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 چکیده:

تعهد سازمانی کارکنان شرکت خانواده و کیفیت زندگی کاری با -هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار

نفر از  3211این پژوهش را آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری گازسوزان نجف

نفر با  111ای به حجم داد. از میان این تعداد نمونهتشکیل می 3132آباد در سال کارکنان شهرک صنعتی نجف

ها ای انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهگیری تصادفی طبقهبه روش نمونه استفاده از جدول کرجسی مورگان و

( و پرسشنامه کیفیت 3336یر )خانواده نت مه-(، پرسشنامه تعارض کار3331پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر )

در دو سطح  spss-21افزار های این پژوهش با استفاده از نرم( بود. تجزیه و تحلیل داده3391زندگی کاری والتون )

ها های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل دادهآمار توصیفی با استفاده از شاخص

ها و مفروضات آماری از روش ضریب همبستگی پرداخته و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده

های ای استفاده به عمل آمده است. نتایج تحلیل یافتهک نمونهت tپیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و 

-ی مثبت معناداری وجود دارد. بین تعارض کارپژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه

فیت های کیخانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و مؤلفه

زندگی کاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که 

بینی تعهد سازمانی را به میزان داری توان پیشی معنیهای تعارض خانواد کار و کیفیت زندگی کاری به گونهمقیاس

داری توان تبیین واریانس تعهد خانواده به طرز معنی-رکار و کا-های تعارض خانوادهدرصد دارا هستند و مقیاس 36

داری توان ی معنیی کیفیت زندگی کاری به گونههای مؤلفهدرصد داراست و زیرمقیاس 31سازمانی را به میزان 

 درصد دارا هستند. 19تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 

 کاری، تعهد سازمانی.خانواده، کیفیت زندگی -تعارض کارها: واژه کلید
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 کلیات پژوهش-1

-3-3 مقدمه و بیان مسأله 

دهند یعنی های گوناگون انجام میهای اساسی و حیاتی موردنیاز را سازماندر جهان امروز بسیاری از فعالیت        

ای سازمانی بنامیم. در امروز را جامعهی توانیم جامعههاست؛ بنابراین میپیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان

هایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از این بین، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمان

زاده و است )مهدیانسانی آن وابستهی وجودی هرسازمان به نیروی(. فلسفه3188ی وظایف خودبرآیند )عالقه بند،عهده

اند؛ بنابراین منابع ترین عامل قلمداد کرده(. تقریبأ تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی3183حسینی،

های نامحدود فکری این عامل انسانی نقش محوری در تحول سازمان دارد و تحوالت عظیم سازمانی از توانمندی

 (3،3338گیرد )لوتانسسرچشمه می

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

 (.2112، 1و گرین 2تر برای حفظ سازمان منجر شود )پاگلیس

را در بردارد  شامل قدرت نسبی هویت فرد با حضور در یک سازمان ویژه است. این تعریف سه مفهوم 4سازمانیتعهد     

که عبارتند از اعتقاد قوی برای پذیرش اهداف سازمان، اشتیاق فراوان برای تالش چشمگیر در سازمان و در نهایت تمایل برای 

 (.2112؛ پاگلیس و گرین 2111، 1تداوم عضویت فرد در سازمان )تانگ چن

. متغیرهای 3اند: گروه عمده تقسیم بندی کرده ( متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی را در سه3331) 6ماتیو و زاجاک     

( متغیرهای موثر بر تعهدسازمانی را در 3184متغیرهای نتیجه. مدنی و زاهدی )-1متغیرهای همبسته، -2پیش شرط، 

-4متغیرهای سازمانی -1متغیرهای شغلی -2متغیرهای شخصی  -3باشد:اند که به شرح زیر میچهارگروه دسته بندی کرده

 ی محیطی.متغیرها

سازمانی است. آنچنان داشت، متغیر تعهدخواهد بر عملکرد کارکنان تأثیر 9کاریزندگیکیفیت تأثیر ابعادآنچه تحت     

 1(، آلن3331) 4(، جورتافت3333) 1(، هاولو3333) 2(، لینکین3383) 3های خارجی و داخلی همچون گینودوکه در پژوهش

                                                             
1-Luthans 
2
-Paglis 

3-Green 
4-Organizational commitment 
5 - Tung Chen 
6-Mathieu J.E; Zajac. D.M. 
7-Quality of work-life 



 

 

(، 3193زاده )(، قمی3193(، صنوبری )3198(، رستگاری )3196(، گوهری )3183) (، حمیدی2112) 6(، جان سور3336)

شد که وجود هریک از موارد مطرح در کیفیت داده( نیز نشان3181( و خوشبختی )3182(، مرادیان )3193جمشیدی )

 شد.کاری موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهدزندگی

طراحی شده، نشأت  3391ی اجتماعی باز که در دهه -وم سیستم فنیعبارت کیفیت زندگی کاری که از مفه      

درکار، اتکای متقابل و های اجتماعی به تضمین استقاللترین روابط بین تکنولوژی و سازماناست با استفاده از مناسبگرفته

اجتماعی باز در عمل یک  -ی(. هرچند سیستم فن8،2131و گاتمن 9کند )ادهیکاریمیتمایل افراد به درگیرشدن در کار کمک

دهی فنی صحیح با ی سیستم و سازمانشود که عملکرد بهینهآید، در این مفهوم فرض میمفهوم قراردادی به حساب می

کاری بهتر منجربه زندگیگردد. کیفیتدارد که درآنها نیازهای اجتماعی و روانی کارگران تامین میای تطابقشرایط شغلی

 (.3،2133گردد )میرکمالی و نارنجی ثانیهای ما میامات اجتماعی و فنی شغل در سازمانکردن الزبرآورده

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

های ی کارکنان نیاز دارد که شامل همه مشوقتأکید و تمرکز آن تغییرکرده است. هرسازمانی به فراهم کردن محیط خوبی برا

، 31شود که آنها بتوانند کارکنانشان را برای مدت طوالنی و برای رسیدن به اهداف سازمان حفظ کنند )کارمالی و غیرمالی می

د، به این معنا آوروجود میکاری به عنوان فرهنگ، سطح باالیی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به(. کیفیت زندگی2131

 ها متعهد باشد.ی آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آنکه افراد به اهداف سازمان و توسعه

 -از عواملی که دارای تأثیرات دوجانبه برعملکردشغلی و عملکردخانوادگی فرد است تعارض کار دیگر یکیاز طرفی     

کند و از ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا میبهخانواده به تجر-است. تعارض کار 33خانواده

خانواده، زمانی اتفاق -(. تعارض کار32،2118فدلت و پوکینن کند اشاره دارد )رانتاتن، کینون،منابع در دسترس فرد تجاوز می

که نیاز به زمان، انرژی و تعهد دارد، انجام دهند و  های چندگانه راگیرند که باید نقشافتد که افراد در شرایطی قرار میمی

 (.31،2119کند )جنز، چونکو، رنگرجن و رابرتها با یکدیگر تداخل پیدا میهمه آن

باشد نقشی میخانواده نوعی از تعارض بین-( تعارض کار3181نقل از رستگار خالد، 3381طبق تعریف گرین هاوس )    

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

 گردد.کاری یا خانوادگی دشوار می

                                                                                                                                                                                             
1-Ginnodo 
2-Lincoin 
3-Havlo 
4-Jortaft 
5-Allen 
6-Johnsrud 
7-Adhikari 
8

- Gautam 
9 - Mirkamali & Narenji Thani 
10-Kaur 
11 - Work-Family Conflict 
12-Rantanen, Kinunen, Feldt, & Pulkinen 
13-Jones, Chonko, Rongarajan & Robert 



 

 

ها باعث کاهش ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این تعارض در سازمانخانواده برای افراد و سازمان-تعارض کار    

؛ 2116شود )کوهن و براور،ی و افزایش تأخیر و غیبت و کناره گیری از کار میوری، تعهد سازمانی و رضایت شغلبهره

 (.2111کونولی،

ی حالتی است که خانواده بر گرفته از سه منبع است: تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان که بازتاب دهنده-تعارض کار

شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر ل و خانواده میهای شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزدر آن خواسته

ی این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و فشار که مشخص کننده

و  کند. در این شکل از تعارض، کارکردن موجب خستگیبرد را مختل میانرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر می

ی آن است که رفتارهایی که در محل کار، انجام آنها شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کنندهرمقی میبی

؛ گرین هاوس و 3،3389نمایند )اتزیونی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل میرود، اگر در محیط خانوادهانتظار می

 (.2،3381دیوتل

 

-2-3 مسألهضرورت و اهمیت  

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

 و دارد )گرینبرگ تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با طورکلی به و بوده جدید مفهوم یک تعهدسازمانی اوالً(. 3332 ،1پورتر

1استراسر و شغلی )باتمن رضایت ازقبیل پیامدهایی با تعهدسازمانی که است داده نشان تحقیقات ثانیاً(. 2111، 4بارون
 3384)، 

 اسمیت و آلن یر، شغلی )می عملکرد و( 3386 9چتمن، و اریلی) اجتماعی فرا سازمانی رفتار ،(3331 ،6زاجاک و ماتیو) حضور

 .دارد منفی رابطه( 3382 ،استیرز و پورتر ،8مودی) شغل ترک به تمایل با و مثبت( رابطه 3331

مانند و کار کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می    

( وتاثیر 2116کرده و پرورش دهند )وانگ و همکاران،کنند. مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظمی

ها مورد تایید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری ازمانی در عملکرد سازمانها در بسیاری پژوهشمثبت تعهدس

 (.2112یر، هستند خروج و غیبت آنها از کار بیشتر است )آلن و ما

 اطالعات است قادر داشتند، اظهار( 3338) اسیرز و کخ که همانطور تلقی طرز و نگرش یک عنوان به سازمانی تعهد    

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

 .قراردهد مدیران اختیار

                                                             
1-Etzion 
2-Greenhaus & Beutell 
3
- Steers & poter 

4- Greenberg, J. & Baron, R.A 
5- Bateman, T. S., & Strasser 
6- Mathieu & Zajac 
7  - O'Reilly & Chatman 
8  - Mowday 



 

 

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

( و 3181شده است )اسماعیلی،ماندن در شغل خود، تلقیکننده خوبی برای ارزیابی تمایل آنها به باقیبینیعالئق افراد و پیش

دهد انی، اطالعات مفیدی برای برنامه ریزی و سازماندهی در اختیارمدیران قرار میهمچنین اندازه گیری و شناخت تعهد سازم

 (.3332و همکاران، 3کند )رابینسون( و به هماهنگی و تلفیق منافع فرد و سازمان کمک می3183)نقل از برهانی،

وری سازمان ارکنان و بهرههایی مناسب جهت افزایش تعهدسازمانی و نهایتأ بهبود عملکرد کبنابراین شناخت روش    

 (.3131امری حیاتی است )دهقان، صدقیانی و مرادی، 

 توان دسته بندی زیر را ارائه کرد:از عوامل موثر بر تعهدسازمانی می     

 شود.عوامل شخصی که شامل سن، جنسیت، نژاد، سطح آموزش و ... می-3

و خودمختاری در کار، چالش شغلی، درگیری و مشارکت باشد که شامل حیطه ی شغل، استقالل عوامل سازمانی می-2

 باشد.شغلی می

کاری به عنوان گیرد. کیفیت زندگیکیفیت زندگی کاری که بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است، در این طبقه جای می     

راد به اهداف سازمان و توسعه آن آورد، به این معنا که اففرهنگ، سطح باالیی از تعهدمتقابل را بین افراد و سازمان به وجود می

 (.3188ها متعهد باشد )یاوری و همکاران،و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن

 عامل سوم فرصتهای شغلی و مسئولیت های خانوادگی کارکنان است.-1

 باشد.خانواده بر تعهدسازمانی کارکنان می-که نشان دهنده تاثیر تعارض کار

ی منفی داشته و سازمانی و عملکردشغلی رابطه-خانواده با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتارهای مدنی-تعارض کار     

-ی آن با استرس شغلی، افسردگی، اعتیاد، تمایل به ترک شغل و ترک شغل واقعی، مثبت است. هم چنین تعارض کاررابطه

 (.2119ی منفی دارد )روجلبرگ،و عملکرد خانوادگی رابطهخانواده با رضایت از زندگی، رضایت زناشویی، رضایت خانوادگی 

کند و از منابع در ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدامیخانواده به تجربه-تعارض کار    

 .(2،2118کند، اشاره دارد )رانتانن، کینون، فدلت و پوکینندسترس فرد تجاوز می

( درپژوهشی مشخص کردند که تعادل کار و زندگی، محیط کار ایمن و 2119) 1جان هانگ ویلییهمچنین الولر،     

 بهداشی، پرداخت منصفانه و کافی و امنیت مداوم تأثیر مثبتی بر تعهدسازمانی دارد.

ه است و بمطالب پیشین ضرورت و اهمیت بررسی متغیر تعهدسازمانی را در بین کارکنان موردبررسی قرارداده    

پیامدهای مثبت توجه به تعهدسازمانی که افزایش بهره وری و... بود اشاره شد و هم چنین از اثرات منفی عدم توجه نظیر 

 غیبت و تمایل به ترک شغل و... نیز بحث شد.

                                                             
1-Robinson et al 
2 - Rantanen, Kinunen, Feldt, & Pulkinen 
3-Lawler, Chan Huang & Yilei 



 

 

ر کاری نام برده شد که تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معنادااز متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی کیفیت زندگی    

خانواده و -اند بین تعارض کارها ثابت کردهاند و همچنین پژوهشتعهدسازمانی با کیفیت زندگی کاری را تایید کرده

 ی معکوس معنی داری وجود دارد.تعهدسازمانی رابطه

 

-1-3 اهداف پژوهش 

 اهداف کلی:

 خانواده و تعهدسازمانی کارکنان-تعیین وضعیت زندگی کاری، تعارض کار -3

 خانواده در پیش بینی تعهدسازمانی-سهم کیفیت زندگی کاری و تعارض کارتعیین  -2

 خانواده با تعهد سازمانی کارکنان-ی کیفیت زندگی کاری و تعارض کاربررسی رابطه -1

 اهداف جزئی:

 کاری کارکنانزندگیتعیین وضعیت کیفیت -3

 خانواده کارکنان-تعیین وضعیت تعارض کار -2

 ازمانی کارکنانتعیین وضعیت تعهدس -1

 بینی تعهدسازمانی کارکنانخانواده در پیش-کاری و تعارض کارتعیین سهم کیفیت زندگی -4

 کاری و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنانتعیین رابطه بین کیفیت زندگی -1

 خانواده و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان-تعیین رابطه بین تعارض کار -6

 

-4-3 سواالت اصلی پژوهش 

 کاری کارکنان چگونه است؟وضعیت کیفیت زندگی -3

 خانواده چگونه است؟-وضعیت تعارض کار  -2

 وضعیت تعهدسازمانی کارکنان چگونه است؟  -1

 کاری با تعهدسازمانی رابطه دارد؟زندگیابعاد کیفیت  -4

 خانواده با تعهدسازمانی رابطه دارد؟-ابعاد تعارض کار -1

 بینی تعهدسازمانی چقدر است؟خانواده در پیش-کارسهم کیفیت زندگی کاری و تعارض  -6

 



 

 

-1-3 فرضیات پژوهش 

 کاری با تعهدسازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد.بین کیفیت زندگی -3

 خانواده با تعهدسازمانی ارتباط وجود دارد.-بین تعارض کار -2

 دارد.خانواده با تعهدسازمانی ارتباط وجود -کاری و تعارض کارزندگیبین کیفیت -1

 

-6-3 تعاريف نظری و عملیاتی متغیرها 

 تعریف نظری تعهدسازمانی:

سازد تعهدسازمانی عبارت است ازنگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می    

( وتمایل به گذاشتن انرژی وفاداری 2118و دیگران، 2( و نشان دهنده احساس وابستگی افراد به سازمان )یانیس3،2114)گاتمن

( که بر اساس آن خود را با سازمان تعیین 2112مایر،) ( خویش به نظام اجتماعی است2111و لی، 4، لیئونگ1وفاداری )کیم

 کند.هویت می

های آن مولفه ( است که3331) 1یر و آلنای مایکی از معتبرترین الگوها برای بررسی تعهد سازمانی الگوی سه مولفه    

 عبارتند از:

 عاطفی به سازمان،ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با آن است؛به معنی وابستگی :6تعهد عاطفی-3

 آورد؛هایی است که ترک سازمان برای فرد به وجود میبه معنی درک هزینه :9تعهد مستمر-2

 مه ی کار در آن است.به معنی احساس التزام و دین به سازمان و ادا :8تعهدهنجاری-1

پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک  ی تعهد سازمانی،ی مشترک ابعاد سه گانهیرو آلن معتقدند نقطهمی

 .سازمان است

کند و ای است که آزمودنی در مقیاس تعهدسازمانی آلن و مایر کسب میدر این پژوهش منظور از تعهدسازمانی نمره     

 ای است.لهها فاصمقیاس

 کاریکیفیت زندگی

                                                             
1- Gutman 
2- Yannis 
3
- Kim 

4- Lee Yong 
5-Meyer& Allen 
6-Affective Commitment 
7-Continuance Commitment 
8-Normative Commitment 



 

 

کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه ی مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس     

های مختلف عینی و (. این سازه به حوزه3188شریف زاده و خیراندیش،) کنندمالکیت، خودگرانی، مسئولیت و عزت نفس می

ی آن، اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود به وسیلهدازد، بهپرذهنی مسائل کارکنان می

گذارد، به نوعی دخالت هایشان به خصوص و بر محیط کارشان به طورکلی اثر میهایی که به شغلوجودآمده است، در تصمیم

شریف ) یابدشود، فشارعصبی ناشی از کار برایشان کاهش مییتر مها از کار بیشیابند و در نتیجه مشارکت و خوشنودی آنمی

 (.2،2119؛ دانگ و همکاران3،2111؛ کول و همکاران3188زاده و خیراندیش،

در این پژوهش متغیر کیفیت زندگی کاری، نمره ای است که فرد در پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون می گیرد که 

 مقیاس فاصله ای است.

 خانواده:-کارتعارض 

 (،9،3364روزنتهال و 6اسنوک ،1کویین ،4ولف ،1)کاهن نقش نظریه مبتنی بر زمینه، این در مسلط نظری رویکرد    

 هر (.3336، 3و بتی 3381؛ گرین هاوس و بیوتل، 8،3332آریی) است نقش ابهام و نقش تعارض قبیل از متغیرهایی بررسی

 مورد انتظارات با است ممکن رودمی خاص نقش یک از که انتظاراتی هاست.درخواست و انتظارات از ای مجموعه شامل نقش

های تجربی نشان می دهند که پژوهش شوند. منجر خانواده -کار تعارض به و باشند و ناهمساز ناهماهنگ دیگر نقشی از نظر

( که در 33،3333و پریو 31کارلسون) هستندعوامل فشارزای نقش مانند تعارض نقش و ابهام نقش از منابع اصلی فشار روانی 

خانواده مطرح -، به عنوان پیشایندهای تعارض کار (31،2131و کولن 34، پیکلر31، میچسون32مثالً میچل) هابسیاری از پژوهش

 اند.شده

 و است خانواده کار تعارض برای بالقوه پیشایند نقش، از ناشی روانیِ فشار دادندکه نشان (2113) 39هوگان و 36لمبرت    

 یکدیگر با هامسئولیت این فرایندهای و هادستورالعمل و ونامشخص مبهم کارکنان هایمسئولیت که شودمی حادث وقتی

 ناهماهنگ باشد. و ناهمساز

گیرد که خانواده نت مایر می-ی تعارض کارای که فرد در پرسشنامهخانواده نمره-در این پژوهش منظور از تعارض کار    

 باشد.ای میمقیاس فاصلهدارای 

                                                             
1 -Cole et al 
2 -Dong et al 
3Kahn 
4 Wolfe 
5Quinn 
6 Snoek 
7Rosenthal 
8  - Aryee 
9 - Beatty 
10- Carlson 
11 Perrewe  -  
12

 -Michel 
13- Mitchelson 
14-Pichler 
15 Cullen  -  
16- Lambert 
17 -Hogan 



 

 

 

  



 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 مبانی نظری پژوهش و پیشینه -2

-3-2 مقدمه 

ها، نظریه این فصل در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش تنظیم شده است که در بخش اول به بررسی تعاریف و    

خانواده پرداخته شده است -های تعارض کارکیفیت زندگی کاری و مدلابعاد و پیامدها تعهد سازمانی؛ تعاریف، اجزا و الگوهای 

 های داخلی و خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق بررسی شده است.و در بخش دوم پژوهش

-2-2 تعاريف تعهد سازمانی 

در مورد تعریف تعهد سازمانی و شاخص های آن توافق همگانی وجود ندارد. با توجه به همین تعاریف متعدد، درباره     

اند (. اکثر محققان، تعهد سازمانی را یک حالت روانشناختی دانسته3332، 3بکر) ی سنجش آن نیز توافق همگانی وجود ندارد

 (.2،3383روسیو) دهدکه رابطه ی کارمند با سازمان را شرح می 

؛ 3392، 4؛ هربی ناک و آلوتو3336، 1گروکسی) ای آن را تمایل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان می دانندعده    

 (، هماهنگی اهداف شخصی و سازمان3393مودی و دیگران، ) (. تعاریف دیگر شامل دلبستگی به سازمان3393، 1لی

 ( است.3384مایر و آلن، ) ی برای پاداش های ارزشمند( و بروز رفتارهای3394، 6بوچونان)

ای که یک شخص ارزش ها، اهداف، حس وفاداری و وظیفه شناسی به محل (، تعهد سازمانی را درجه3332) 9کاشمن    

ای ی تعهد، یک هدف یکسان قوی در بین کارکنان و گروه هکار خود را درونی می کند، تعریف کرد و بیان کرد که به واسطه

 گیرد.کاری شکل می

 توان در سه ویژگی خالصه کرد:( معتقدند که تعهد سازمانی را می3389) 8لوتانز، بک و تایلور    

 اعتقاد قوی فرد نسبت به سازمان و پذیرش اهداف آن -الف

 تالش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابی به اهداف سازمان -ب

 سازمانتمایل کامل برای باقی ماندن در  -ج

                                                             
1 -Becker 
2 -Rousseau 
3
 -Gruskey 

4 -Herbiniak & Alutto 
5 -Lee 
6 -Buchanan 
7 -Kashman 
8 -Luthans, Baack & Taylor 
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Abstract:  

The aim of Present study is to investigate the relationship between quality of work life 

and conflict of work-family with workers' organizational commitment. For this purpose a 

descriptive research method of correlation type was used. The statistical population 

includes all 1200 Gazsoozan company's workers, Najafabad, Iran, 2013. The samples 

consist of 300 persons who were selected according to "Kerjcie and Morgan" table with 

stratified random sampling method. Data collection scales were "Allen & Meyer's 

organizational commitment questionnaire (1993)", "Netmier's conflict work-life 

questionnaire(1996)" and "Walton's quality of work life questionnaire (1975).data analysis 

of this research was performed by spss-21 in 2 levels of descriptive statistic by using 

statistical indexes such as frequency, Mean and standard deviation and in level of inference 

statistical Proportionational to data evaluation level and statistical assumptions Pearson 

coefficient correlation and multi-variable regression and one sample T-Test methods were 

used. Results of data analysis showed that there is a significant positive relation between quality of 

work life and organizational commitment,there is a significant negative relation between conflict 

work-life and organizational commitment. Also there is a significant relation between 

organizational commitment and dimension of quality of work life also result of multi variable 

regression analysis showed that scales of conflict of work-family and quality of work life could 

significantly predict organizational commitment about 16%. And scale of conflict of work-family 

and family-work could significantly predict organizational commitment about 10% and dimension 

of quality of work life could significantly predict organizational commitment about 37%. 

Keywords: Quality of work life, conflict of work-family, organizational commitment. 
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