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چکیده
نيروي انسانی کارآمد مهمترین سرمایه هر سازمانی محسوب میشود.استفاده مطلوب از منابع انسانی ،متكی به اقداماتی است
که براي حفظ و صيانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید.این اقدامات که شامل امكانات رفاهی ،طرحهاي تشویقی،
تناسب شغلی،امنيت شغلی،اهميت به نقش فرد در سازمان ،آموزش کارکنان و مواردي از این قبيل میباشد که مجموعا تحت
عنوان کيفيت زندگی کاري ناميدهمیشود  .تحقيق حا ضر به بررسی رابطه بين کيفيت زندگی کاري و بهرهوري نيروي انسانی در
کارکنان واحدهاي صنعتی مستقر در شهرك صنعتی لياء قزوین می پردازد و براي حجم نمونه از جدول مورگان استفاده
شدهاست .در ابتدا واحدهاي صنعتی فعال مشخص شده و سپس پرسشنامهاي در چهار بخش جهت جمعآوري دادهها تهيه شد.
داده ها با آمار توصيفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند و در بخش آمار استنباطی ،آزمون  Tاستودنت و آزمون همبستگی
پيرسون به کار گرفته شده است .نتایج نشان داد که ميانگين بهرهوري کارکنان  4ساعت و  44دقيقه از  8ساعت است و
کارکنان فقط از  %55ظرفيت خود براي کار استفاده می کنند .همچنين کيفيت زندگی کاري بر اساس مدل به کار گرفته شده،
در حد متوسط قرار دارد.
واژههای كلیدی :کيفيت زندگی کاري ،بهرهوري منابع انسانی ،مدل والتون ،همبستگی
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 .8مقدمه
در دههي  2۸8۱کيفيت زندگی کاري به طور عمده مورد توجه قرار گرفت و افراد می کوشيدند درك کنند که کيفيت زنددگی
کاري واقعا و دقيقا چيست و مفاهيم آن چگونه مدیتواندد بده منردور بهبدود سدازمانهداي آنهدا مدورد اسدتفاده قدرار گيدرد
(الولر .) 2۸83 ،یک برنامه کيفيت زندگی کاري به معنی فرآیندي است که به وسيله آن همه اعضداي سدازم ان از راه مجداري
ارتباطی باز و متناسبی که براي این مقصود ایجاد شدهاست ،در تصميمهایی که بر شغلهایشان بخصوص ،و بر محيط کارشان
بطور کلی اثر میگذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتيجه مشارکت و خشنودي آنان از کار بيشدتر میشدود و فشدار عصدبی
ناشی از کار برایشان کاهش می یابد .در واقع ،کيفيت زندگی کاري نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی با شيوه مدیریت اسدت کده
کارکنان براساس آن احساس مالكيت ،خودگردانی ،مسئوليت و عزت نفس میکنند(دوالن و شولر.) 1۱۱5 ،
بلوم  2و همكارانش در سال  1۱۱2در پژوهشی تحت عنوان تعادل زندگی کاري ،اجراي مدیریت و بهرهوري به نتایج
زیر دست یافتند - 2 :تعادل زندگی کاري تأثير مثبتی روي عملكرد محيط کار دارد - 1 .تعادل زندگی کاري در شرایطی که نياز
به انعطاف پذیري و مسئوليت پذیري بيشتر کارکنان است ،اثر بيشتري دارد - 3 .شرکتهاي بدا نيروهداي کدار مداهرتر ،تواندایی
بيشتري براي ارتقاي تعادل زندگی کاري در محيط کار دارند.
موسوي و همكارانش در سال  ،1۱22در تحقيقی با عنوان رابطه بين بهرهوري و کيفيت زندگی کاري کارکنان بخش
تربيت بدنی استانداري زنجان به رابطه مثبتی بين کيفيت زندگی کاري و بهرهوري کارکنان دست یافتند.
فورکوئت  1و همكارانش در سال  ،1۱22در تحقيقی با عنوان کمیسازي اثر کيفيت زندگی و بهرهوري کار بدر عالئدم
بيماريهاي زنان به بررسی تأثير شرایط کار بر سالمتی  2۸3زن پرداخته و بيان میدارد شرایطی همچون زمان کدار طدوالنی،
آثار منفی بر کيفيت زندگی زنان دارد.
برزگر  3و همكارانش در سال  ،1۱21در پژوهشی تحت عنوان " بررسی رابطه بين رفتار رهبري ،کيفيت زندگی کاري
و بهرهوري نيروي انسانی" دریافته اند که کارکنان ادراك مثبت باالیی از رفتار رهبدري و کيفيدت زنددگی کداري و متغيرهداي
بهره وري نيروي انسانی دارند و همچنين این سه رفتار (رهبري ،کيفيت زندگی کاري و بهره وري نيدروي انسدانی) همبسدتگی
مثبت و باالیی با یكدیگر دارند.
خيراندیش و بخشنده در سال  23۸۱در تحقيقی با عنوان نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهرهوري منابع انسدانی ،بده
این نتيجه رسيدند که رابطه معناداري بين همه مولفههاي فرهنگ سازمانی و بهرهوري نيروي انسانی است.
رجبی فرجاد و همكارانش درسال  23۸2در تحقي قی با عنوان بررسی رابطه کيفيت زنددگی کداري بدا تعهدد سدازمانی
کارکنان نشان دادند که مؤلفه امنيت بهداشتی و شرایط کاري و توسعه قابليت هاي انسانی ،بيشترین تأثير را بر ميدزان تعهدد
سازمانی کارکنان و همچنين مؤلفه تعادل بين کار و سایر حوزههاي زندگی و حقوق و مزایا ،کمترین تأثير را بر ميدزان تعهدد
سازمانی کارکنان دارد .
معمارزاده و اسدي در پژوهشی تحت عنوان " بررسی رابطه بين کيفيت زندگی کاري و بهرهوري کارکندان دریافتندد:
- 2بين ویژگیهاي خود شغل و بهرهوري کارکنان و ویژگیهاي محيط شغلی و بهرهوري کارکنان همبستگی معنداداري وجدود
دارد .اما همبستگی ویژگیهاي محيط شغلی با بهرهوري کارکنان قويتر است؛ - 1از بين ویژگیهداي شدغل بدازخورد بيشدترین
1

. Bloom & et al, 6002
6 . Fourquet & et al, 6011
3
. Barzegar & et al, 6016
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همبستگی را با کارکنان دارد؛ - 3از بين ویژگیهاي محيط شغلی امنيت شغلی بيشترین همبسدتگی را بدا بهدرهوري کارکندان
دارد(معمارزاده و اسدي.) 2384 ،
محمد بشيري در سال  23۸۱به تحقيقی با عنوان " بررسی رابطه کيفيت زندگی کاري وميدل بده مانددن در مقطدع
ابتدایی معلمان اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه" دریافت که بين تمام مولفه هاي کيفيت زندگی کاري و ميل به مانددن
در مقطع ابتدایی معلمان ارتباط معنیداري وجوددارد .ازميان مولفههاي کيفيت زندگی کاري رشدد و امنيدت مدداوم بيشدترین
تاثير را بر متغير ميل به ماندن داشتهاست.

مروری بر مبانی نظری
تعریف بهرهوری فردی
منرور از بهرهوري فردي ،استفاده بهينه از مجموعه استعدادها و توانائیهاي بالقوه فرد در مسير پيشرفت زندگی خود می باشدد.
از دید منافع سازمانی ارتقاء بهرهوري در افراد بهبود بهرهوري در سازمان را خواهدد داشدت .آمدوزش یدادگيري و رشدد نيدروي
انسانی در سدازمان و مشدارکت افدراد در اداره سدازمان عدالوه بدر بهبدود بهدره وري فدرد ،موجدب افدزایش بهدرهوري سدازمان
خواهدشد(.پروکوپنكو.) 2۸84 ،
بهره وري فردي نيروي انسانی عبارت از نسبت کار انجام شدده توسدط هدر فدرد بده زمدان مصدرفی توسدط همدان فدرد
است(.توماس.) 2۸۸4 ،
سنجش بهرهروی فردی
شاخصهاي تشكيل دهنده بهرهوري منابع انسانی از دی دگاه هرسی و گلداسميت که مبناي سنجش بهدره وري مندابع انسدانی
می باشد ،شامل شاخصهاي هفتگانهاي است که در ادامه مختصر توضيح داده میشوند( هرسی و گلداسميت.) 2۸8۱ ،

الف -توان( دانش ها ومهارت ها) :مولفه هاي مهم آن عبارتند از :آموزشهاي رسمی و غيررسمی ،سدوابق کداري و
استعدادها و خصوصياتی که باعث موفقيت فرد میشوند.
ب -وضوح یا تصور نقش :فرد بداند و بپذیرد که چه چيزي ،چه زمانی ،و به چه شكلی انجام شود .در بسياري از موردها
توافق شفاهی روي هدفها کافی نيست .مدیر باید مطمئن شود که اهداف به طور رسمی بيان شدهاند و کارکنان باید تشویق
شوند که براي شناخت بيشتر سوال کنند.
پ – حمایت سازمانی :به پشتيبانیها و کمکهاي سازمان اشاره دارد که افراد براي انجام وظيفهها به آنها نياز دارند .
این پشتيبانیها ممكن است بودجه ،امكانات وتجهيزات و تسهيلهاي متناسب با انجام کار ،پشتيبانی دیگدر قسدمتها و مندابع
انسانی کافی باشد.
ت -انگيزش :انگيزه شغلی یعنی تمایل به انجام وظيفه با موفقيت افراد به شكل یكسان برانگيخته نمیشوند.آنها بعضی
اوقات انگيزه دارند که کار برایشان پاداش هاي مادي و غير مادي به همراه داشته باشد.
ث -ارزیابی :بازخورد عملكرد روزانه و نرارت هاي دوره اي رسمی ،یک فرایند بازخورد مؤثر به افراد این امكدان را مدی
دهد ،که بدانند چگونه کارشان را به شكل مناسب انجام دهند.
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ج -اعتبار :مربوط به قانونی و معتبر بودن تصميم هاي مدیر در ارتباز با نيروي انسانی می شود .الزم است تصميم هاي
مدیران درباره مسير شغلی افراد مانند تجزیه و تحليل شغل ،استخدام ،ارزیابی ،آموزش ،ترفيع و جدایی از سدازمان مسدتند و
قانونی باشد.
چ – محيط :محيط اشاره به عواملی بيرونی دارد که میتوانند حتی با وجود داشتن همه عوامل توان ،حمایت و انگيدزه
مورد نياز براي انجام شغل ،باز هم بر عملكرد تأثير بگذارند .عاملهاي محيطی شامل رقابت ،تغيير ،شرایط بدازار کدار ،قدوانين
دولتی ،تامينکنندگان و مانند آنها است (هرسی و بالنچارد.) 2۸88 ،
تاثیركیفیت زندگی كاری بر بهره وری فردی

در دهه اخير توجه به کيفيت زندگی کاري و رضایت شغلی را از علل اصلی عملكرد باالي کارکنان و در نهایت بهدرهوري
مناسب در سازمان میدانند (کونمه و همكاران.)1۱2۱،
رابطه کيفيت زندگی کاري با بهرهوري رابطه اي دو سویه و متقابل است .بدین معندی کده بهبدود کيفيدت زنددگی
کاري و تاکيد بر عوامل ملموس و عينی کيفيت زندگی در محيط کار ،بهدره وري مندابع انسدانی را افدزایش مدی دهدد و
افزایش بهرهوري ،عاملی است که این احساس را براي انسان بوجود میآورد که براي سازمان خود مفيدد بدوده و همدين
احساس مفيد بودن به عنوان ارضاء یكی از نيازهاي اساسی انسدان ،عامدل مهمدی در بهبدود و افدزایش کيفيدت زنددگی
کاري میباشد.
در صورتيكه بخواهيم مطلب فوق را در قالب نمودار نشان دهيم می توان از شدكل زیدر در تبيدين رابطده متقابدل
کيفيت کيفيت زندگی کاري و بهره وري کمک گرفت:

شکل : 8رابطه متقابل كیفیت زندگی كاری و بهره وری(میرسپاسی)8931

مدل پژوهش
در تبيين کيفيت زندگی کاري مدلهاي زیادي ارائه شدهاند که از ميان آنها مدل والتون از ج امعيت بيشتري نسبت به مدلهاي
دیگر برخوردار است و در این پژوهش به عنوان مدل انتخاب شدهاست .مدل والتون داراي ابعاد زیر است:
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نمودار  : 2مدل مفهومی پژوهش

سئواالت پژوهش
با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،سئواالت پژوهش به شرح زیر قابل طرح هستند:
 .2ساعت کار مفيد کارکنان در شرکتهاي شهرك صنعتی لياء در چه حد است ؟
 .1بهره روي فردي کارکنان در شرکت هاي شهرك صنعتی لياء در چه سطحی است؟
 .3آیا کيفيت زندگی کاري بر بهره وري فردي کارکنان تاثيرگذار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نرر روش ،توصيفی –همبستگی و از نررهدف ،کاربردي می باشد.
براي جمعآوري اطالعات از روشهاي ميددانی و کتابخاندهاي اسدتفاده شدهاسدت .رابطده بدين متغيرهدا بدا ضدریب
همبستگی پيرسون سنجيده شدهاست .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه می باشد که از سه بخش تشكيل شدهاست 12 :سؤال
براي متغير بهرهوري منابع انسانی 12 ،سؤال برا ي متغير کيفيت زندگی کاري و بخش دیگر براي سنجش متغيرهاي توصديفی.
پراکندگی سؤاالت براي متغير کيفيت زندگی کاري با توجه به دسته بندي مدل والتون در جدول  2آمدهاست .براي جوابهداي
این پرسشها نيز از طيف  5تایی ليكرت (خيلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خيلی کم) استفاده شدهاست.
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جدول  :8پراكندگی سؤاالت پرسشنامه
كیفیت زندگی كاری

متغیر
پرداخت

انسجام

منصفانه

اجتماعی

8- 9

4- 1

محیط كاری
ایمن
بهداشتی

و

قانونگرایی

تأمین
فرصت
رشد

و

فضای

توسعه

وابستگی

كلی

قابلیت های

اجتماعی

زندگی

انسانی

امنیت
مداوم
سؤاالت

3- 3

82- 80

89- 81

81- 81

83- 09

04- 01

پرسش نامه مورد تأیيد اساتيد مجرب رشته مدیریت قرار گرفته (روایی محتوایی) .قبل از توزیع پرسشنامه ،به منرور رفع
اشكالهاي احتمالی ،پرسشنامه ي اوليه بين تعدادي از اعضاء جامعه آماري توزیع و سپس نررات آنها در پرسدش نامه نهدایی
اعمال شد .بنابراین میتوان گفت که پرسش نامه از روایی ظاهري (صدوري  )4الزم برخدوردار می باشدد .بدراي محاسدبه پایدایی
پرسشنامه از نرمافزار آماري  SPSS24با روش آلفاي کرونباخ استفاده شدهاست که ميزان آلفاي کرونباخ براي متغير بهرهوري
 ۱ /42بود.
جامعه آماري تحقيق کليه کارکنان شرکت هاي شهرك صنعتی ليا قزوین می باشند که حدوداً  4۱۱نفر می باشند.
براي نمونه گيري از روش تصادفی ساده استفاده شده و حجم نمونه نيز با توجه به جدول مورگان  2۸2نفر می باشد که بدا در
نرر گرفتن احتمال عدم تكميل برخی از پرسش نامه ها از سوي نمونه آماري ،حدود  11۱پرسش نامه توزیع شد.

یافتههای پژوهش
در این قسمت به ارائه آمارههاي توصيفی مربوط به متغيرهاي پژوهش میپردازیم.
پراکندگی پرسشها در جدول  2آورده شدهاست .براي پاسخها از طيف ليكرت (خيلیکم ،کم ،متوسدط ،زیداد و خيلدی
زیاد) استفاده شدهاست ،عدد  2براي گزینهي خيلی کم ،عدد  1براي گزینهي کم ،عدد  3براي گزینهي متوسط ،عدد  4بدراي
گزینهي زیاد و عدد  5براي گزینهي خيلی زیاد در نرر گرفته شده است.
براي نشان دادن ميانگين ابعاد کيفيت زندگی کاري از نمودار عنكبوتی استفاده شده است و همان طور کده مشداهده
می شود تمامی ابعاد هشت گانه کيفت زندگی کاري و در نهایت کيفيت زندگی کاري که بر ابعاد یاد شدده در مددل مفهدومی
پژوهش سنجيده می شود داراي ميانگينی می باشند که نش انگر وضعيت باالي متوسط در مقياس 5درجه اي ليكرت می باشند.

. Face Validity
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نمودار  : 0میانگین ابعاد كیفیت زندگی كاری

پرسش اول
ساعت کار مفيد کارکنان در شرکتهاي شهرك صنعتی لياء در چه حد است ؟
براي پاسخ به این پرسش ،فرضيه هاي آماري زیر قابل طرح است:

ساعت کار مفيد در سطح مطلوبی نيستH۱: ≤4.5 .
ساعت کار مفيد در سطح مطلوب استH2:>4.5 .
که در آن  ميانگين ساعت کار مفيد کارکنان است.
جدول  :0آزمون  tتک نمونه ای ساعات كار مفید كاركنان
ارزش آزمون 4 /1 :
فاصله اطمینان % 31
tآماره

ساعات كار مفید

- 2/130

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین

833

2/914

4 /4389

حد پایین

حد باال

- 2/2393

2/2910

با توجه به جدول ،سطح معناداري بزرگتر از  ۱ /۱5بوده و لذا در فاصله اطمينان  % ۸5نمی توان فرضيه صفر را رد کدرد.
به سخن دیگر ،ميانگين ساعات کار مفيد کارکنان کوچكتر از ميانگين مفروض (  4 /5ساعت) در روز است.
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پرسش دوم
براي پاسخ به پرسش دوم ،فرضيه هاي آماري زیر قابل طرح هستند:

بهره روي فردي در سطح مطلوبی نيست
بهره روي فردي در سطح مطلوبی است

2.1

≥H2 : µ

< 2.1

H8 : µ

براي پاسخگویی به این پرسش و فرضيه هاي آن ،بهرهروي فردي کارکنان با استفاده از آزمون  tتک نمونده اي در ندرم
افزار  SPSSمورد آزمون قرار گرفته است،که نتایج آن در جدول  3آمدهاست:

جدول  : 9آزمون  tتک نمونه ای بهره روی فردی

ارزش آزمون= 2/1

فاصله اطمینان % 31

بهره روی فردی

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

میانگین

84 /928

833

2/222

2/1113

كرانه پایین

كرانه باال

2/2121

2/2132

همان طور که در جدول دیده میشود ،سطح معناداري کوچكتر از  ۱ /۱5است .بنابراین ،در فاصله اطميندان ۸5درصدد
فرضيه صفر رد میشود .یعنی بهرهوري فردي کارکنان باالتر از ميانگين مفروض (  ) ۱ /5است .اما مقدار ميانگين به دست آمدده
در نمونه (  ) ۱ /558۸نشانگر آن است که این اختالف چندان باال نيست .از این نرر باید گفت افراد تقریباً با  %5۱توان خود کار
میکنند.
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پرسش سوم
براي آزمون تاثيرگذاري کيفيت زندگی کاري بهرهوري فردي کارکنان از تحليل مسير استفاد ه شده که نتایج آن در نمودار زیدر
منعكس شدهاست.

نمودار  : 9تاثیر كیفیت زندگی كاری بر بهرهوری فردی

جدول  : 4تاثیر كیفیت زندگی كاری بر بهرهوری فردی
مقدار اثر

Tسطح معنی داری آماره

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری EGO

2/231

2/239

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهره وری FAIRPAY

2/211

2/231

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهره وری HRD

2/891

2/011

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری HSE

2/201

2/210

1

1

3

1
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 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری RULAW

- 2/813

2/293

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری SOCDEPEN

2/210

2/038

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری SOCINTEG

- 2/013

2/281

 >-كیفیت زندگیكاری  >-بهرهوری TOTLIFE

- 2/221

2/338

82

88

80

با توجه به نتایج مدل باال در بين تمامی خرده مقياس هاي کيفيت زندگی تنها دو متغير قداتونگرایی بدا ميدزان تداثير
 ۱ /25۸و متغير انسجام اجتماعی با ميزان تاثير  ۱ /15۸داراي سطح معنی داري کمتر از  ۱ /۱5هستند که تاثير معنی داري بر
متغير بهره وري دارند و متغير هداي دیگدر تداثير معندی داري بدر بهدره وري ندارندد زیدرا داراي سدطح معندی داري بيشدتر از
 ۱ /۱5هستند .همجنين متغير کيفيت زندگی بر بهره وري تاثير معنی داري ندارد زیرا ميزان تاثير آن برابر ۱ /14۱است که سطح
معنی داري ۱ /2۸5را گزارش می کند و از مقدار  ۱ /۱5بزرگتر است و فرض صفر مبنی بر عدم وجود تاثير معندی دار پذیرفتده
می شود.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته هاي پژوهش ،نتيجههاي این پژوهش به شرح زیر قابل ارائه است:
ميانگين کار مفيد کارکنان شرکتهاي مورد مطالعه  4 /44ساعت است 3 /53 .ساعت اتالف وقت در طول روز وجود دارد.
این یافته بر خالف گفته هاي افواهی است که ساعت کار مفيد در ایران را  1 /5ساعت یا کمتر اعالم میکنند.
نتایج این تحقيق نشان داد که بهرهوري فردي کارکنان شرکتهاي مورد مطالعه در حدد متوسدط (  ) ۱ /55اسدت .بده
عبارت دیگر ،کارکنان حدود  % 5۱از ظرفيت و توانایی کاري خود استفاده می کنند.
سطح کيفيت زندگی کاري با ميانگين  3 /44در طيف  5درجهاي ليكرت تا حدودي باالتر از حد متوسط است .به عبارت
دیگر ،شرکت هاي مورد مطالعه از نرر کيفيت زندگی کاري در و ضع مطلوبی نيستند .مقایسه ابعاد  8گانه کيفيت زندگی کاري
نشان میدهد که "محيط کاري ایمن و بهداشتی" با ميانگين  3 /22داراي بهترین وضعيت و "توسدعه قابليتهداي انسدانی" بدا
ميانگين  3 /31در بدترین وضعيت قرار دارند.
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بين بهره وري فردي کارکنان با کيفيت زندگی کاري رابطه معناداري وجود ندارد .تنها استنثنا مربوط بده بععدد انسدجام
اجتماعی و قانونگرایی می باشد .بنابراین ،نمی توان انترار داشت که با ارتقاي سطح کيفيت زندگی کاري در شرکت هاي مورد
مطالعه بتوان به ارتقاي بهره وري فردي کمک کرد.

پیشنهادها
ساعات کار مفيد کارکنان در حد متوسط است و با در نرر گرفتن علل اتالف وقت ،پيشنهاد می شودجهت رفع یا تقليل مدوارد
زیر تمهيداتی اندیشيده شود:
الف -مراجعه به اتاق کار دیگر همكاران براي گفتگوي دوستانه ب -ایجداد وقفده ناشدی از مالقدات سدرزده همكداران پ -
گفتگوي تلفنی با همكاران ج -پيگيري امور رفاهی و تفریحی د -مراجعه به بيرون از سازمان براي انجام امور شخصی
بهره وري فردي کارکنان در حد متوسط است .بنابراین ،پيشنهاد می شود برنامههایی بدراي افدزایش سداعات کارمفيدد
کارکنان طراحی و به اجرا گذاشتهشود.
سطح کيفيت زندگی کاري افراد چندان مطلوب نيست ،بنابراین ،پيشنهاد می شود که در جهت ارتقاي شاخصهاي زیدر
تمهيدات الزمه اندیشيدهشود:
الف -فراهم آوردن زمينه خودگردانی و خودکنترلی افراد ب -فراهم نمودن فرصتهاي الزم به منرور ارتقاء پ -اعزام افدراد
به دورههاي آموزشی ضمن خدمت ج -بهينهسازي سازوکارهاي رسيدگی به شكایات د -عادالنه و مناسب نمودن ساعات کداري
ذ -ایجاد فضاي اعتماد در سازمان ك -پرداخت به موقع حقوق و دستمزد افراد
این پژوهش نشان میدهد که بين بهره وري فردي و سطح کيفيت زندگی کاري رابطه معناداري وجود ندارد .بندابراین،
براي ارتقاي بهرهوري فردي افراد ،روي عوامل تاثيرگذار فردي ،گروه ی و سازمانی مانند مشارکت ،ایجاد انگيزه ،بهبدود فرهندگ
سازمانی و مانند اینها سرمایه گذاري شود.
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