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 چکيده
یکی از . هدف تحقیق، بررسی تأثیر و نقش تعهد سازمانی بر تعادل کار و زندگی کارکنان بود

این تحقیق از نظر .. موضوعات مهم در هر سازمان تناسب و تعادل میان کار و زندگی کارکنان است

امعه آماری تحقیق حاضر، ج. پیمایشی بود-هدف خود، کاربردی و از جهت روش، تحقیقی توصیفی

این شرکت یکی از سازمانهای دانایی محوری . نفر کارکنان شرکت تحقیقات دریایی بودند 022

ی آن را افرادی تحصیلکرده تشکیل می دهند و سرمایه اصلی آن، کارکنانی است که اکثر بدنه

با عوامل انسانی برای  توانمند ، متخصص به علم روز و دانشی می باشد، فلذا توجه به عوامل مرتبط

، ( 7991)تعهد سازمانی آلن و میر  های استانداردابزارتحقیق، پرسشنامه. سازمان حیاتی است 

که گردید  258.1آلفای کرونباخ کل پرسشنامه، برابر با . بود( 0222)تعادل کار و زندگی فیشر 

ستفاده از فرمول کوکران تعیین حجم نمونه تحقیق با ا. باشدنشان از پایایی مناسب ابعاد تحقیق می

، پرسشنامه در جامعه آماری توزیع (شیوه اعداد تصادفی)گیری تصادفی ساده ی نمونهو با شیوه

های تحقیق، با استفاده از داده. آوری شدپرسشنامه قابل استفاده جمع 701گردید که در نهایت 

براساس نتایج . و تحلیل قرار گرفت تکنیک مدل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه

های اصلی، تعهد مطابق نتایج حاصل از فرضیه. های اصلی و فرعی تأیید گردیدتحقیق، فرضیه

و همچنین مطابق نتایج .سازمانی تأثیر مستقیم و معنادار بر تعادل کار و زندگی کارکنان داشت

تعهد مستمر تأثیر معکوس و معنادار  های تعهد سازمانی،های فرعی، از بین مؤلفهحاصل از فرضیه

 .ها، بصورت مستقیم و معنادار اثرگذار بودندبر تعادل کار و زندگی کارکنان داشتند و سایر مؤلفه

 
 

 ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری ، تعادل کار و زندگی تعهد عاطفی :يديکل واژگان
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ر و زندگی کارکنان بررسی تاثير تعهد سازمانی بر تعادل کا
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ها در طول تاریخ مطرح بوده و انسان خود و بیان شخصیت و عظمت انسانهای اساسی مشارکت اجتماعی کار به عنوان یکی از راه

شود، بلکه نیاز با این وجود کار تنها راه مشارکت اجتماعی نیست و تمامی وجود انسان در کار خالصه نمی. را با کار هماهنگ کرده است

ها و مانند آن ابعاد دیگری از فلسفه بیشتر برای خانوادههای اجتماعی، صرف وقت انسان به آرامش و استراحت و برعهده گرفتن مسئولیت

ی فرد توانا به مدیریت مسئولیتهای حوزه کار و خانواده به کار و زندگی یک عبارت خود تشخیصی است که به وسیله. وجودی انسان است

ه و سایر اثرات منفی در زندگی حفظ می نماید دست می آید و این تعادل سالمت جسمی و روانی فرد را از طریق ممانعت از ایجاد غم و اندو

انسانها همواره در جستجوی کاری هستند که بتوانند تعادل کار و زندگی شان را  .(28: 7990امیراسماعیلی؛ خدابنده؛ صدوقی و صادقی، )

ستخراج نمود هرم نیازهای مازلو که در نیز ا 7کلنداین نوع برداشتها را می توان از هرم نیازهای مازلو و نظریه انگیزشی مک. تامین نماید

ده زمینه انگیزش بسیار مورد بحث بوده و یکی از اصول آن نیز این است که تنها نیازهای ارضا نشده در رفتار تاثیر نموده و نیازهای ارضا ش

به سطح کاملی از رضایت در زندگی خود  تاثیری در رفتار انسان ندارند؛ بنابراین تمرکز صرف افراد در کار هیچگاه باعث نخواهد شد تا افراد

همچنین براساس نظریه مک کلند نیز پیرامون نیازهای انگیزشی، نیاز به تعلق موجب ساخت روابط انسانی شده که این نوع از روابط . برسند

لی مهم در تامین نیازهای رضایت بنابراین تعادل میان کار و زندگی غیرکاری مدیران، عام. می تواند خارج و داخل حوزه کاری فرد نیز باشد

 (. Smith, 2010)و انگیزه آنان خواهد بود که در نتیجه بهبود عملکرد آنها را در پی خواهد داشت 

شرکت تحقیقات دریایی، یکی از سازمانهای دانایی محور کشور ماست که اکثر بدنه ی آن را افرادی تحصیلکرده و طراز اول از 

سرمایه . تشکیل می دهند...( امیرکبیر ، شریف ، تهران ، صنعتی اصفهان ،صنعتی مالک اشتر ،علم و صنعت و  )دانشگاه های معتبر کشور 

ن اصلی این سازمان، کارکنانی توانمند ، متخصص به علم روز و دانشی می باشد، فلذا توجه به فاکتورهای مرتبط با عوامل انسانی برای سازما

 .حیاتی است

که کوتاهی در دستیابی به تعادل صحیح بین تالش و استراحت فرد، منجربه احساس فقدان کنترل بر  تحقیقات نشان می دهد 

عدم تعادل منجر به خستگی، عملکرد ضعیف و کاهش کیفیت زندگی . بار کاری و فقدان انرژی جهت انجام اهداف فردی و تعهد خواهد شد

زینه هایی برای سازمانی که اتکای اصلی اش بر نتایج حاصل از کارکنانش است، چنین ه(. 7999امیر اسماعیلی و همکاران، )کاری می شود 

عوامل مختلفی در سطح . تهدیدی بزرگ محسوب شده و نیاز به توجه ویژه نسبت به بررسی تعادل زندگی و کار کارکنان را عیان می سازد

ویژگی های شخصیتی، جنسیت، )و فرد ...( حوزه فعالیت و فرهنگ سازمانی،مدیریت، )، سازمان ...(مانند فرهنگ، سیاست و )اجتماعی 

 (.7990نجفی و همکاران، )در تعبیر و تفسیر موضوع تعادل بین کار و زندگی دخالت دارند ...( وضعیت تأهل و 

ای درک تعهد سازمانی عامل مهمی بر. تحقیق حاضر، از منظر مولفه های تعهد سازمانی به موضوع تعادل زندگی و کار می پردازد

زندگی دو طرز تلقی نزدیک -تعهد و تعادل کار. و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد

تعهد و پایبندی می توانند پیامدهای مثبت و . اثر می گذارد( شغلی فرد)بهم می باشند که بر رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت 

 (. 7992عابدی، )عددی داشته باشند مت

آیا تعهد سازمانی بر . براساس آنچه ذکر شد، رویکرد تحقیق حاضر پرداختن به تعادل کار و زندگی از دیدگاه تعهد سازمانی بود

 تعادل کار و زندگی کارکنان شرکت تحقیقات دریایی تأثیر معناداری دارند؟

 .قیقات دریایی  بر تعادل کار و زندگی انان تأثیر معناداری داردتعهد سازمانی کارکنان شرکت تح :فرضيه اصلی

 .تعهد عاطفی کارکنان شرکت تحقیقات دریایی بر تعادل کار و زندگی آنان تأثیر معناداری دارد :1فرضيه فرعی 

 .اردتعهد مستمر کارکنان شرکت تحقیقات دریایی بر تعادل کار و زندگی آنان تأثیر معناداری د: 2فرضيه فرعی 

 .تعهد هنجاری کارکنان شرکت تحقیقات دریایی بر تعادل کار و زندگی آنان تأثیر معناداری دارد: 3فرضيه فرعی 

 

 مبانی نظري -2

 تعهد سازمانی -2-1

تعهد سازمانی نگرشی درباره وفاداری کارکنان به سازمان و فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه خود را به 

. به روشهای مختلفی تعریف شده و مورد سنجش قرار گرفته است 0زمان، موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند تعهد سازمانیسا

این افراد . تعاریف و سنجش های مختلف، در واقع نشان دهندۀ این موضوع است که تعهد سازمانی، رابطه یا ارتباط فرد با سازمان می باشد

تعاریف متعددی (. Kaneshiro, 2008)ن ارتباط یا رابطه بهبود می یابد و توضیح داده می شود، متفاوت عمل می کنند در نحوه هایی که ای

                                                           
1 McClelland 
2
 Organizational commitment 
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تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان که شامل یک باور ( 7990)میتوان برای تعهد سازمانی برشمرد، ماودی، پیتر و استیرز 

ک سازمان، میل به صرف تالش قابل مالحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت قوی و پذیرش اهداف و ارزشهای ی

به نظر مورهد گریفین، تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان (. Kaneshiro, 2008)سازمان میشود، می دانند 

 (. 7997صالحی و همکاران، )

ز حالتی که فردی سازمان را معرف خود می داند و آرزو میکند که در عضویت آن سازمان باقی از نظر رابینز تعهد عبارت است ا

تعهد سازمانی در دهه های اخیر بعلت ادراک کارکنان از تعهد و عموماً صرفنظر از اینکه تعهد بعنوان یکی از تعیین (. 7912رابینز، )بماند 

ی در نظر گرفته می شود، موضوع پژوهش محبوبی در میان پژوهشگران رفتاری و کننده های کلیدی از اثر بخشی و بهره وری سازمان

همچنین پژوهشگران تعهد سازمانی خاطر نشان نموده اند که عوامل اجتماعی و انگیزش انسانی (. Fiorito et al., 2007)سازمانی می باشد 

تحقیقات پیشتر بر روی تعهد . ی مهم و با اهمیت می باشنددر عملیاتهای مؤفقیت آمیز در سیستم های هماهنگ انگیزشی و بهبود فرد

 9تعهد عاطفی. متمرکز بودند ( عاطفی)سازمانی، بر روی روش های یک بعدی جهت سنجش  و تعهد و بکارگیری روش رفتاری و نگرشی

 .زمان داردعموماً اشاره به گرایش و درگیری و مشارکت موثر شخصی و تعیین هویت شدن، اهداف وارزشهای ویژۀ سا

. امروزه تشخیص داده شده است که تعهد یک ساختار چند بعدی است، و پیامدهای تعهد نیز در سرتاسر این ابعاد متغیر است

اگر یک سازمان بخواهد امیدوار .همچنین تشخیص داده شده است که اشکال مختلف تعهد ممکنه فرضیات مختلف برای رفتار داشته باشد

را کاهش دهد و به همان نحو، رفتار شغلی را به وسیلۀ پرورش تعهد بیشتر در میان کارکنان، بهبود دهد، مهم است  2لباشد که غیبت و انتقا

 ,Kaneshiro)که نحوه ای که تعهد توسعه می یابد و کارهایی که آنها می توانند برای پرورش نوع مناسب تعهد انجام دهند را درک نماید

رد نگرشی، برخی از محققین به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بُعدی می نگرند که عوامل مختلفی بر در میان طرفداران رویک(. 2008

میر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بُعدی می باشند، مدل سه بُعدی آنها از تعهد سازمانی شامل بُعد عاطفی، . آن تاثیر می گذارند

 .بُعد تعهد سازمانی می شود بُعد مستمر و بُعد هنجاری به عنوان سه

  

 تعادل کار و زندگی  -2-2

، تعادل را به عملکرد موثر در هر دو بعد کار و زندگی، زمانی که منابع کافی برای مواجهه با تقاضاهای هر دو (.022) .ویدانف

نقشهای مختلف کاری و غیرکاری زندگی، تعادل در زمان صرف شده، درگیری و سطح رضایت از -تعادل کار. وجود دارد، اطالق می کند

کار همان . واژه اولی کار است. در ادبیات واژه های گوناگونی برای بیان دو حوزه اصلی که افراد در آن مشغول هستند به کار رفته است. است

تخدامی اطالق می شود همچنین کار به اس(. 7987آرمسترانگ، )اعمال تالش و کاربرد دانایی و مهارتها برای کسب یک منظور و هدف است 

واژه دیگر زندگی است . که به آن مزد پرداخت می شود و به نقش ها و وظایفی گفته می شود که یک فرد در زمان انجام کار عهدار ان است

عطایی، ) که به نقش ها و مسئولیتهایی اطالق می شود که افراد در خانه و جامعه ان را بر عهده می گیرند و مزدی به آن تعلق نمی گیرد

این نوع از زندگی همراه با فراز و . زندگی افرادی که کار می نمایند دارای اقتضائات بسیار بوده و اغلب همراه با چالش خواهد بود(. 7997

نان اغلب ارتباط میان کار و زندگی برای کارک. نشیب شده و در واقع شبیه یک نوع پازل یا تار عنکبوتی از نقش ها و روابط بسیار خواهد بود

پیچیده به نظر رسیده و می تواند همراه با افراطی باشد که در ان یک طرف دارای اهمیتی بسیار بیشتر از طرف دیگر گردد و در واقع نوعی 

 (.7988باقری سفیددشتی، )اثر جایگزینی میان انها برقرار گردد 

قادرند شرایطی را ایجاد کنند که در آن به همه تعهدات و به طور ایده ال کارکنان : تعادل را اینگونه تعریف می کند 1بارنتز 

1به نظر استب. نیازهای مختلف خود برسند و ی در این تعریف نقطه پایانی را برای تعادل بیان می کند
تعادل در افراد مختلف متغیر است و  

نیز تعادل را رضایت و عملکرد ( 0220) 8ستگ(. Okroj, 2008)به انچه که در هر مرحله از زندگی خود اهمیت می دهند بستگی دارد 

گرچه تعادل بین کار و زندگی ابتدا به معنی صرف زمان برابر برای نقش . خوب در خانه و محل کار با حداقل تعارض نقش تعریف می کند

تعادل  -7:  رده اندهای کاری و غیرکاری محسوب می شد اما مطالعات جدید سه جنبه تعادل کار و زندگی را به شرح ذیل شناسایی ک

در یک طرف توازن و تعادل میان وظایف (.  Greenhaus et al., 2003)تعادل در پرداختن به دو حوزه  -9تعادل رضایتمندی و  -0زمانی؛ 

خته و مسئولیت ههای کاری و خانوادگی باعث افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیز بهبود بهره وری می شود اما در طرف دیگر آمی
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( معموالً)شدن مسئولیت ها و وظایف کاری و غیرکاری و عدم تعادل میان این دو پیامدهای منفی به همراه دارد، از دیدگاه شغلی کارکنان 

سطح باالیی از تعارض بین کار و زندگی و بالعکس را نشان می دهند که این باعث به وجود امدن سطح پایین رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

 (. Beauregard et al., 2009) می شود

 

 

 

 روش تحقيق -3

چنین به  هم. تحقیق حاضر از سنج تحقیقات کاربردی و به دنبال بررسی نقش و تأثیر تعهد سازمانی بر تعادل کار و زندگی بود

ین از لحاظ روش گردآوری های جامعه موردمطالعه، از طریق پیمایش موردبررسی قرارگرفته، بنابرا دلیل اینکه که در تحقیق حاضر ویژگی

ای استفاده شده  های میدانی و کتابخانه ها از روش در این تحقیق برای گردآوری داده. ها یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی هستداده

اده از این مبانی، ابعاد با استف. نامه بهره برده شدها، از منابعی همچون، کتابها، مقاله ها و پایاندر قسمت جمع آوری کتابخانه ای داده. است

های مشخص گردیده، ابعاد متغیرهای تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق مورد سنجش قرار مدل تحقیق مشخص شده و با استفاده از سنجه

براساس اطالعات موجود، حجم . باشدبخش ستادی شرکت تحقیقات دریایی می( شامل مدیران و کارکنان)جامعه آماری، کارکنان . گرفت

برای تعیین حجم نمونه تحقیق نیز از فرمول کوکران استفاده شد که مقدار آن در . نفر بود 022معه آماری مشخص بوده و تعداد این افراد جا

بدین ترتیب با استفاده از . برای تعیین حجم نمونه تحقیق نیز از فرمول کوکران استفاده گردید. نفر گردید 797درصد برابر  1سطح خطای 

پرسشنامه در  7.2اد تصادفی و با مدنظر قرار دادن احتمال عدم برگشت و ناقص پرشدن برخی از پرسشنامه های مرجوعی، شیوه اعد

 .پرسشنامه کامل و سالم جمع آوری شد 701سازمان توزیع گردید که در نهایت 

سؤال در  .در ابتدای پرسشنامه . ردیدهای میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گبا توجه به ماهیت تحقیق، برای جمع آوری داده

برای .. جهت جمع آوری برخی از اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها مانند سن، جنس، وضعیت استخدامی و سطح تحصیالت  استفاده شد

ی براساس کار مایر و ابعاد تعهدسازمان. استفاده گردید(  7991) 9سنجش متغیر تعهد سازمانی نیز از از پرسشنامه ی استاندارد مایر و آلن

این پرسشنامه تا کنون در تحقیقات بسیار زیادی در فارسی . آلن، ذیل سه بعد تعهد متسمر، عاطفی و هنجاری تقسیم بندی شده است

ه نیز  بود ک( 7997)از جمله در تحقیق صالحی و همکاران . باشدترجمه و استفاده گردیده است که نشانگر روایی و پایایی مناسب آن می

پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت و به صورت کامال موافقم .. برخوردار است 2597مطابق گزارش او، پرسشنامه از پایایی مناسب 

 .ارزش گذاری شد( 7)و کامال مخالفم (0)، مخالفم (9)، نظری ندارم (2)، موافقم (.)

برای آن تعبیه ساخت، استفاده ( 0222) 72امه استاندارد  فیشربرای سنجش مفهوم تعادل کار و زندگی از ابعادی که در پرسشن

به معنای میزانی که کار تأثیر منفی بر زندگی شخص می گذارد؛ تداخل زندگی  77این ابعاد شامل، تداخل کار با زندگی شخصی. گردید

 79کاری-نهایت، بهبود زندگی شخصیبه معنای میزانی که زندگی شخصی یک فرد با کارش تداخل و مزاحمت دارد و در  70شخصی با کار

در پایان نامه کارشناسی ارشد ( 7992)عابدی . ست که یکی تأثیر مثبت بر دیگری دارد و باعث بهبود آن می شوداست که نشانگر میزانی

پاسخ ها بر اساس . باشدمی 25822خود این پرسشنامه را به فارسی برگردانده و از آن استفاده برده که بنابه گزارش محقق، پایایی آن برابر 

 . ارزش گذاری شد( .)و هیچ وقت (2)، به ندرت (9)، گاهی اوقات (0)، اغلب (7)مقیاس پنج ارزشی لیکرت و به صورت کامال همیشه 

های استاندارد برای تحقیق حاضر بهره گرفته شد ولی با این وصف، به صورت مجدد روایی صوری و با وجود آنکه از پرسشنامه

همچنین . های در اختیار پنج خبره قرار داده شد تا درباره روایی صوری آن نظر دهندبدین صورت که در پرسشنامه. آن سنجیده شدعاملی 

از . بارعاملی ابعاد و متغیرهای تحقیق نیز با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری سنجیده شد که نتایج نشانگر وضعیت مناسب متغیرها بود

بدین منظور قبل از توزیع اصلی پرسشنامه در بین . نان بیشتر دست به بررسی پایایی آنها در این تحقیق نیز زده شدجهت رعایت اطمی

منظور از پایایی ابزار . جامعه آماری با هماهنگی های صورت گرفته ابتداً بین سی و پنج نفر پرسشنامه ها توزیع و پیش آزمون صورت گرفت

بنابراین ابزار . گیری در تحقیق، در تکرارهای مختلف با شرایط مشابه، نتایج یکسانی را می دهد یا خیر اندازهسنجش این است که آیا ابزار 

( ثبات درونی)پایایی  گیری اندازه منظور به بنابراین.سنجش در صورتی پایاست که نتایج تکرار در شرایط مشابه دارای همبستگی باالیی باشد

پرسشنامه در میان حجم نمونه توزیع شد که در نهایت میزان آن با استفاده از ضریب آلفای  .9ماتی، تعداد پرسشنامه، در یک مطالعه مقد

                                                           
9
 Meyer and Allen 

10 Fisher 
11 work  interference with personal life (WIPL) 
12 Familly interference with Work life (WIPL) 
13 work/personal life Enhancement (WPLE) 
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و برای تعهد  25819محاسبه گردید که مقدارکلی آن برای متغیر تعادل کار و زندگی،  72اس.اس.پی.اس افزار نرم از استفاده با کرونباخ و

 258.1مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه نیز برابر با . پرسشنامه هاست پایایی باالی بیانگر رمقدا به دست آمد که این 25818سازمانی 

 .است شده آورده زیر جدول در کلی صورت تحقیق به متغیرهای پایایی از حاصل نتایج. گردید

 

 

 

 

 غيرهاضرایب آلفاي کرونباخ مت(  1)جدول 

 ابعاد متغیر
ضریب 

 آلفای کرونباخ

 زمانیتعهد سا

 25810 تعهد عاطفی

 25811 تعهد هنجاری

 25877 تعهد مستمر

 تعادل کار و زندگی

تداخل کار با زندگی 

 شخصی
25812 

تداخل زندگی شخصی با 

 کار
2589. 

 .2582 زندگی شخصی-بهبود کار

 

 هاي پژوهشیافته -4
. مجرد بودند( حدود دوازده درصد)نفر  .7تأهل و تنها م( حدود هشتادوهشت درصد)نفره  777اکثریت پاسخ دهندگان با فراوانی 

یز سی و یک نفر از اعضای نمونه، پایینتر از سی سال بودند، بین سی تا چهل سال، هفتاد نفر، بین چهل تا پنجاه سال، بیست نفر و پنج نفر ن

-با حدود پنجاه و شش درصد شکل می( ه سمت میانسالیب)در نتیجه، اکثریت افراد را افراد به نسبت جوان . باالتر از پنجاه سال سن داشتند

در واقع هرم سنی کارکنان در یکی از بهترین حالتهای خود قرار دارد؛ نه آنقدر جوان و خام است که نتوان بر اتقان و اعتبار اطالعات . دهند

قاعده و داللت در های بیکاریل، که در اثر محافظهجمع آوری شده از آنها به طور کامل تکیه کرد و نه از طرفی، نه آن قدر فرسوده و کهنسا

حدود شصت و دو )مطابق آمار توصیفی مرتبط با میزان تحصیالت، هفتاد و هشت نفر . تعامل و تحقیق و کسب اطالعات معتبر بازمانیم

از . دیپلم و فقط دو نفر دیپلم داشتند سی و پنج نفر کارشناسی، هشت نفر فوق. دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند( درصد افراد

درصد دارای وضعیت استخدامی رسمی، حدود سی و چهاردرصد صدوبیست شش نفری که مورد بررسی قرارگرفتند، حدود پنجاه و هفت 

تری هستند از رضایت بصورت معمول افرادی که دارای وضعیت استخدامی باثبات. قراردادی و حدود نه درصد بصورت شرکتی مشغول بکارند

تر از ده ابقه خدمت، هشتاد و پنج نفر، پاییناز نظر س. تواند موجب باالبردن تعهد سازمانی آنان گرددبیشتری برخوردارند و همین موضوع می

 .نفر بیش از بیست سال سابقه داشتند 71نفر بین ده تا بیست سال و  02سال، 

 : آزمون فرضيه اصلی 

، تأثیر تعهد 7نمودار . پرداخته می شود« تأثیر تعهد سازمانی کارکنان  بر تعادل کار و زندگی » در آزمون فرضیه اصلی به بررسی 

 .انی بر تعادل کار و زندگی را نشان می دهدسازم

                                                           
14

 SPSS 
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 آزمون فرضيه اصلی( 1)نمودار 

 

. معنادار می باشد 217/2است که در سطح تشخیص  89/72بر می آید، مقدار مجذور کای برابر با  7همان طور که از نمودار 

جداول زیر . ازمانی بر تعادل کار و زندگی استاست که نشان دهنده تأثیر مثبت تعهد س 2/.1همچنین مقدار ضریب همبستگی برابر با 

 .مقادیر آزمون همبستگی و شاخص های برازش را نشان می دهد

 

 

 

 خالصه مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اصلی( 4)جدول 
F R R

2 

452/11 1./2 .1/2 

 شاخص هاي برازش براي آزمون فرضيه اصلی( 5)جدول 

محدوده قابل  عدد شاخص شاخص

 قبول

ت وضعی

 مدل

GFI 91/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

RMSEA 289/2  رد مدل 28/2حداکثر 

RMR 201/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RFI 99/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

NFI 91/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

CFI 98/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

با توجه به . دوده قابل قبول نزدیک استبوده که خیلی هم به مح RMSEAتنها شاخصی که مدل را برازش نمی کند، شاخص 

اینکه همه شاخص ها به جز شاخص مذکور، مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی را برازش می کنند، بنابراین می توان گفت که تعهد 

 .سازمانی اثر مستقیم بر تعادل کار و زندگی دارد

 

 :آزمون فرضيه هاي فرعی 
 .پرداخته می شود« عهد عاطفی بر تعادل کار و زندگی کارکنان تأثیر ت» به بررسی فرضيه فرعی اول در 

 .، تأثیر تعهد عاطفی بر تعادل کارو زندگی نشان داده شده است99-2در نمودار 
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 آزمون فرضیه فرعی اول 99-2نمودار 

همچنین مقدار . ی باشدمعنادار نم 277/2بوده که در سطح تشخیص  .2/.9، مقدار مجذور کای برابر با 99-2با توجه به نمودار 

جداول زیر خالصه . است که نشان دهنده رابطه مستقیم بین تعهد عاطفی و تعادل کار و زندگی وجود دارد 22/2ضریب همبستگی برابر با 

 .آزمون همبستگی و شاخص های برازش را نشان می دهد

 خالصه مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه فرعی اول 33-4جدول 
F R R2 

187/92 22/2 227/2 

 شاخص هاي برازش براي آزمون فرضيه فرعی اول 31-4جدول 

محدوده قابل  عدد شاخص شاخص

 قبول

وضعیت 

 مدل

GFI 99/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

RMSEA 211/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RMR 2.1/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RFI 97/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

NFI 99/2 مدلتأیید  9/2حداقل 

CFI 91/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

با توجه به جداول باال، شاخص های برازش در محدوده قابل قبول قرار دارند و بنابراین مدل مربوط به فرضیه فرعی پنجم برازش 

 .درنتیجه تعهد عاطفی دارای اثر مستقیم و معنادار بر تعادل کار و زندگی دارد. می شود

 

 .پرداخته می شود« تأثیر تعهد استمراری بر تعادل کار و زندگی کارکنان » ه بررسی ب آزمون فرضيه فرعی دومدر 

 .، تأثیر تعهد استمراری بر تعادل کارو زندگی را نشان می دهد92-2نمودار 

 
 آزمون فرضیه فرعی دوم 92-2نمودار 
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همچنین مقدار . معنادار می باشد 1.1/2است که در سطح تشخیص  22/72، مقدار مجذور کای برابر با 92-2با توجه به نمودار 

جداول زیر خالصه . است که رابطه معکوس و معنادار بین تعهد استمراری و تعادل کار و زندگی وجود دارد -70/2ضریب همبستگی برابر با 

 .آزمون همبستگی و شاخص های برازش را نشان می دهد

 ومخالصه مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه فرعی د 33-4جدول 
F R R2 

721/92 70/2- 272/2 

 شاخص هاي برازش براي آزمون فرضيه فرعی دوم 33-4جدول 

محدوده قابل  عدد شاخص شاخص

 قبول

وضعیت 

 مدل

GFI 98/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

RMSEA 22/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RMR 290/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RFI 9./2 تأیید مدل 9/2حداقل 

NFI 91/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

CFI 22/7 تأیید مدل 9/2حداقل 

 

با توجه به جداول باال، شاخص های برازش در محدوده قابل قبول بوده و بنابراین مدل مربوط به فرضیه فرعی ششم برازش می 

 .در نتیجه می توان گفت که اثر تعهد استمراری بر تعادل کار و زندگی معکوس و معنادار می باشد. شود

 

 

 .پرداخته می شود« تأثیر تعهد هنجاری بر تعادل کار و زندگی » به بررسی  آزمون فرضيه فرعی سومدر 

 .، تأثیر تعهد هنجاری بر تعادل کار و زندگی را نشان می دهد.9-2نمودار 

 
 آزمون فرضیه فرعی سوم .9-2نمودار 

همچنین مقدار . معنادار نمی باشد 22/2که در سطح تشخیص است  9./99، مقدار مجذور کای برابر با .9-2با توجه به نمودار 

در جداول زیر آزمون . است که نشان دهنده رابطه مستقیم بین تعهد هنجاری و تعادل کار و زندگی می باشد 72/2ضریب همبستگی برابر با 

 .همبستگی و شاخص های برازش را نشان می دهد

 ضيه فرعی سومخالصه مدل رگرسيون براي آزمون فر 44-4جدول 
F R R2 

921/29 72/2 27/2 

 شاخص هاي برازش براي آزمون فرضيه فرعی سوم 41-4جدول 

محدوده قابل  عدد شاخص شاخص

 قبول

وضعیت 

 مدل
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GFI 92/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

RMSEA 720/2  رد مدل 28/2حداکثر 

RMR 219/2  تأیید مدل 28/2حداکثر 

RFI 89/2 رد مدل 9/2حداقل 

NFI 90/2 تأیید مدل 9/2حداقل 

CFI 9./2 تأیید مدل 9/2حداقل 

 

مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم را برازش می کنند،  GFI  ،RMR  ،NFI  ،CFIبا توجه به جداول باال، شاخص های 

 .بنابراین می توان گفت که تعهد هنجاری تأثیر مستقیم و معناداری بر تعادل کار و زندگی دارد

 

 ه گيري و بحثنتيج -5
بود و این مقدار در سطح  89/72در بررسی در رابطه با فرضیه اصلی تحقیق مشخص گردید که مقدار مجذور کای برابر با 

فلذا، تأثیر مثبت تعهد . بود 2/.1همچنین براساس جدول مدل رگرسیون مقدار ضریب همبستگی برابر با . باشدمعنادار می 217/2تشخیص 

توان اشاره کرد که  بدلیل آنکه سازمان مورد مطالعه در بحث پیرامون این نتیجه می. کاروزندگی کارکنان تأیید گردیدسازمانی بر تعادل 

کارکنان دانشی به دلیل تناسب . بنیان دارد هم از سوی کارکنان و هم از سوی مدیریت سازمان، تعهد متقابل وجود داردماهیتی دانش

فلذا  . ازمان تعلق و تعهد دارند و از سویی سطوح باالی سازمان نیز سعی در رضایت این کارکنان دارندشان به سشرایط سازمان با تخصص

برخوردارند و تمرکزشان به جای مسائل فرعی، بر روی ( به نسبت سازمانهای معمولی دیگر)معموالً در مجموع  کارکنان از اختیارات باالتری 

مونی مناسبی از نظر روانی فراهم گردیده است که این مسئله خود را تأثیر آن بر تناسب میان در نتیجه هار. چالشهای اساسی محیط است

براین اساس، با افزایش هر چه بیشتر تعهد سازمانی کارکنان ، بایستی انتظار . بینی پذیری آن نشان داده استزندگی کاری و شخصی و پیش

این نتیجه در رهنمون شدن سازمان برای قراردادن ترتیبات مناسب منابع . بودتعادل و تناسب بیشتری در زندگی کاری و شخصی آنان 

 . گرددانسانی از اهمیت برخوردار خواهد بود و به نوعی یکی از اصالتهای تحقیق حاضر نیز محسوب می

. ای تحقیق پرداخته شدههای مرتبط با آمار استنباطی، در ابتدا به بررسی تحلیل عاملی تأییدی هریک از مؤلفهدر قسمت تحلیل

،  RMRدر تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از بار عاملی برای هر یک از شاخص ها و با استفاده از شاخص های مدل برازش مانند 

RMSEA  ،RFI  ،GFI  به بررسی برازش هر یک از مولفه های تحقیق پرداخته شد که نتایج حاکی از مناسب بون بارهای عاملی بود ... و. 

گردید، مطابق محاسبات مطابق نتایج فرضیه فرعی اول، که تأثیر تعهد عاطفی بر تعادل کار و زندگی کارکنان سنجیده می 

اما با توجه به آنکه تمام شاخصهای . معنادار نمی باشد 277/2بود که در سطح تشخیص  .2/.9صورت گرفته، مقدار مجذور کای برابر با 

همچنین مقدار ضریب . گرددی قابل قبولی قرار داشتند، در نتیجه فرضیه تأیید میدر محدوده( مت ذکر شدکه در ابتدای این قس)برازش 

دانیم که براساس آنچه می. است که نشان دهنده رابطه مستقیم بین تعهد عاطفی و تعادل کار و زندگی وجود دارد 22/2همبستگی برابر با 

د زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را یک فر: معتقد بودند( 7992)که آلن و میر 

لذا تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان زمانی رُخ . اهداف خود بداند و متقاعد شود که سازمان را در راه  رسیدن به اهدافش یاری کند

. زگار بوده و فرد قادر باشد که  ارزش های سازمانی را در خود درونی سازدمی دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمانی سا

دهند، همگرایی مناسبی سازمان مورد مطالعه، سازمانی دانشی است و به دلیل آنکه اکثریت قریب به اتفاق آن را افرادی دانشگاهی شکل می

شود و نتیجه همراستایی بین جهت متغیرها، از این امر حاصل می رسدمیان ارزشهای افراد و سازمان وجود دارد، از این جهت به نظر می

 . بینی یازده درصد تعادل کاروزندگی آنان را داراستتعهد عاطفی کارکنان، قابلیت پیش

. معنادار می باشد 1.1/2بوده که در سطح سطح تشخیص  22/72مطابق نتایج فرضیه فرعی دوم، مقدار مجذور کای برابر با 

بود که نشانگر رابطه معکوس و معنادار بین تعهد استمراری و تعادل کار  -70/2بق مدل رگرسیونی مقدار ضریب همبستگی، با همچنین مطا

رسد ارتباط معکوس میان تعهد مستمر و تعادل کار و این نتیجه نیز یکی از نکات جالب تحقیق حاضر است، به نظر می. باشدو زندگی می

-همانطور که در مبانی نظر تحقیق ذکر شد، در این رابطه افراد می. وف ساختن توان فرد برای سازمان باشدزندگی در نفس استمرار مصر

اند، شان داشتهخواهند عمری را در یک سازمان بگذرانند، لذا عالوه بر ترس از دست دادن سرمایه گذاریهایی که به واسطه حضور در شغل

(. 129: 0221،.7فالکنبرگ و اسچینز)درک عدم وجود جایگزین های شغلی نیز به وجود می آید  تعهد سازمانی در فرد به خاطر مشاهده یا
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بخصوص )باشد بنابراین یک چنین تعهدی از جانب فرد نسبت به سازمان بر مبنای ادراک او از موقعیت های استخدامی خارج از سازمان می

(. کاری فعلی او به نسبت سایر شرایط برای فرد از مطلوبیت بیشتری برخودارستبا توجه به ماهیت تحقیقاتی سازمان مورد مطالعه، موقعیت 

 .  دهدهای احتمالی، تعهد مستمر فرد تعادل او را در موقعیتهای کاری و زندگی شخصی او تحت تأثیر قرار میدر نتیجه به توجه به هزینه

مطابق با نتایج حاصل مقدار . ندگی کارکنان سنجیده شددر فرضیه فرعی سوم ، تأثیر مؤلفه تعهد هنجاری بر تعادل کار و ز

قابل قبول ( RMSEAو    RFIبجز شاخصهای )مجذور کای در سطح تشخص معنادارنبود اما اکثریت شاخصهای برازش برای آزمون فرضیه 

ده رابطه مستقیم بین تعهد هنجاری بود که نشان دهن 72/2همچنین، مقدار ضریب همبستگی برابر با . بودند و بالنتیجه فرضیه تأیید گردید

تعریف کرده و مورد   هاای تعهد هنجاری را بر حسب ارزشتوان گفت که از آنجایی که عدهدر این باره می. و تعادل کار و زندگی می باشد

انی می شود، مشابه فرضیه سنجش قرار داده اند در نتیجه به دلیل آنکه رابطه متقابل بین ارزش های یک فرد و سازمان منجربه تعهد سازم

فرعی اول، چون افراد سازمان در سازگاری مناسبی با سازمان خود قرار دارند، از این حیث هویت و شناخت خود و سازمان عاملی برای ایجاد 

 .ندگی فرد شاهدیمبینی این مؤلفه بر روی تعادل کار و زداند و ازاین جهت، تأثیری مستقیم در پیشاش نمیتفاوت میان کار او و زندگی

 

 پيشنهادهاي تحقيق -3

 پيشنهادهاي براي سازمان  3-1
  برای آشنایی بیشتر مدیریت و کارکنان سازمان با مفاهیم سرمایه ( همچون برنامه مداخالت آموزشی)برگزاری کارگاه های آموزشی

 روانشناختی 

 راکز ارزیابی و توسعه تعهد افراد از این طریقارزیابی شایستگیهای منابع انسانی سازمانی با متدهای نوینی همچون م 

گر تعهد سازمانی در رابطه تعادل کار و زندگی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت، بایستی به دنبال با توجه به آنکه نقش مداخله

 از یکی. ان نسبت به کارکنانش داردتعهد سازمانی کارکنان در ارتباط نزدیکی با روشهای ارزیابی سازم. راهکارهایی برای تعمیق این تعهد بود

 مورد باالخص مدیران و کارکنان شایستگی سنجش ایران برای کشور در یافته و طی سالهای اخیر توسعه کشورهای در هایی که روش

 (. 7997نوری، عریضی؛ خشوعی و سادات)است   ارزیابی کانون گیرد می قرار استفاده

 یریت و برقراری ارتباط موثر با کارکنانبهره گیری از سبک های مشارکتی در مد 

 

 پيشنهادهاي براي محققان 3-2

 بررسی تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق حاضر در جوامع آماری دیگر .7

بررسی و مقایسه میان پیوستگی ابعاد تعهد در محیط های کاری در ارتباط با تعادل کار و زندگی با اضافه کردن یا کاستن سایر  .0

 (تغیرهای دیگرکنترل م) متغیرها 

به عنوان مثال نقش جو ( مستند بودن آن)بینی کننده دیگر براساس مبانی نظری توسعه مدل تحقیق و استفاده از متغیرهای پیش .9

 ...های ارتباطی میان کارکنان و سازمانی، شبکه

  گر دیگر برای سنجش قوت و شدتاستفاده از متغیرهای میانجی یا تعدیل
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