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چکیده
ملی ۀوري کارکنان آکادمی و کمیتکیفیت زندگی کاري با بهرهبین جو سازمانی وۀبررسی رابط،پژوهش حاضراز هدف 

راپژوهشاینآماريۀباشد. جامعبستگی میهممطالعات نوع و ازبوده پیمایشی ،پژوهشاین . روش باشدمیالمپیک 
گردیدشمار انتخاب کلشکلپژوهش نیز بهۀنمون. دادندنفر تشکیل95تعدادبه ملی المپیکۀآکادمی و کمیتکارکنان

- مثبت و معناارتباط،وريبین ابعاد کیفیت زندگی کاري و بهرهنیزوري و که بین جو سازمانی و بهرهدهدمینتایج نشان 

باشد ومیمطرح عنوان متغیر اثرگذار بر کیفیت زندگی کاري سازمانی بهجوهمچنین، مشخص شد که داري وجود دارد. 
که جو سازمانی مثبت و محیط سالم در توان گفتها مییافته. با توجه به گذاردمیتأثیروريشکل مستقیم بر بهرهبه

- و بهرهایندبیشتر احساس مسئولیت نمهاآنشود که یفیت زندگی کاري افراد سازمان باعث میتوجه به کنیز سازمان و 

رشد و تعالی سازمان افزایش دهند.ۀزمینوري خود را در

وري کیفیت زندگی کاري، بهرهجو سازمانی،: کلیديواژگان

:yahoo.com64dhatamisaeiEmail@نویسنده مسئول                 *
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مقدمه 
.باشدش میپیشرفت وي در طول تاریخ حیاتترین عامل هاي انسان و مهمیکی از ویژگیطلبیکمال
-هاي رسیدن به کمال در نظامو از جمله شاخصبودههاي ارادي انسانوري نیز یکی از فعالیتبهره

تالش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده . باشدمیهاي ساخت انسان 
طول تاریخ زندگانی بشر بادي نیست و قدمتی برابروري، امر جدیاساس، موضوع بهرهایناست. بر

است و تالش براي شدههاي توسعه مطرحترین زمینهعنوان یکی از مهموري بهدارد. امروزه، بهره
گردد اهداف عالی و استانداردهاي زندگی مردم دنیا تلقی مییکی از،به حد مطلوبی از آنیابیدست

ها، بخش از تواناییکارا و ثمر،درستةاستفادۀندیشاز دیرباز در اانسان ).2000،51، 1تولنتینو(
- این امر بیش از هر زمان دیگري مورد،دسترس خود بوده است. در عصر کنونیامکانات و منابع در

و نگرش، با کار و زندگی عنوان یک فرهنگ وري فراتر از یک معیار، بهتوجه قرار گرفته است. بهره
و بهبود شماري در ارتقا. عوامل بیباشدمیاقتصادي ۀاصلی توسعأمنش،هبود آنو باستمطرح شده

- و برجستهترینبا ارزشمنابع انسانی،نظراننظر اکثر صاحباما به،وري و عملکرد نقش دارندبهره

وري و موفقیت افزایش نرخ بهرهد.نشوهاي سازمان محسوب مییابی به هدفعامل در دستترین
اي از این عوامل ن در گرو به کارگیري درست از منابع مادي و انسانی در جریان کار است. پارهسازما

).1387،69، اسدي(استمطرح گردیده"شاخص کیفیت زندگی کاري"عنوان با 
شکل که؛ بدینشودسطح زندگی و رفاه اجتماعی میيوري باالتر باعث ارتقاهباید توجه داشت که بهر

-مییابد و این خود باعثافزایش می،بیشترتر وبهینه از نهادها و تولید مناسبةا استفاددرآمدها ب

این کهتوفیقاتی حاصل شود،رقابترشد یابد و در دنیاي پريترمناسبنحوبهوريبهرهشود که 
که ایندد گرجامعه میافراد کیفیت برتر زندگی ،نتیجهکار و دروکسبگرفتنرونقمنجر بهموقعیت 

). در 1384،39، طوسی(یافتوري و ارتقاي آن تحقق نخواهد جز با نگرش درست به بهره، یندافر
توانند در مییهایتنها سازمان،ها افزایش یافته استزمینهتماموري در جهان رقابتی امروز که بهره

وري را اده نموده و بیشترین بهرهمنابع خود استفین وجه ازرتالطم باقی بمانند که به بهتاین دنیاي پر
).1386،33، فرخیداشته باشند (

. این نیروي انسانی است که با برخورد باشندمیکارکنان ارزشمندترین دارایی یک سازمان براین، عالوه
،صورت عدم هدایتو یا درگام برداردجهت اهداف سازماندرومثبتشکل بهتواند و عمل مناسب می

شناخت رفتار نیروي انسانی در مدیریت سازمان اهمیت ،رواینازعمل کند؛داف سازمان خالف اهبر
-میداشتن افراد در سازمان نصرفًا نگه،داري از منابع انسانیاین شناخت و نگه،اي دارد. البتهویژه

ةاست. به عقیدبستگی متقابل بین فرد و سازمانها با سازمان و ایجاد همآنتلفیق منظور، ، بلکه باشد

1. Tolentino
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کارآمد از منابع نیروي ةکامل به استفادشکل به،ها و محیط کاري، موفقیت سازمان1هرسی و بالنچارد
سرپرستان، مدیران ،اي فزایندهگونهو این چالشی است که بهوابسته استعلوم رفتاريۀانسانی بر پای

تالشکه در آن شرایطی ،شکبیاست. خود مشغول کردهاندرکاران امور کار و سازمان را بهو دست
که به هنگامیاثر بگذارد. این تالشتواند بر کارآمدي و سرعت مینیزگیردتا کاري انجام شودمی

- میمؤثر کاردادن آنتوانایی واقعی ما براي انجامةدادن کاري مشغول هستیم، محیط به اندازانجام

بارزتر از ،تأثیر قرار دهد، شرایط فیزیکی کارکارکنان را تحتتواند رفتار. در میان عواملی که میباشد
ۀدر کارخان2رکت وسترن الکتریکهاي پژوهشی شنتایج اجراي برنامهحال،این. باباشدمیعوامل سایر 

ل ئمسامواردي فراتر از به ،گزینیشناسان را از موضوع گزینش و جايتوجه روان)،1927(3ورنهاث
که نشان دادهاي حاصل از این مطالعات انگیزش و روحیات انسانی توسعه داد. یافتهروابط،ةپیچید

، عبدالهی(باشدمیآنتر از شرایط فیزیکیمراتب مهمبه،شناختی محیط کارشرایط اجتماعی و روان
1387،219.(

حصیل، کار، تفریح، تولد، تۀزمینهایی که در، فعالیتباشدمیسازمانی از نوعکه جامعـه جاییآناز
تأثیر محیط یا جو سازمان قرار مکرر تحتصورتهگیرد، برشد معنوي و مرگ در جامعه صورت می

ز اي امالحظهبخش قابلافراداماکنی هستند که اکثر غیره،ها وورزشگاه،دارد. مدارس، محل کار
سازمانی ، جو4وي و میسکلطبق تعریف ه.)1386،34، فرخی(گذرانندمیازندگی خود را در آن ج

از سازمان رسمـی، غیررسمـی، کهشودمیبه ادراك کارکنان از محیط عمومی کار در سازمان اطالق 
سازمانی مناسب جو).1376،111،هوي و میکسل(باشدمتأثر میو رهبري سازمانی شخصیت افراد

نیزها و گیريشارکت افراد در تصمیم، مهاآنۀتواند در ایجاد انگیزش براي کارکنان، بهبود روحیمی
- بهعنوان یک منبع مهم در تأمین سالمت روانی کارکنان ازدیاد خالقیت و نوآوري مؤثر باشد و به

فوري و عمیق در تغییر در هر بخش از جو سازمانی منجر به تغییر،بنابراین؛حساب آید و بالعکس
).1379،25، تیثابگردد (و عملکرد کارکنان میانجام کارةنحو

وري سبک رهبري و جو سازمانی با بهرهۀرابط"عنوانپژوهش خود با) در 1380(طوسی و ناظم
وري خدمات به این نتیجه رسیدند که بهره"هاي شهر تهراندبیرستانها درخدمات مدیران آموزشگاه

و داردیارتباط مستقیمهاهاي آموزشگاهسازمانی محیطفضايۀگانسهوحها با سطمدیران آموزشگاه

1. Hersey & Blanchard
2. Western Electric
3. Hawthorne
4. Heavy & Myskl
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-، بهباشندمیفضاي سازمانی ةسازندابعادعواملی مانند پاداش، دوستی، پشتیبانی و هویت که از 

شکل ، بهنتیجهو درگذارندتأثیر میمعلمانۀشدن روحیمدیران و بهترۀر روحیبضمنی صورت
بایدر پژوهشنیز ) 1381زاده (. کریمدهندتأثیر قرار میرا تحتهاوري خدمات آنبهرهمستقیم 

نتیجه دست به این"برق شهرستان جهرمةوري کارکنان اداربین جو سازمانی و بهرهۀرابط"عنوان 
رسمیباشد و وجود فرهنگ غیروري کارکنان تأثیرگذار میبر افزایش بهره،یافت که جو باز در سازمان

دنبال خواهد بهرا وري بیشتر، بهرهخوداز شغلبر ایجاد رضایت بیشتر در کارکنان ، عالوهآندر 
زندگی کاري با کیفیت ۀبررسی رابط"با عنوان را) پژوهشی1383وند (کریمبراین، عالوه.داشت

این بود که بین بیانگرهاي ويیافتهانجام داد که "پرورش شهر تهرانوران در آموزشوري مدیبهره
نیز)1387لحی (رابطه وجود دارد. دهقان نیري و صاهاوري آنبهرهوکیفیت زندگی کاري کارکنان 

"ها با یکدیگروري پرستاران بالینی و ارتباط آنکیفیت زندگی کاري و بهره"عنوان بادر پژوهشی 

توانند مدیران میووري و کیفیت زندگی کاري وجود داردمعناداري بین بهرهۀاذعان داشتند که رابط
و شرایط الزم جهت بهبود هندکیفیت زندگی کاري پرستاران را ارتقا د،هاي مناسبکاربا اتخاذ راه
دریافتند که نیز ) 2006(1وري پرستاران را فراهم سازند. الو و ادواردخدمات و بهرهۀکیفیت ارائ

هاي شغلی، داشتن کنترل بر شغل و برخورداري از شغل با منزلت باال، موجب د از نیازافراآگاهی 
پژوهش خود ) در 2006(و همکاران 2موري سونهمچنین، شود. وري کارکنان مییش بهرهافزا

هاي رشد و پیشرفت ومنجر به افزایش فرصتخود،افراد در شغلداشتنکه استقاللگزارش کردند
یابد.بهبود میهاوري آنبهره،نتیجهشود و درمیهامهارت آننیز

کارگر معدن 153سنگ بر روي اي که در پنج معدن زغالدر مطالعهنیز) 2011(و همکاران 3رونالد
- میان جو سازمانی در سازمان و بهرهيمثبت و معنادارۀانجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابط

وري وجود دارد.
کارهاي ارزشمندي را پیشرفتار سازمانی، راهةکاربردي در حوزمطالعاتعنوان یکی از بهپژوهشاین 

سازي فرهنگۀزمیندرورزشیسسات ؤها و مهاي مختلف از جمله سازمانروي مدیران سازمان
هاي هاي کاري مطلوب جهت رشد و پیشرفت منابع انسانی و پرورش سرمایهمناسب و ایجاد محیط

مدیریت رفتار ةلحاظ نوع موضوع آن در حوزبهپژوهش حاضر دهد.ارزشمند اجتماعی قرار می
و نیز آوردفراهم هاي نظري رفتار سازمانیبراي تعامل و گسترش مدلراتواند بستريیسازمانی م

-بهرهةدر حوز)بعديهايپژوهشمنظور انجام به(مطلوبهايپژوهشانجام جهتاي مناسب زمینه

ها و سازمانی ضرورت دارد که مسئولیتوريبهرهراستايدر،بنابراین؛سازمانی قلمداد گرددوري

1. Love & Edwards
2. Morrison
3. Rolland
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،وظایفو با توجه به اینگرددشناسایی در سازمان داشته باشند بایستمیفتارهایی که کارکنان ر
.ه شودوري گام برداشتسوي بهرهبه،جو سازمانی سالم و کیفیت زندگی کاري افراد سازمان

جو "یر دو متغ،اساساینارائه داد. برآنتوان مدلی را براي با توجه به مبانی نظري پژوهش می
.آیندشمار میوري بهعنوان متیغرهاي مستقل براي بهرهبه"کیفیت زندگی کاري"و "سازمانی

مدل مفهومی پژوهشـ1شکل

حتی ،رفتار سازمانیةو مسائل حوزنیستندهاهاي ورزشی نیز مستثنی از دیگر انواع سازمانسازمان
طور مشخص به،هاي ورزشیبناي کار در سازمانم،رازیباشد؛میها مشهود تري در آنشکل جديبه

ترین سطوح سازمانی در یکی از عالیعنوانملی المپیک بهۀآکادمی و کمیتمسائل انسانی است. 
ورزش در سطح عالیبرد اهداف ها در پیشگذار آناثردلیل نقش شوند و بهورزشی قلمداد میۀجامع

هاي یک نیروي ویژگی،ها در انجام وظایف خودگونه سازماننی اینود نیروي انسارانتظار میجامعه
در شناخت تواند ها میباشند. توجه به موضوعات مربوط به این سازمانرا داشتهمتخصص و متعهد
پیشنهاداتی براي ۀو منجر به ارائاشدمفید بموجود در این دو سازمان ورزشینقاط ضعف و قوت

از پژوهشهدف ،لذا؛شودکارکنان در امور روتین سازمانشده بهمحولانجام هرچه بهتر وظایف 
ملی ۀوري کارکنان آکادمی و کمیتجو سازمانی و کیفیت زندگی کاري با بهرهۀرابطبررسی ،حاضر

باشد.المپیک می

پژوهششناسیروش
کارکنانراآنريآماۀجامعباشد. بستگی میهممطالعات و از نوع بودهروش پژوهش حاضر پیمایشی

-پژوهش بهۀنمونذکر است که شایان. دادندتشکیلنفر 95به تعداد ملی المپیکۀآکادمی و کمیت

-ونامه مورد تجزیهپرسش79،هاي برگشتینامهو با توجه به پرسشگردیدشمار انتخاب کلصورت
نامه بود که عبارت هستند رسشپسه این پژوهش شاملدر گیري ابزار اندازه.تحلیل آماري قرار گرفت

این گرفت. استفاده قرارسازمانی کارکنان موردکه براي شناسایی جوسازمانیجوۀنامپرسش. الفاز: 

وريبهرهجو سازمانی کیفیت زندگی کاري
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مانند پژوهشهاییپژوهشو در طراحی و تدوین گردید) 1989(1توسط سوسمن و دیپنامه پرسش
سؤال20و بعد پنجداراي نامه این پرسشدرسازمانی جواستفاده قرار گرفت.) مورد1391ایمانی (

،اصلی کیفیت زندگی کاريۀلفؤاساس هشت مبرکهکیفیت زندگی کاريۀنامپرسش. ، بباشدمی
ۀنامپرسش. جوباشدمیسؤال24و بعدهشتداراي و) تهیه شده است 1384زاده (توسط قاسم

ور کمک به مدیران در تعیین علت وجود منظ) به1994(و همکاران1توسط هرسیکهوريبهره
و گردیدمنظور حل این مشکالت طراحی بههاي تغییرآوردن استراتژيوجودمشکالت عملکردي در به

و گویههفتنامه داراي این پرسش. استفاده قرار گرفت) مورد1390در پژوهش حاتمی و همکاران (
شده در داخل کشور در مطالعات و استانداردمهصورت ترجها بهنامهاین پرسش.باشدمیسؤال21

با توجه به شرایط هااین ابزار،واقعو دراستفاده قرار گرفته استرفتار سازمانی موردةحوزدر مختلف 
، هانامهتعیین روایی این پرسشمنظورهببراین، عالوه. اندسازي شدههاي داخلی بومیحاکم بر سازمان

اساتیدنامه در اختیار همراه پرسشاهداف پژوهش بهکهمعنیکار رفت؛ بدینبهاروش وابسته به محتو
تعیین همچنین، جهت.گردیداعمال در آن ها ت و نظرات اصالحی آنقرار گرفمدیریت ورزشیۀرشت

جو سازمانیۀنامآمده براي پرسشدستپایایی بهکهکرونباخ استفاده شد از روش آلفايهاآنپایایی
محاسبه )88/0(وريبهرهۀنامپرسشبراي و )90/0(کیفیت زندگیۀنامپرسشبراي ، )95/0(

و تحلیل رگرسیون چندگانه،بستگی پیرسونهمضریبازنیز ها هتحلیل دادوتجزیهجهتگردید. 
شد.ه دفااستتحلیل مسیر

نتایج
-دیگر مرد میدرصد46و بودهزندرصد54کننده، شرکت79مجموع دهند که از ها نشان مییافته

نیزدرصد 10و حدود سن دارند سال 40کمتر ازکنندگان درصد از شرکت90همچنین، .باشند
مطالعه در موردۀمربوط به نمونتکمیلیاطالعات توصیفی. باشندمیسال 40داراي سنی بیشتر از

.باشدمیمشاهده قابلشماره یکجدول

1. Sussman & Deep
2. Hersey et al
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دهندگانعات توصیفی مربوط به پاسخاطالـ1جدول 
فعالیت در سازمانۀسابق

سال16بیشتر از سال15تا 11بینسال10تا 6بین سال5کمتر از 
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

159/18215/26245/30191/24
سطح تحصیالت

يدکترارشدکارشناسیکارشناسیکاردانی
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

107/12381/48231/2981/10
سطح فعالیت

مدیرارشدیکارشناسکارشناس
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

58741316810

داده شده است.وري نشان بهرهوسازمانیجوابعادبینبستگیهمضرایب،شماره دودر جدول 

وريبستگی بین ابعاد جو سازمانی با بهرهضرایب همـ 2جدول 
دارياسطح معنوريبستگی با بهرهضریب همابعاد جو سازمانیردیف

59/001/0وضوح و توافق هدف1
35/001/0وضوح و توافق نقش2
31/001/0رضایت از پاداش3
47/001/0هارضایت از رویه4
34/001/0بخشی ارتباطاتاثر5

ابعاد جو تمامیبین ارتباط مثبت و معناداري ،شودمشاهده میشماره دوگونه که در جدول همان
که در سطح)=59/0r(توافق هدف بابعد وضوح و،میانایندرکهوجود داردوريبهرهوسازمانی 

)01/0P= ( و بعد رضایت از پاداش بااستبستگی ، داراي بیشترین میزان همباشدمیمعنادار
)31/0r=(01/0که در سطحP=خود اختصاص داده را بهبستگی کمترین میزان هم،باشدمعنادار می

نشان داده وري بهرهوکاريزندگیکیفیتابعادبینبستگیهمضرایبشماره سهدر جدول. است
شده است.
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وريفیت زندگی کاري و بهرهبستگی بین ابعاد کیضرایب همـ 3جدول 
دارياسطح معنوريبستگی با بهرهضریب همابعاد کیفیت زندگی کاريردیف

15/0024/0روابط انسانی در محیط کار1
50/001/0امنیت شغلی2
26/001/0پیشرفت شغلی3
15/0027/0مشارکت4
17/0014/0رعایت حقوق انسانی5
17/0012/0گیتوازن بین کار و زند6
17/0014/0تعهد کاري7
15/0025/0مسائل مادي و رفاهی8

وري با بهرهداري ، رابطۀ مثبت و معناابعاد کیفیت زندگی کاري، تمامیشودگونه که مشاهده میهمان
اي بیشترین باشد دارمعنادار می) P=01/0(که در سطح) r=50/0(امنیت شغلی بامیان، دراین. دندار
که در ) r=26/0(پیشرفت شغلیبعد از:استعبارتابعادسایربستگی بستگی است و میزان همهم

) 012/0(که در سطح) r=17/0(توازن بین کار و زندگی با بعد ، باشدمیمعنادار ) P=01/0(سطح
باشد، معنادار می) P=014/0(در سطحکه ) r=17/0(رعایت حقوق انسانی بابعد باشد، معنادار می

روابط انسانی در محیط بعد باشد، معنادار می) P=14/0(که در سطح) r=17/0(تعهد کاري بابعد 
که ) r=15/0(مسائل مادي و رفاهی بابعد باشد، معنادار می) P=24/0(که در سطح) r=15/0(کار با

معنادار )P=27/0(که در سطح) r=15/0(مشارکت بابعد باشد ومعنادار می)P=25/0(در سطح
و بودهبیشترین رابطه مربوط به امنیت شغلی،میانایندر.باشدبستگی میداراي کمترین همبوده و

جوابعادۀنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگان. باشدمیکمترین رابطه مربوط به مشارکت 
نشان داده شده است.شماره چهاروري در جدول بهرهدر ارتباط باانیسازم

وريبهرهدر ارتباط باابعاد جو سازمانی ۀنتایج تحلیل رگرسیون چندگانـ4جدول 

متغیرهايردیف
سطحتیتاببینیپیش

تیداريمعنا
ضریب 
تعیین

ضریب 
سطح معناداريافهمبستگی

اف
71/332/3601/0وضوح و توافق هدف1

61/037/031/2301/0
27/057/056/0وضوح و توافق نقش2
15/0- 71/041/1رضایت از پاداش3
82/068/1093/0هارضایت از رویه4
20/035/076/0اثربخشی ارتباطات5
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جو سازمانی) ین (ابعادببستگی چندگانه بین متغیرهاي پیشضریب هم،شودکه مشاهده میطورهمان
؛است) r=37/0(برابر باضریب تعیین آنکهباشد می) r=61/0(معادل وري) و متغیر مالك (بهره

بینی نمایند.وري را پیشدرصد از تغییرات بهره37ند هستمعنی که ابعاد جو سازمانی قادربدین
باشد،میدار امعن) 01/0(و در سطحبوده) F=31/23(برابر باافکه مقدار با توجه به این،همچنین

بعد ،میاناینباشند. دروري میبینی بهرهتوان نتیجه گرفت که ابعاد جو سازمانی قادر به پیشمی
کمترین و بعد اثربخشی ارتباطات، هستند بینی وضوح و توافق هدف، داراي بیشترین قدرت پیش

کاريزندگیکیفیتابعادۀنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانباشد.را دارا میبینی قدرت پیش
نشان داده شده است.شماره پنجوري در جدولبهرهدر ارتباط با

وريبهرهدر ارتباط باابعاد کیفیت زندگی کاري ۀتحلیل رگرسیون چندگانـ5جدول 

ردیف
متغیرهاي

تیبتا
ضریب سطح

تعیین
ضریب 

سطح افهمبستگی
اداري افمعن داري تیمعنابینیپیش

65/0- 44/0- 09/0روابط انسانی در محیط کار1

51/026/084/801/0

91/202/701/0امنیت شغلی2
69/09/105/0پیشرفت شغلی3
88/037/0- 51/0مشارکت4
54/0-/35/060رعایت حقوق انسانی5
09/028/077/0ار و زندگیقوانین بین ک6
54/057/0- 14/0تعهد کاري7
04/019/019/0مسائل مادي و رفاهی8

- بستگی چندگانه بین متغیرهاي پیشضریب هم،گونه که در جدول فوق نشان داده شده استهمان

و است آمده دستهب) =51/0r(برابر با) وريبهره(ابعاد کیفیت زندگی کاري) و متغیر مالك (بین
ابعاد کیفیت زندگی (بین پیشمتغیرهايدهدمیکه نشان باشدمی) =26/0r(نیز ضریب تعیین آن

مقدار جاکهازآن،بینی نمایند. همچنینوري را پیشدرصد از تغییرات متغیر بهره27توانندمی) کاري
که ابعاد کیفیت نتیجه گرفتتوانمیباشد،میدار امعن)01/0(و در سطح) بوده=84/8F(برابر بااف

نیت شغلی داراي بعد ام،این ابعادمیانباشند. از وري میبینی بهرهقادر به پیش،زندگی کاري
-کمترین قدرت پیشنیزو بعد توازن بین کار و زندگی) β=91/2(استنیبیبیشترین قدرت پیش

توان نتیجه گرفت که تنها بعد امنیت شغلی است می"تی"با توجه به مقدار ،همچنینرا دارد.بینی 
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- با توجه به ضرایب هماکنون، باشد.وري میبینی بهرهی قادر به پیشیتنهابه،که با کنترل ابعاد دیگر

توان به بررسی مدل نهایی روابط متغیرهاي وابسته و میشده،بستگی و نتایج رگرسیون گزارش
:باشدصورت زیر میشده) بهگیري(اندازهنهاییمدل ؛ لذا،پرداختژوهشپمسقل 

مدل نهایی پژوهشـ 2شکل

وريبین جو سازمانی، کیفیت زندگی کاري و بهرهۀرابطنهاییهاي مدل شاخصـ6جدول 
طاي ریشه میانگین مجذوراتخمدلشاخص برازندگیدرجه آزاديمجذور کايردیف

154/10899/004/0

۵/٠

٠٩/٠

٧/٠

٠/٠

٠/٠

٠١/٠

٠/٠

٠١/٠

٠۵/٠

روابط انسانی

امنیت شغلی

پیشرفت شغلی

مشارکت

رعایت حقوق انسانی

توازن بین کار و 
زندگی

تعهد کاري

مسائل رفاهی و 
مادي

جو سازمانی وريبهره
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2میانگین مجذوراتۀخطاي ریش. باشدمی) 99/0(برابر با) 1شاخص برازندگی مدل(در جدول فوق

باشد. می54/10=مجذور کايو هشت=درجه آزاديمقدارو دست آمده استبه)04/0(معادل نیز
نشان از برازندگی مدل ،تر باشدبه یک نزدیکشاخص برازندگیقدر مقدارچهرذکر است که شایان

-از برازندگی قابلتوان گفت که میو شودتأیید میاز این بابتمدل،که با توجه به مقادیر فوقدارد

قبولی برخوردار است.

گیرينتیجهبحث و
وري جو سازمانی و بهرهبین ابعاد ارتباط مثبت و معناداري کههاي پژوهش حاضر نشان دادیافته

و بعد رضایت از استبستگیداراي بیشترین همبعد وضوح و توافق هدف،میاناینو ازوجود دارد 
چه میزان ابعاد جو هرخود اختصاص داده است؛ لذا، را بهبستگی کمترین میزان همنیزپاداش

-هاي یافتهایج حاصل از این فرضیه با نت.پیدا خواهد کردنیز افزایش وريبهره،سازمانی افزایش یابد

5ویت،)9971(4بوید،)1999(3ووهان،)1380و ناظم (طوسی،)1382سلمانی (،)1381زاده (کریم

فضاي سازمان چه هرها بیان کردند آنسویی دارد.هم) 2011(7و رونالد)1990(6هیلبر،)1985(
در با افرادی کهپاداش و میزان ارتباط،نان از نقشسالم و مناسب با توقعات کارکنان باشد و کارک

با محیط کند، سازگاري بیشتري ها افزایش پیدا میآنتوان کاري ،رضایت داشته باشندسازمان دارند
وري در سازمان بهره،نتیجه. درآن خواهند کوشیدسازمان و اهداف از و در حمایت کنندپیدا می
نشان دادند که بین جو پژوهشی) در 1388میرعامري و همکاران (راین، بعالوه.خواهد یافتافزایش 

ۀهاي کردستان و کرمانشاه رابطازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استانس
تر باشد، انتظار ند که هر اندازه جو سازمانی مطلوبهستمعتقدها. آنمعنادار و مستقیمی وجود دارد

هاي ن و متولیان این سازمانالئومس،یابد؛ بنابراینرضایت شغلی کارکنان نیز ارتقامیزانکه رود می
را قبولی کارهاي مناسب، جو سازمانی قابلمطلوب و استفاده از راهبا ایجاد شرایطبایستورزشی می

1. Model Fitting Indexes
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. Vauyhan
4. Boyd
5. Witt
6. Hibler
7. Rolland
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دهند و از شان ارتقاتا از این طریق بتوانند رضایت و خشنودي کارکنان را نسبت به شغلآورندفراهم 
بهره گیرند.ايشایستهنحومزایاي آن در مسائل سازمانی به

وري بین ابعاد کیفیت زندگی کاري و بهرهارتباط معناداريپژوهش حاضر این است کهدیگریافته 
نیز از آنو کمترین رابطه استبیشترین رابطه مربوط به امنیت شغلی،میاناینوجود دارد که در

هاي پژوهشیافتهاز این فرضیه با آمدهدستهشود. نتایج باین فرضیه تأیید می؛ لذا،شدبامشارکت می
1ز و رابینزدین،)1387ي و صالحی (نیردهقان،)1384زاده (قاسم،)1383وند (کریم،)1374تعالی (

.باشدمیخوانهم)2006(و موري سون و همکاران )2006(الو و ادوارد،)2002(2آدلر،)1988(
کل ةوري کارکنان ادارکه بین کیفیت زندگی کاري و بهرهندنشان دادنیز)1389(طالبی و همکاران

خود هاي اساس یافتهبرپژوهشگرانمستقیم و معناداري وجود دارد. ۀورزش و جوانان استان یزد رابط
هاي مختلف گی کاري حوزهسطح کیفیت زنديوري با ارتقاسطح بهرهيکه ارتقابر این باور هستند

کیفیت به مدیران این سازمان ورزشیو توجه خاص ارتباط داردو غیره اداري، آموزشی، پژوهشی
افزایش بستري مناسب جهتنمودنفراهمها،آنگرفتن رضایت شغلینظردر،زندگی کاري کارکنان

منجر بهم وظایف سازمانی در انجاها افزایش سطح انگیزش آننیزکیفیت زندگی کاري کارکنان و 
همراه داشتن امنیت توان گفت که روابط انسانی باال بهمی؛ لذا،شودها میوري آنسطح بهرهيارتقا

رفاهی ،رعایت حقوق انسانی،مشارکت به کارکنان در تصمیمات مربوط به سازمانةاجاز، دادنشغلی
شود. وري باال در سازمان میان کاري و بهرهداشتن تعهد کاري کارکنان باعث افزایش تونیز و مادي و 

باشند. وري میبینی بهرهپژوهش نشان داد که ابعاد جو سازمانی قادر به پیشهايبراین، یافتهعالوه
و بعد اثربخشی باشند میبینی داراي بیشترین قدرت پیشبعد وضوح و توافق هدف،میانایندر

چه اهداف سازمان توان گفت که هررا دارد. براساس نتایج میبینیکمترین قدرت پیشنیزارتباطات 
وري بهره،کنندتالش میدر سازمان به چه هدفی یافتندستبراي که و کارکنان بدانند دتر باشواضح

- توانند میابعاد کیفیت زندگی کاري همچنین، نتایج نشان دادند که . افزایش خواهد یافتسازمان 

-بعد امنیت شغلی بیشترین قدرت پیش،باشند. از بین ابعاد کیفیت زندگی کاريوري بهرهبین پیش

ها به این آنکهنماید فراهمخودبراي کارکنانشرایطی راکه سازمانهنگامیباشد.میبینی را دارا 
خود را وظایفخاطر با رضایتلذا، و باشدمیدادن شغلشان بسیار کم دستباور برسند که احتمال از

نیز وري سازمانبهره،که با ایجاد امنیت شغلی کارکنانوردآوجود میدهند، این امکان را بهنجام ا
.کندارتقا پیدا 

1. Denzo &Robbins
2. Adler
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- بین جو سازمانی و کیفیت زندگی کاري با بهرهۀتعیین رابطمنظورهشده در این پژوهش بمدل ارائه

عنوان متغیر که جو سازمانی بهدادهاي مربوط به این مدل پژوهشی نشاند. یافتهطراحی گردیوري 
بعد امنیت ،میاناینکه درداردها با آنیمستقیمۀرابط،وريبهرهاثرگذار بر کیفیت زندگی کاري و 

رعایت،پیشرفت شغلی، مشارکتابعاد و بودشغلی داراي بیشترین میزان اثرگذاري بر جو سازمانی 
با ارتباط مستقیمی نیزعهد کاري و مسائل رفاهی و ماديحقوق انسانی، توازن بین کار و زندگی و ت

کنند و مدام نگران این که افراد در شغل خود احساس امنیت نمی. هنگامیداشتندجو سازمانی 
در سازمان خواهد شد و شدن جومغشوشباعث نگرانیاین بدهند،هستند که شغل خود را از دست 

خوبی انجام ندهند و در ارتباط با یکدیگر افراد وظایف خود را بهاین امر کهايبرباشد دلیلی تواند می
نسبت هاآندلبستگی کنند، میندیگر احساس رضایت شغلی ؛ لذا،شونددچار مشکلو یا با سازمان 

که زمانیخواهند داشت، امایابد و دیگر نگرش مساعدي نسبت به سازمان نبه سازمان کاهش می
خوبی نمایند، کارکنان وظایف خود را بهرات و تصمیمات کارکنان استفاده میمدیران در سازمان از نظ

و بستري براي پیشرفت شود هاي کارکنان توجه منديبه عالقهکه هنگامیهمچنین، دهند. انجام می
پرداخت منصفانه به کارکنان یافت.خواهد ها افزایششغلی آنرضایت، شودها ایجاد آنو ترقی 

بر ادراك کارکنان امرکه این (هاآنهاي انگیزشی براي پرداختۀها و نیز ارائتوجه به کار آناساسبر
.گرددسازمان میوريباعث افزایش بهرهدر این راه مؤثر بوده و) نیزگذارداز محیط کار تأثیر می

ۀآکادمی و کمیتکنان جهت بهبود جو سازمانی کاردرپژوهش کاربرد عملی نتایج ۀزمیندربراین، عالوه
کارکنان پیشنهاد ۀافزایش روحینیزو هاي کاريعالقگی و مزاحمتکاهش میزان بی،ملی المپیک

مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات ،افزایش حقوقاز جملهکارهایی شود راهمی
شکوفایی جهتهیالت و امکانات ایجاد تسنیز و هانحمایتی، احترام به شخصیت کارکنان و کار آ

با توجه به نتایج همچنین، کار گرفته شود. شغلی کارمندان بهةمنظور افزایش انگیزافراد بهةتوان بالقو
که شود وري کارکنان پیشنهاد میو تأیید نقش مؤثر کیفیت زندگی کاري در افزایش بهرهپژوهش

شده از بندي ارائهدادن اولیتها، مدنظر قرارمانجهت تقویت بنیادهاي کیفیت زندگی کاري در سازدر
ویجنسیتلحاظبههاي کارکنانتفاوتوهاي کیفیت زندگی کاري بر بهره وري کارکنانتأثیر مؤلفه

گیرد.بقرار ریزان سازمانتوجه مدیران و برنامهمورد، میزان تحصیالت
،لذا؛وري کارکنان شناخته شده استرتقاي بهرهادرمؤثرترین عامل،که امنیت شغلیبا توجه به این

ها و نیاز سازمان به مبناي توجه به کار آنتقویت این عامل از طریق پرداخت منصفانه به کارکنان بر 
ها براي جبران کاري که در هاي انگیزشی به آنتپرداخۀارائنیزمهارت و تخصص ایشان و ،نوع کار

تواند کردن اطالعات کارکنان میروزبه،رسد. همچنیننظر میبهدهند، ضروري سازمان انجام می
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افزایش شده در محیطها را در ایفاي نقش آزمایی خود مطابق با تحوالت و تغییرات ایجادتوانایی آن
تا قبل از انجام این پژوهش، متغیرهاي جو مفید واقع شود.هاو در تثبیت موقعیت شغلی آندهد

ها و نهادهایی که ماهیت آنها ورزشی نبوده مورد وري در سازمانندگی کاري و بهرهسازمانی، کیفیت ز
هاي مذکور در سازمان خود بهره اند و مدیران و مسئولین از مزایاي پژوهشگیري قرار گرفتهاندازه
هاي ورزشی نیز اند، لذا در پژوهش حاضر نیز مشخص گردید که متغیرهاي یاد شده در سازمانبرده

توان به سادگی از کنار آنها گذشت و اثر آنها را بر سازمان نادیده گرفت. این نتایج ربرد دارند و نمیکا
هاي ورزشی شاید به باشد که با توجه به ماهیت متفاوت شغلی کارکنان سازمانبیانگر این نکته می

نمود.مراتب باید به متغیرهاي مذکور و اثر آنها بر سازمان و رفتار کارکنان توجه 
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Abstract

The present research seeks to inspect the relationship between the organizational climate
and the quality of work life with productivity health among employees of national
Olympic academic and national Olympic committee. The research method was
correlation and survey. The statistical population included of all national Olympic
academy and national Olympic committee. The sample of study consisted of 79
employees. The results showed a statistically positive and significant relationship between
the organizational climate and productivity, and between the quality of work dimensions
and productivity. Organizational climate is an effective variable on the quality of work
life, and has a direct effect on the productivity.
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