانمندسازی اروه های کاری خودکار و کیفیت زندای کاری ما را به سمت این نوع 

(. از این رو کیفیت زندای کاری 0991آموزش مدیریت و رهبری سوق می دهند) مایر 

یکی از مهم ترین اهداف سازمان و کارکنان در قرن  اضر ت در سراسر دنیا به صورت 

 ( 0030آن در آمده است. )  میدی 
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هماندونه که میدانید و در باس نیز اشاره اردید کارائی ت اثر بخشی و بهبود عملکرد از 

مهمترین اهداف یك سازمان محسوب می شود و هر سازمانی سعی در تقویت این 

هر سرمایه اذاری در هر زمینه ای باید از موثر  ستاده ها از طرق اونااون دارد . قبل از

بودن آن تا  د امکان اطمینان  اصل کرد ت بنابراین برای تقویت عملکرد و نیل به 

اهداف باید عوامل موثر و تقویت کننده را شناسایی نمود. پس از شناسایی و بررسی 

مانی است که در باید در جهت تقویت آنها اا  برداشت . یکی از این عوامل تعهد ساز

سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوب کرده است. تعهد سازمانی ت جایداه ویژه 

ای در مطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی داردت زیرا می تواند در جهت 

پیش بینی رفتارهای سازمانی در آینده نظیر ترك شغل ت تاخیر در  ضور به موقع در 

کاری ت غیبت و ... موثر باشد این امر موجب افزایش عملکرد ت بهره وری محل کار ت کم 

و اثر بخشی سازمان می شود بر عکس ت افراد بی تفاوت و بی مسئولیت در برابر اعمال 

محوله سازمان ت این رفتار را به دیدران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و 

(. اندیشه تعهد 30ت  0091وند. ) دهقانی زاده تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می ش

موضوعی ضروری در نوشته های مدیرت است . این اندیشه یکی از ارزش های اساسی 

است که سازمان دهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس مالك تعهد ت ارزشیابی می 

 (. 33ت  0030شوند )میل 

برای کارکنان و سازمان به ارمغان می  تعهد سازمانی باسی کارکنان ت نتایا مطلوبی را

آورد تعهد سازمانی موجب اندیزش و رضایت شغلی کارکنان می شود و مدیران منابع 
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انسانی می توانند با آااهی از تعهد سازمانی ت اهداف سازمانی را بهبود بخشند و 

ز عوامل راهکارهایی برای توسعه سازمانی تبیین کنند عالوه بر این تعهد سازمانی یکی ا

نا محسوس موثر بر عملکرد کارکنان به شمار می آید ت زیرا نیروی انسانی وفادار ت 

متعهد و سازاار با اهداف و ارزش های سازمانی ت  اضر است  تی فراتر از وظای  

مقرر در شرح شغل ت فعالیت کند. وجود چنین نیرویی در سازمان ت با باس رفتن سطح 

ان غیبت ت تاخیر و ترك خدمت همراه است و اعتبار سازمان عملکرد و پایین آمدن میز

را در اجتماع ت مطلوب جلوه می دهد و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می 

تعهد و دلبستدی افراد به سازمان تا  د قابل (.031ت  0033آورد ) فرید و دیدران 

. اهمیت این موضوع بقدری  بردن کیفیت زندای کاری آنان است توجهی وابسته به باس

است که در بیشتر کشورها و در کارخانه های صنعتی بزرگ جهان ت کمیته های کیفیت 

زندای کاری یا سرویس های خدماتی کیفیت زندای کاری برقرار می کنند.)قائم پناهت 

0031) 

ضایت شغلی کارکنان یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در  وزه انسانی از طرفی ر

مطالعات  .های سازمانی است کننده بسیاری از دیدر متغیر ان بوده که خود تعیینسازم

وریت دلسوزی  متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره

کارکنان نسبت به سازمانت تعلق و دلبستدی آنان به محیط کارت افزایش کمیت و کیفیت 

. است کارکنان رو یه بردن باس  محل کار وکارت برقراری روابط خوب و انسانی در 

ل مهمی مانند میزان تأخیرت غیبتت ترك خدمت و مسای بر شغلی رضایت همچنین
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 اذارد وری فرد تأثیر می همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره

 (. 0090)قالیی 

 باعث و داشته شنق شغلی که در موفقیت است مهمی عوامل از یکی شغلی رضایت

 خود از شغل کارکنان چنانچه .اردد می فرد در رضایت ا ساس نیز و کارایی افزایش

اردد )خاوری و یوسفیان   می وظای  انجا  به کمتر تعهد و عالقه موجب باشندت ناراضی

میزان رضایت شغلی توسط وفاداری کارکنان به سازمان بدست می آید کارکنان  (.0033

یت زندای کاری بهتر ت سالمت بیشتر و عمر زیادتری دارند ) قیقیان رضایتمند ت کیف

 (003ت  0039

 متغییرهای تحقیق

به منظور تبیین وضعیت رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت زندای 

کاری کارکنان شهرداری کرمان ت  شناسایی متغیرهای تحقیق ضروری است . این تحقیق 

متغیر وابسته یا مشکل : متغیری است که تحت  الف(می باشد :  دارای دو اروه متغیر

تاثیر متغیر مستقل تغییر میکند و این تغییرات توسط محقق مشاهده و اندازه ایری می 

پرداخت  ;(. کیفیت زندای کاری و مولفه های آن  30ت  0091شود)اوماسکاران 

ت ت قانون ارایی ت وابستدی ت محیط ایمن و بهداشتی ت تامین فرصت رشد و امنیمنصفانه

اجتماعی ت فضای کلی زندای ت یکپارچه ای و انسجا  و توسعه قابلیتهای انسانی به 

متغیر مستقل : متغیری است که نقش  ب( ر وابسته در این تحقیق می باشد وعنوان متغی


