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 یزندگ تیفیک یها مالفه نیبة رابط یهدف از انجام پژوهش حاضر بررس: هدف
فرصت  جادیا، یو بهداشت منیا یکار طیمح، یپرداخت منصفانه و کاف) یکار

، یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ، در سازمان ییگرا قانون، مداوم تیرشد و امن
کتابداران  یبا تعهد سازمان( یانسان یها تیقابلة و توسع یزندگ یکل یفضا

 . باشد یم یغرب جانیاستان اذربا یعموم یها کتابخانه
 زیآن ن یآمارة انجام گرفته و جامع یشیمایپژوهش به روش پ نیا: تحقیق  روش

ابزار . باشد یم یغرب جانیاستان آذربا یعموم یها کتابداران کتابخانه هیشامل کل
والتون و پرسشنامه تعهد  یکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک، ها داده یگردآور
آزمون ، مستقل یاز آزمون ت اه داده لیتحل یو آلن بوده و برا ری یم یسازمان
 . استفاده شده است رسونیپ یهمبستگ بیو ضر( آنوا) راهه کی انسیوار لیتحل
آن با تعهد  یها و مالفه یکار یزندگ تیفیک نینشان داد که ب جینتا: ها افتهی

 یها کتابداران کتابخانه نیب نیهمچن. وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یسازمان
و ، سمت، یلیرشته تحص، تیجنس) یشناخت تیاز لحاظ اطالعات جمع یعموم

 یتفاوت معنادار یسازمان دو تعه یکار یزندگ تیفیدر رابطه با ک( سابقه خدمت
 . وجود ندارد
ها  که کتابخانه یپژوهش نشان داد در صورت نیا یها افتهی: یریگ جهینتبحث و 
به ، ابدی شیکتابداران افزا یکار یزندگ تیفیرا فراهم آورند تا ک یطیبتوانند شرا

 . افتیخود بهبود خواهد  یبه خود زیها ن آن یدنبا  آن تعهد سازمان
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Purpose: The purpose of the present research is to 
investigate the relationship between the components 
of quality of work life (including 8 Components: 
adequate payment, healthy and safe job, providing 
growth opportunity and continuous, legislation in 
organization, social correlation of working life, total 
life space, social cooperation and correlation in 
work organization, improving human capability) 
with organizational commitment among the 
librarians of public libraries of West Azerbaijan 
province.  
Methodology: The research is a survey and the 
research population includes all the librarians of 
public libraries of West Azerbaijan province. The 
data gathering tool were the Quality of work life 
(QWL) and organizational commitment (OC) 
questionnaires t-test, single-way analysis of 
variance (ANOVA) and Pearson correlation 
coefficient were applied to analyze the data.  
Findings: The results showed that there is a positive 
and meaningful relationship between quality of 
work life and its components with librarian 
organizational commitment. Also between librarians 
of public libraries in terms of demographic 
information (sex, discipline, post, and work 
experience) about quality of work life and 
organizational commitment there is no significant 
difference.  
Conclusion: The findings indicated that if the 
libraries could provide conditions until will increase 
the quality of work life of librarians followed by 
organizational commitment in itself will improve.  
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 مقدمه
 ازتلا   کوشلند  یمل ی بالنلدگ  و بقلاء ی بلرا  ها سازمان امروزه
ی بهبلود  به، رشد به روی جهانة گستر در خود منابع قیطر

ی برای آمادگ، یریپذ انعطاف، یسودبخش، یکارآمد، مستمر
 نائل تیفعالة عرص در ممتاز تیموقع ازی برخوردار و ندهیآ

 (. 239، 2111، 1جکسون و شولر) شوند
توانلد در سلطح سلازمانی و     منابعی که می  از جمله

بررسلی قلرار گرفتله و از اهمیلت     های شالی ملورد   محیط
مسلئله وجلود نیلروی انسلانی     ، خاصی نیز برخوردار اسلت 
زیرا نقش و اهمیت نیلروی  . باشد کارآمد و خودانگیخته می
ها بله قلدری مهلم و     های سازمان انسانی در اجرای برنامه

ارزشمند اسلت کله بسلیاری از اندیشلمندان معتقدنلد کله       
تنهلا در کیفیلت   ، تفاوت یک کشور صنعتی و غیر صلنعتی 

، خسلروی و سلروقد  ، زاده کما ) ها است نیروی انسانی آن
1392 :32 .) 

وجود شرایط مطلوب کاری برای کارکنان یکلی از  
وضلعیت  . هاسلت  های انجلام فعالیلت در سلازمان    ضرورت

مناسب کاری که از آن به عنلوان کیفیلت زنلدگی کلاری     
ت خاطر موجب به وجود آمدن انگیزه و رضای، شود تعبیر می

تلر   ها را به کار و تلالش بیشلتر و مطللوب    افراد شده و آن
 (. 154: 1391، فخرپور و همکاران) دهد سوق می
 باعلث ، سلازمان  قیل طر از خلود  اهداف به دنیرس

 متعهدی انسانی روین. شود یم سازمان به نسبت افراد تعهد
 در را سلازمان  اهلداف ، نلد یب یمل  سازمان به متعلق را خود
، کوشند یم آن تحقق جهت در و دانسته خود اهداف جهت
 تیل هو خلود  بله  آن بلا  و شلده  وابسلته  سازمان به نسبت

 وی ترقل  جهلت  در خلود ی بالنلدگ  بلر  عالوه که بخشد یم
 بله  سلازمان  قیطر نیا از و دارد یبرم گام سازمان عظمت
 و آللن ) شلود  یم تر کینزد خودی وجودة فلسف و تیمأمور

 ازی کی(. 2، 1393، حاجیوند غالمینقل در ، 2117، 2ری یم
 . باشند یمی عمومی ها کتابخانه زین ها سازمان نیا

 هسلتند یی هلا  مکان جمله ازی عمومی ها کتابخانه
 بله  -مطالعله  سلرانه  شیافلزا  در رای مهم اریبس نقش که

 فلا یا -کشلورها  فرهنلگ  سنجشی ارهایمع ازی کی عنوان
مطللوب باعلث   نیروی انسانی بلا شلرایط کلاری    . کنند یم

بهبود عملکرد سازمان و دسلتیابی بله اهلداف ملورد نظلر      
 . خواهد شد

از سوی دیگر نبلود شلرایط کلاری مناسلب بلرای      
 موجود امکانات از مناسبی بردار هبهر عدم موجبکارکنان 

                                                      
1. Schuler and Jackson 
2. Allen and Meyer 

 علدم  خودة نوب به زین امر نیا و شده ها کتابخانه طیمح در
 . داشت خواهد دنبا  به را انتظار موردی بازده

کیفیت زندگی کاری بله عنلوان بخلش مهملی از     
وارد ادبیلات   1971تجربیات کارکنان در محیط کار از سا  

ای کله از پیلدایش مفهلوم آن     شلد و در طلو  چنلد دهله    
مندی  از آن به عنوان یک متایر که بتواند رضایت، گذرد می

در  عملدتاً این مسئله ؛ است یاد شده، کارکنان را تأمین کند
پاسب به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنلان جلوان   

ة دهل در . در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفلت 
بله طلور عملده ملورد      کیفیت زندگی کاری مجدداً، 1981

کوشیدند درک کنند که کیفیت  توجه قرار گرفت و افراد می
چیسلت و مفلاهیم آن چگونله     و دقیقلاً  زندگی کاری واقعاً

ها ملورد اسلتفاده    های آن به منظور بهبود سازمان تواند می
 (. 487: 1982، 3الولر) قرار گیرد

کیفیت زندگی کلاری   توان گفت میدر یک تعریف 
ای از اقدامات و اصالحات مستمری اسلت کله از    مجموعه

تواناسلازی   ، سلازی شلال   غنلی ، طریق بهبود شلرایط کلار  
ای  رفله هلای ح  بینش و مهلارت  ، کارکنان و افزایش دانش

سلازمان و جامعله را محقلق    ، منلافع بلندملدت فلرد   ، آنان
 (. 6: 1388، زاده و خیراندیش شریف) سازد می

معتقد است کیفیت زندگی کلاری  ( 1973) 4والتون
عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کلاری در  
برآوردن نیازهای مهم فردی در سازمان از طریق تجربیات 

نظری برای بهبود کیفیت زندگی کاری او یک الگوی . خود
 . باشد زیر میة تنظیم کرده است که شامل هشت مالف

پرداخت مسلاوی بلرای کلار    : 5پرداخت منصفانه و کافی. 1
، ها با میلزان سلختی کلار    مساوی و نیز تناسب پرداخت

معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنلان و نیلز تناسلب    
 ؛ ع و مزایای جانبیآن با دیگر انواع کار همچنین مناف

ایجاد شرایط کاری ایملن  : 6محیط کار ایمن و بهداشتی. 2
میزان سازگاری فلرد بلا محلیط کلار و     ، از نظر فیزیکی

 ؛ تعیین ساعات کار منطقی
بهبلود  ة فراهم کردن زمین: 7تأمین فرصت رشد و امنیت. 3

های به  فرصت، های پیشرفت فرصت، های فردی توانایی
و تلأمین امنیلت در   ، ته شلده خآمو های کارگیری مهارت

 ؛ درآمد و اشتاا ة زمین
آزادی ة فلراهم بلودن زمینل   : 8گرایلی در سلازمان   قانون. 4

                                                      
3. Lawler 
4. Walton 
5. Adequate and Fair Compensation  
6. Safe and Healthy Working 
7. Opportunity for Continued Growth Security 
8. Constitutionalism in the Work Organization 
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العملل مقلام بلاالتر و نافلذ      سخن بدون واهمه از عکس
شایسلته  ، انسلانی ة قانون نسلبت بله سللط   ة بودن سلط

 ؛ ساالری و رفتار منصفانه مدیران با کارکنان

برداشللت و ادراک ة نحللو: 1کللاریوابسللتگی اجتمللاعی . 5
احسلاس  ، مسالیت اجتماعی در سلازمان ة کارکنان دربار

مسلالیت سلازمان نسللبت بله محللیط و میلزان احتللرام     
 ؛ مدیران به مقررات

برقراری توازن و تعاد  بلین  : 2فضای کلی زندگی کاری. 6
 ؛ تحصیلة زندگی کاری و زندگی شخصی و امکان ادام

ایجلاد  : 3ماعی در سلازمان کلار  یکپارچگی و انسجام اجت. 7
جو و فضای کاری مناسب در جهت ایجاد اعتملاد میلان   

 ؛ آمیز کارکنان و جلوگیری از اعما  تبعیض
هلایی   فراهم بلودن فرصلت  : 4های انسانی قابلیتة توسع. 8

منلد   بهره، نظیر استفاده از استقال  و خودکنترلی در کار
علات  های گوناگون و دسترسی بله اطال  شدن از مهارت
 . متناسب با کار

طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی 
هلا   های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آن نظام

بتوانند بین زندگی کاری و زنلدگی شخصلی خلود تعلاد      
 (. 2116، 5آکدره) برقرار کنند

توانلد   یکی از مواردی که کیفیت زندگی کاری ملی 
به . تعهد سازمانی است، باشد روی آن تأثیر مستقیم داشته

تواند به عنلوان یلک    یر و آلن تعهد سازمانی می میعقیده 
حالت روانشلناختی تعریلف شلود کله ارتبلاط کارکنلان بلا        

ازمان را ها س کند و احتما  اینکه آن سازمان را توصیف می
 . دهد کاهش می، ترک کنند

تعهد سازمانی اثلرات بلالقوه و جلدی بلر عملکلرد      
رد و پیشللگویی ارزشللیابی منللابع انسللانی و    سللازمان دا

تواند بسلتر ایجلاد تعهلد در     می، های الزم سازمانی حمایت
زیرا وجود تعهد در بین کارکنان ؛ بین کارکنان را باعث شود
توانلد مقدمله دسلتیابی بله اهلداف       نسبت به سازمان ملی 

خسلروی و  ، زاده کما نقل در ، 1388، سمیع) سازمان باشد
 (. 32: 1392، سروقد

 سله  شلامل ی سلازمان  تعهد آلن و ری یمبنا به نظر 
ی هنجلار  تعهلد  و مستمر تعهد، یعاطف تعهد اسیمق خرده

 . باشد یم

                                                      
1. The Social Relevance of Work life 
2. Total life Space 
3. Social Integration in the Work Organization 
4. Human progress Capabilities  
5. Akdere 

 وی جلان یهی دلبسلتگ ی معنلا  بله : 6یعلاطف  تعهد
 در که است درسازمان کارمندانی ریدرگ و تیهو احساس

 چلون  مانند یمی باق سازمان در کارکنان تعهد از شکل نیا
 . بمانند خواهند یم

 یناشل  متصور یها نهیهز دربردارنده: 7مستمر تعهد
 سازمان در ماندن به فرد لیتما یعنی. است سازمان ترک از
 کللار و دارد ازیللاحت کللار آن بلله یو کلله اسللت آن انگریللب
 ماننلد  یم سازمان در کارکنان. دهد انجام تواند ینم یگرید

 . بمانند که دارند ازین که چون
 بلر  یمبنل  کارمنلد  التلزام  احساس به: 8یهنجار تعهد

 ینلدها یفرا از احساسات نیا. دارد اشاره سازمان در ماندن یباق
 نیبنلابرا . رندیگ یم سرچشمه خانواده مانند شدن یاجتماع هیاول

 لیل دل بله  باشلند  یمل  ییبلاال  یهنجار تعهد یدارا که یافراد
 بله  داننلد  یمل  سلازمان  آن در مانلدن  به مکلف را خود که نیا

 در کارکنلان  تعهلد  از شلکل  نیل ا در دهنلد  یمل  ادامه کارشان
 .  بمانند خواهند یم چون مانند یم یباق سازمان

در زمینه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کلاری و  
هایی صورت گرفته که در ادامه بله   تعهد سازمانی پژوهش
 . شود چندین مورد اشاره می

در پژوهشی به بررسی رابطه بین ( 2111) 9نورماال
هلای   کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شرکت

نتللایج نشللان داد کلله رابطلله مثبللت و . مالزیللایی پرداخللت
معنللاداری بللین کیفیللت زنللدگی کللاری و تعهللد سللازمانی 

 . کارکنان وجود دارد
در پژوهشی به بررسلی  ( 2115) و همکاران 11فرید

رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیئلت  
به ایلن نتیجله   ، ی در یک دانشگاه تحقیقاتی در مالزیعلم

رسیدند که رابطه معناداری بلین کیفیلت زنلدگی کلاری و     
 . تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی وجود دارد

در پایان نامله کارشناسلی ارشلد    ( 1391) نبی زاده
 تعهلد  وی کاری زندگ تیفیک رابطهی بررسخود با موضوع 

به این نتیجله  ، واندرهید شهرستان مدارس معلمانی سازمان
های کیفیت زندگی کاری و تعهلد   رسید که بین تمام مالفه

 . سازمانی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
در پایان نامه کارشناسلی  ( 1393) حاجیوند غالمی
ی زنلدگ  تیل فیکی ها مالفه نیبة رابطارشد خود به بررسی 

                                                      
6. Affective Commitment 
7. Continuance Commitment 
8. Normative Commitment 
9. Normala 
10. Farid 
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ی عملوم ی هلا  کتابخانله  کتابلداران ی سازمان تعهدی و کار
 نشلان  پلژوهش  از حاصلل یج نتا. پرداخت خوزستان استان
 تعهلد  بای کاری زندگ تیفیکی ها مالفهی تمام نیب که داد

 خوزسلتان  اسلتان ی عمومی ها کتابخانه کتابدارانی سازمان
 . دارد وجودی دار امعن و مثبتة رابط

در پژوهشلی بلا   ( 1393) نیا نقشینه و فهیم، رسولی
بررسللی کیفیللت زنللدگی کللاری کتابللداران     "عنللوان 
به این نتیجله رسلیدند    "های عمومی شهر تهران کتابخانه

هلای کیفیلت زنلدگی کلاری کتابلداران       که سلطح مالفله  
های عمومی نسبتاً مطلوب بلوده و تفلاوت سلطح     کتابخانه

زمینله   کیفیت زندگی کاری کتابداران تنها با توجه به پلس 
 . ران معنادار بوده استآموزشی و رشته تحصیلی کتابدا

در پللژوهش ( 1393) کریمللی گللوغری و رضللوانفر
خود با عنوان اثر کیفیت زندگی کاری بلر تعهلد سلازمانی    
کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان بله ایلن نتیجله    
رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی 

مسلتمر و  ، علاطفی ) هلای تعهلد سلازمانی    کاری و مالفله 
 . وجود دارد( هنجاری

پژوهش حاضر بلر آن  ، مطالب ذکر شده  با توجه به
است تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری و تعهلد  

های عمومی استان آذربایجلان   سازمانی کتابداران کتابخانه
وجلود رابطله بلین ایلن دو     های زیلر   با ارائه فرضیه، غربی

 . مقوله را بررسی نماید
کاری بلا تعهلد سلازمانی کتابلداران      بین کیفیت زندگی. 1

های عملومی اسلتان آذربایجلان غربلی رابطله       کتابخانه
 . معناداری وجود دارد

های کیفیت زندگی کاری با تعهلد   بین هر یک از مالفه. 2
هللای عمللومی اسللتان   سللازمانی کتابللداران کتابخانلله 

 . آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد
آذربایجلان   اسلتان ی عملوم ی ها خانهکتاببین کتابداران . 3

ی سلازمان  تعهدی و کاری زندگ تیفیکدر رابطه با  غربی
 . دارد وجود یمعنادار تفاوتاز لحاظ جنسیت 

آذربایجلان   اسلتان ی عملوم ی ها کتابخانهبین کتابداران . 4
ی سلازمان  تعهدی و کاری زندگ تیفیکدر رابطه با  غربی

 . دارد وجود یمعنادار تفاوتاز لحاظ رشته تحصیلی 
آذربایجلان   اسلتان ی عملوم ی ها کتابخانهبین کتابداران . 5

ی سلازمان  تعهدی و کاری زندگ تیفیکدر رابطه با  غربی
 . دارد وجود یمعنادار تفاوت از لحاظ سمت

آذربایجلان   اسلتان ی عملوم ی ها کتابخانهبین کتابداران . 6
ی سلازمان  تعهدی و کاری زندگ تیفیکدر رابطه با  غربی

 . دارد وجود یمعنادار تفاوتاز لحاظ سابقه خدمت 

 

 روش تحقیق
و  یاز نلوع همبسلتگ   یفیتوصل ة مطالع کیپژوهش حاضر 

 یهلا  ه کتابلداران کتابخانله  یکل زیآن ن یبوده و جامعه آمار
به  یغرب جانیاستان آذربا یها تحت پوشش نهاد کتابخانه

نفللر  184هللا اسللت کلله تعللداد کللل آن یروش سرشللمار
 155، شللده عیللپرسشللنامه توز 184 انیللاز م. باشللند یملل

و کللار ( درصللد 23/84نللرخ پاسللب ) دانللدهپرسشللنامه برگر
. بر اساس تعداد مذکور انجلام شلد   ها افتهی لیو تحل هیتجز

 یزنلدگ  تیل فیکة ها از دو پرسشنام داده  یبه منظور گردآور
 . استفاده شد ری یآلن و م یوالتون و تعهد سازمان یکار 

 یدو پرسشنامه بلا اسلتفاده از فرملو  آلفلا     ییایپا
 تیل فیپرسشنامه ک یکرونباخ به دست آمد که مقدار آن برا

 زیل ن یپرسشنامه تعهد سلازمان  یو برا، 94/1 یکار یزندگ
 فیل بلا ط  ییهلا  پرسشنامه یبرا ریمقاد نیا. باشد یم 92/1
 . است یقابل قبول ییایپا کرتیل

طح آملار  هلا در سل   ل دادهیل ه و تحلیبه منظور تجز
و در سللطح آمللار ، اریللو انحللراف مع نیانگیللاز م یفیتوصلل 

و  انسیل وار لیل آزملون تحل ، یاز آزملون تل   زیل ن یاستنباط
 . استفاده شده است رسونیپ یهمبستگ بیضر

 

 های تحقیق یافته
آمار توصیفی مربوط به کیفیت زندگی کاری و  1در جدو  

 . تعهد سازمانی کتابداران ارائه شده است

های کیفیت زندگی  توزیع میانگین و انحراف معیار نمره. 1 جدول

 کاری و تعهد سازمانی کتابداران

 میانگین تعداد شاخص آماری
انحراف 

 معیار

 26/1 12/3 24 کیفیت زندگی کاری

 22/1 11/3 24 تعهد سازمانی

 
 میانگین کیفیت زندگی کاری، 1با توجه به جدو  

دهلد   نشلان ملی  ( 11/3) تعهد سازمانی کتابدارانو ( 12/3)
که کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کتابلداران از حلد   

 . باالتر است( 3) متوسط
نتایج آزمون ضریب همبسلتگی پیرسلون    2جدو  

بللین کیفیللت زنللدگی کللاری و تعهللد سللازمانی کتابللداران 
 . دهد های عمومی را نشان می کتابخانه
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 های عمومی ن کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانهیهمبستگی پیرسون بنتایج ضریب . 5 جدول

 تعداد ( ) سطح خطا ( Pی )سطح معنادار ( r) رسونیپ یب همبستگیضر شاخص آماری

 155 15/1 11/1 85/1 تعهد سازمانی

 
دهد کله مقلدار    نشان می 2نتایج مندرز در جدو  

بلوده و   11/1در سطح معنلاداری   85/1ضریب همبستگی 
بدین ترتیب در پاسب به . شود فرضیه او  پژوهش تأیید می

ن کیفیت زنلدگی  یتوان گفت که ب فرضیه او  پژوهش می
و معنلاداری   مثبلت ة کاری و تعهد سازمانی کتابداران رابط

 کیفیلت زنلدگی کلاری کتابلداران     هرچه یعنی. وجود دارد
، باشلد  های عمومی استان آذربایجان غربی باالتر کتابخانه

 بلا  بلرعکس  و یابلد  ملی  افلزایش  نیلز  ها آن تعهد سازمانی
 کلاهش  نیلز  تعهلد سلازمانی  ، کیفیت زندگی کاری کاهش
 . یابد می

نتایج آزمون ضریب همبسلتگی پیرسلون    3جدو  
زنلدگی کلاری و تعهلد     های کیفیلت  بین هر یک از مالفه

 . دهد های عمومی را نشان می سازمانی کتابداران کتابخانه

 های عمومی های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه ن مالفهیپیرسون ب ینتایج ضریب همبستگ. 9جدول 

 شاخص آماری
 های عمومی کتابخانه تعهد سازمانی در کتابداران

 تعداد ( ) سطح خطا ( Pی )سطح معنادار ( r) رسونیپ یب همبستگیضر

 155 15/1 11/1 77/1 یپرداخت منصفانه و کاف

 155 15/1 11/1 77/1 یمن و بهداشتیط کار ایمح

 155 15/1 11/1 74/1 ت مداومیرشد و امن تفرص ایجاد

 155 15/1 11/1 67/1 در سازمان ییگرا قانون

 155 15/1 11/1 81/1 یاجتماع یوابستگ

 155 15/1 11/1 79/1 یکار و زندگ یکل یفضا

 155 15/1 11/1 72/1 در سازمان یو انسجام اجتماع یکپارچگی

 155 15/1 11/1 83/1 یانسان یها تیقابلة توسع

 
مقلادیر ضلرایب همبسلتگی موجلود در     با توجه به 

تلوان گفلت    در پاسب به فرضیه دوم پژوهش می، 3جدو  
های کیفیت زندگی کاری و تعهلد   ن هر یک از مالفهیکه ب

. مثبلت و معنلاداری وجلود دارد   ة سازمانی کتابلداران رابطل  

هلای   بدین ترتیب در صلورت افلزایش هلر یلک از مالفله     
نیلز افلزایش خواهلد    تعهد سلازمانی  ، کیفیت زندگی کاری

 . شود در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تأیید می. یافت

 مقایسه کتابداران مرد و زن در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیبه مربوط  t نتایج. 9 جدول

 تعداد جنسیت متغیر
n 

 میانگین
M 

 معیار انحراف 
SD 

 درجه آزادی
Df 

t سطح معناداری 

 کیفیت زندگی کاری
 12/24 25/75 79 مرد

153 11/1 91/1 
 55/24 85/74 76 زن

 تعهد سازمانی
 26/22 69/74 79 مرد

153 18/1 93/1 
 48/22 38/74 76 زن

 

دهلد   نشان ملی  4مستقل در جدو   tنتایج آزمون 
کیفیت زندگی کاری در کتابداران مرد باالتر از  نیانگیم که

 در 91/1 یمعنادار سطح به توجه با اما، کتابداران زن است
 > 15/1) ستین معنادار اختالف نیا، 95/1 نانیاطم فاصله
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P .) همچنین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مرد باالتر از
 فاصلله  در 93/1 یمعنادار سطح به توجه باولی ، زنان بوده

(. P > 15/1) سلت ین معنلادار  اختالف نیا، 95/1 نانیاطم
 . شود بنابراین فرضیه سوم پژوهش رد می

 به رشته تحصیلی کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیمربوط  tنتایج. 2 جدول

 تعداد رشته تحصیلی متغیر
n 

 میانگین
M 

 معیار انحراف 
SD 

 درجه آزادی
Df 

t سطح معناداری 

 کیفیت زندگی کاری
 43/24 57/76 116 کتابداری

153 91/1 36/1 
 81/22 77/72 49 غیر کتابداری

 تعهد سازمانی
 79/22 11/75 116 کتابداری

153 21/1 83/1 
 34/21 33/74 49 غیر کتابداری

 

دهلد   نشان ملی  5مستقل در جدو   tنتایج آزمون 
کیفیت زندگی کاری در رشته کتابداری بلاالتر   نیانگیم که

 36/1 یمعنادار سطح به توجه با اما، از غیر کتابداری است
 15/1) ستین معنادار اختالف نیا، 95/1 نانیاطم فاصله در

< P .)    به عالوه میانگین تعهد سلازمانی رشلته کتابلداری
 یمعنادار سطح به توجه باولی ، باالتر از غیر کتابداری بوده

 ستین معنادار اختالف نیا، 95/1 نانیاطم فاصله در 83/1

(15/1 < P .)شود در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش رد می . 

 کاری و تعهد سازمانی به سمت کتابداران در رابطه با کیفیت زندگیمربوط  tنتایج. 3 جدول

 تعداد سمت متغیر
n 

 میانگین
M 

 معیار انحراف
SD 

 درجه آزادی
Df 

t سطح معناداری 

 کیفیت زندگی کاری
 29/21 71/77 44 مسئو  کتابخانه

153 85/1 39/1 
 61/25 11/74 111 کتابدار

 تعهد سازمانی
 89/17 93/75 44 مسئو  کتابخانه

153 48/1 62/1 
 87/23 99/73 111 کتابدار

 

دهلد   نشان ملی  6مستقل در جدو   tنتایج آزمون 
کیفیت زنلدگی کلاری در مسلئولین کتابخانله      نیانگیم که

 39/1 یمعنادار سطح به توجه با اما، باالتر کتابداران است
 15/1) ستین معنادار اختالف نیا، 95/1 نانیاطم فاصله در

< P .)  همچنین میانگین تعهد سازمانی مسئولین کتابخانله

 یمعنلادار  سلطح  بله  توجه باولی ، باالتر از کتابداران بوده
 ستین معنادار اختالف نیا، 95/1 نانیاطم فاصله در 62/1

(15/1 < P .)      بر ایلن اسلاس فرضلیه پلنجم پلژوهش رد
 . شود می

 تحلیل آنوا مربوط به سابقه خدمت کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانینتایج . 1جدول 

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات ها شاخص آماری گروه

 38/1 15/1 94/615 4 78/2463 کیفیت زندگی کاری

 75/1 46/1 47/236 4 91/945 تعهد سازمانی

 
 دهد می نشان آنوا تحلیل نتایج 7 جدو  به توجه با

 سلابقه  لحلاظ  از کتابلداران  کلاری  زنلدگی  کیفیت بین که
 همچنین(. P > 15/1) ندارد وجود معناداری تفاوت خدمت
 نیلز  خلدمت  سلابقه  لحلاظ  از کتابداران سازمانی تعهد بین

 فرضلیه  بنابراین(. P > 15/1) ندارد وجود معناداری تفاوت

 . شود می رد پژوهش ششم

 گیری بحث و نتیجه
 متلأثر ، سازمان هر در کاری زندگی کیفیت موجود وضعیت

 کارکنلان  به که سازمانی. است سازمان آن خاص شرایط از
 حیلات  بله  توانسلت  نخواهد، نگرد می ماشینة مثاب به خود
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، مقابلل  در. شلود  نائلل  خلود  اهلداف  بله  و داده ادامه خود
 گرانبهاترین و ترین مهم را خود انسانی نیروی که سازمانی
 کله  باشلد  امیدوار نکته این به تواند می، داند می خود منابع

 خلود  اهلداف  سلوی  به و رسانده حداکثر به را خود بازدهی
 . رود  پیش

 زندگی کیفیت بین که داد نشان پژوهش این نتایج
 کتابللداران سللازمانی تعهللد بللا آن هللای مالفلله و کللاری
. دارد وجلود  معنلاداری  و مثبت رابطه عمومی های کتابخانه
 سازمانی تعهد و کاری زندگی کیفیت بین رابطه وجود تأیید

 بلا ، غربی آذربایجان استان عمومی های کتابخانه کتابداران
 کشلور  از و خلارز  داخلل  در گرفتله  صلورت  های پژوهش

 و مثبلت ة رابطل  بله  ها پژوهش این تمام در. دارد خوانی هم
 پی سازمانی تعهد و کاری زندگی کیفیت متایرهای معنادار
 زاده نبلی  هلای  پلژوهش  نتلایج  ایلران  در مثا  برای. بردند

 غالملی  حاجیونلد  و(، 1393) همکلاران  و کریمی(، 1391)
 و فریللد و( 2111) نورمللاال کشللور از خللارز در و(، 1393)

 اثبلات  را مقوله دو این میان رابطه وجود( 2115) همکاران
 . نمودند

 بلین  کله  داد نشان پژوهش های یافته آن بر عالوه
 اطالعللات لحللاظ از کتابللداران کللاری زنللدگی کیفیللت
 و، سلمت ، تحصلیلی  رشته، جنسیت شامل شناختی جمعیت
 غالمی حاجیوند. ندارد وجود معناداری تفاوت خدمت سابقه

 یافته دست مشابهی نتیجه به خود پژوهش در نیز( 1393)
 . بود

 تعهد بین که داد نشان همچنین پژوهش های یافته
 شامل شناختی جمعیت اطالعات لحاظ از کتابداران سازمانی
 تفلاوت  خلدمت  سلابقه  و، سلمت ، تحصیلی رشته، جنسیت
 حاجیونلد  پلژوهش  نتلایج  با امر این. ندارد وجود معناداری
 . باشد می همسو( 1393) غالمی

 صلورتی  در گفلت  توان می فوق مطالب به توجه با
 تعهلد ، یابلد  بهبلود  کتابلداران  کلاری  زنلدگی  کیفیلت  که

 اگلر  بنلابراین . یافلت  خواهلد  افلزایش  نیلز  ها آن سازمانی
 تلا  آورنلد  فلراهم  کار محیط در شرایطی بتوانند ها کتابخانه

ی، منل یا و بهداشلتی ی، رفاه امکانات، ایمزا و حقوق زانیم
 هلای  قابلیلت  بلروز  فرصلت  وی، ریل گ میتصم در مشارکت
 تعهلد  بهبلود  شلاهد  تلوان  می آنگاه، یابد افزایش کتابداران
 جهلت  در ها کتابخانه پویایی و رشد آن دنبا  به و سازمانی
 کیفیلت  بهبلود  منظوز به. بود نظر مورد اهداف به دستیابی
، سازمانی تعهد بهبود آن دنبا  به و کتابداران کاری زندگی

 . شود می ارائه پیشنهاداتی ادامه در

 ؛ بهداشتی و ایمنی مسائل در کارکنان مشارکت بر تأکید -

 و کلار  محلیط  در سلالم  جلوی  ایجلاد  جهت در کوشش -
 ؛ کارکنان بین صمیمیت

 از غیرکلاری  و کلاری  زنلدگی  بین توازن و تعاد  ایجاد -
 ایجلاد  و کارکنلان  آسلایش  جهت در هایی برنامه طریق
 ؛ روانی امنیت

 و، تحصلیل ة ادام برای مناسب های فرصت آوردن فراهم -
 افلزایش  منظلور  بله ، تحصلیل ة ادام به کارکنان تشویق
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 . ها کتابخانه در متنوع
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