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 چکیده

های وی انسانی در بانکوری نیرهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره

دولتی شهرستان الر )استان فارس( است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی 

نفر  222نفر( بود. حجم نمونه، توسط جدول مورگان برابر  132های دولتی شهرستان الر )کارکنان بانک

ها ادفی صورت گرفت. برای گردآوری دادهگیری تصمحاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه

وری نیروی انسانی استفاده ی کیفیت زندگی کاری دالتون و پرسشنامه محقق ساخته بهرهاز پرسشنامه

شد. برای پایایی سؤاالت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که آلفای به دست آمده برای 

تجزیه و تحلیل بود. برای  12/0وری نیروی انسانی برای بهرهو  18/0کیفیت زندگی کاری برابر ابعاد 

های کیفیت زندگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام مؤلفه هاداده

 دار وجود دارد.نیروی انسانی رابطه معنی وریو بهرهکاری به جز مؤلفه وابستگی اجتماعی 

 

 های دولتی، شهرستان الروری نیروی انسانی، بانکی کاری، بهرهکیفیت زندگواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ی رقابت عقب ها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر کشوری بخواهد در اقتصاد پیشتاز باشد و در عرصهدنیا پس از سال

های (. لذا سازمان2331خوردار باشد )حقیقی، نماند، باید از منابع انسانی کاردان، متخصص، ماهر و با انگیزه، نوآور و خالق بر

ارتقاء  به پیش از بیش و دارند نظر در ارزشمند و دارایی هوشمند عنوانبه را آن انسانی منابع به راهبردی نگاه با حاضر عصر

ندگی کاری (. توجهی که امروزه به کیفیت ز2381زاده و طاحون، دارند )ایران توجه شغلی کارکنان رضایت و زندگی کیفیت

 زندگی کیفیت (؛ بنابراین بهبود2381شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائل هستند )سالجقه و ایزدی، می

زاده و طاحون، است )ایران انسانی منابع از حمایت گرایانه هایسیاست به تدوین سازمان مدیریت اهتمام کارکنان مستلزم

2381.) 

ها و سازی فعالیتتواند در بهینهای از عوامل بستگی دارد. شناخت و بررسی این عوامل میبه مجموعههای هر سازمان فعالیت

های استراتژی تدوین به متكی انسانی از منابع مطلوب استفاده اساس این (. بر2312تحقق اهداف سازمانی کمک کند )طاهری، 

 در رشد و زیادی آید. عواملمی عمل به کارکنان انسانی کرامت حفظ و روح جسم، برای صیانت است که اقداماتی و انسانی منابع

 (.2381زاده و طاحون، هاست )ایرانترین آنعمده از یكی وریبهره که آیدبرمی و چنین دارند دخالت کشورها پیشرفت

ها باید آن را با افزایش مانهای مهم هر سازمان باال بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازبنابراین یكی از هدف

وری های انسانی اثر مثبت دارد؛ زیرا افزایش بهرهوری بر تمام فعالیت(. افزایش بهره2312وری مدنظر قرار دهند )طاهری، بهره

 نیروی تکیفی و اثربخشی در -سازیبهینه اثر بر –کارگیری و سرمایه به وجود آید، در تولید ناخالص ملی، یا بیش از آنكه در به

های اقتصادی و اجتماعی وری نیروی انسانی تأثیر عظیمی بر بسیاری از پدیده؛ بنابراین تغییر در بهرهآیدمی وجود به انسانی

ها کنترل تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد ی پرداختمانند رشد سریع اقتصاد، سطح زندگی، بهبود در موازنه

 (.2331مهر، )ابراهیمی

آید؛ بنابراین می شمار به سازمانی هر توسعه و پیشرفت هایاز اولویت آن عمیق بررسی و انسانی نیروی وریاز طرف دیگر، بهره

ای که نیروی انسانی در هر سازمان دارد و پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملكرد کارکنان، اهمیت و نقش برجسته

باشد، یكی نظران میگران و صاحبگردد، مورد توجه پژوهشوری مینهایت افزایش بهره ها و درکاهش غیبت و ترک خدمت آن

 (.2312دیده، باشد )کاماز این موضوعات مهم کیفیت زندگی کاری می

 تقویت محیط در را هاآن دهد، یادگیریمی افزایش را کارکنان رضایت که است گسترده و جامع ایبرنامه کاری زندگی کیفیت

 است مشكلی کاری زندگی کیفیت از کارکنان نداشتن رساند. رضایتیاری می تحوالت و تغییر مدیریت، امر در هاآن به و ندکمی

 افزایش رضایت هاسازمان از بسیاری رساند. هدفمی آسیب هاآن جایگاه و مقام به توجه بدون ی کارمندانهمه به تقریباً که

 زندگی کیفیت با هاییمشخصه که چه این تعیین و تفكیک زیرا است ایپیچیده مسئله ن امرای اما است، سطوح تمام در کارکنان

  (.1001، 2است )سلطانی دشوار امری دارند، رابطه کاری

وری بهره کور هایگره و هادشواری گشودن برای ایرا وسیله کاری زندگی کیفیت ،2810 دهه در اروپایی و آمریكایی مدیران

 زندگی کیفیت سطح ارتقاء وری،بهره های بهبودراه از یكی که (. چون2312دیده، پنداشتند )کام خود کارکنان و پایین واحدها

 کیفیت به بیشتری توجه ایران های دولتیبانک که است (؛ بنابراین ضروری2313زاده و همكاران، باشد )سالمکارکنان می کاری

 در افراد وریبهره روی بر را کاری زندگی کیفیت هایبرنامه بتواند تأثیر قیقی کهتح انجام بنماید. لذا کارکنان کاری زندگی

                                                           
1 Soltani 
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 با آن رابطه کارکنان و زندگی کاری کیفیت دارد نظر در رسد. این پژوهشمی نظر به مفید دهد، قرار سنجش کار مورد محیط

 افتد: زیر سودمند هایجنبه از که شودمی بینیپیش و بسنجد را وریبهره

 بیابد. را کارکنان کاری کیفیت زندگی در زمینه موجود هاینارسایی علمی، کاری عنوانبه تواندمی هاییپژوهش نینچ -2

 شود. واقع های دولتی مؤثربانک فعالیت بهبود و کار روند در تواندمی پژوهش نتایج  -1

 

 پیشینه پژوهش:

 نسانی مطالعات مختلفی در ایران و جهان صورت گرفته است.وری نیروی انه ارتباط بین کیفیت زندگی شغلی و بهرهیمدر ز
وری نیروی انسانی در مراکز بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره»ای با عنوان ( در مقاله2313زاده و همكاران )سالم

زندگی کاری و نتیجه گرفتند که میزان کیفیت « خدمات درمانی )مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد(

ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و های آنوری پرستاران از میزان متوسط کمتر است. همچنین یافتهسطح بهره

  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.وری پرستاران بهره

دی دانشگاه علوم پزشكی ای به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان ستا( در مطالعه2380نیا )نسب و تقیحسینی

وری آنان رابطه ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهرهوری آنان پرداختند. نتایج آزمون آنتبریز با بهره

وری کارکنان رابطه های انسانی با بهرهگرایی در سازمان، توسعه قابلیتمعناداری وجود ندارد؛ ولی بین فضای کاری، قانون

  ری وجود دارد.معنادا

وری ( در پژوهش خود به بررسی کیفیت زندگی کاری با استفاده از مدل والتون و تأثیر آن بر بهره2382موسوی و همكاران )

نیروی انسانی در بانک صادرات پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک صادرات 

وری نیروی انسانی رابطۀ های کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون و بهرههمچنین بین مؤلفه باشد ودر سطح متوسط می

باشد: یكپارچگی و انسجام اجتماعی وری به ترتیب ذیل میها بر بهرهداری وجود دارد که اولویت تأثیر آنمستقیم و معنی

اجتماعی زندگی کاری کارکنان، محیط کار ایمن و بهداشتی،  وابستگی های انسانی، فضای کلی زندگی،کارکنان، توسعه قابلیت

  گرایی، پرداخت منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم.قانون

وری بررسی کیفیت زندگی کاری با استفاده از مدل والتون و تأثیر آن بر بهره»( در تحقیقی با موضوع 2382کارنما و همكاران )

وری های کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون و بهرهبه این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه« شاورزی()مورد مطالعه: بانک ک

 .داری وجود داردی مستقیم و معنینیروی انسانی رابطه

 کیفیت افزایش که یافتند نتیجه دست این به وریبهره و انگیزش با رابطه در هاییپژوهش انجام طی 1(1001وکسلی و یوکی )

  .شد خواهد بیماران هایخانواده با هاآن برخورد و بهبود بیماران از هاآن مراقبت بهبود موجب پرستاران کاری ندگیز

« منظور بهبود کیفیت زندگی کاریگذاری دانشگاه وندربیلت بهمطالعات عالمت»در پژوهشی با عنوان  3(1002لفرید )استله و و

وری و کارایی بیشتر سازمان های رسیدن به بهرهیفیت زندگی کاری، یكی از بهترین راهبه این نتیجه رسیدند که باال بردن ک

  است.

 

 

                                                           
2 Wexley & Yuki, 2002 
3 Estele & Vilfred, 2004 
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وری اعضای هیئت علمی داروسازی در پژوهش خود به بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره 2(1003کانكلین و دکسله )

تأثیر  -برای زنان و اعضای هیئت علمی داروسازیخصوصاً  -های پایش رسمیها نشان داد که برنامهپرداختند. نتایج تحقیق آن

  ها دارد.و کیفیت زندگی کاری آن وریبسزایی بر بهره

 ملت بانک ارزی شبكه وری کارکنانبهره بر کاری زندگی کیفیت تأثیر عوامل بررسی عنوان با که پژوهشی در 5(1001غفاری )

 سازمان در فردی حقوق حفظ و گذاریقانون عوامل تنها زندگی کاری کیفیت عوامل بین که یافت دست نتیجه این به داد، انجام

  .است داشته ملت بانک ارزی شبكه وری کارکنانبهره با را معناداری بستگیهم

 کارکنان وریبهره روی سازمانیعنوان یک عامل دروندر پژوهشی تأثیر کیفیت زندگی کاری را به 1(1001معمارزاده و اسدی )

 کارکنان وریبهره و کاری زندگی کیفیت بین مستقیم و داری معنیرابطه وجود از حكایت پژوهش دادند. نتایج قرار بررسی مورد

  .شد تأیید کارکنان وریبهره با کاری زندگی کیفیت هایشاخص بین همبستگی راه آزمون از رابطه این و داشت سازمان

( در EPوری کارمندان )( و بهرهQWLرابطه بین کیفیت زندگی کاری )»در پژوهشی با عنوان  3(1022موبی و موهیدن باوا )

وری به این نتیجه دست یافتند که بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهره« میان کارکنان اجرایی دانشگاه دولتی سریالنكا

  رابطه معناداری وجود دارد.

ها دریافتند نآوری پرداختند. ه کیفیت زندگی کاری و بهرهدر یک بررسی اجمالی به بررسی رابط 1(1022هوستا و همكاران )

شود. همچنین های سازمان میکه کیفیت زندگی کاری خوب باعث افزایش تولید، کارکنان سالم، متعهد، کاری و کاهش هزینه

کیفیت زندگی  شود. لذا بینوری باعث غیبت، کاهش انگیزه کاری و درنتیجه کاهش سالمت و رفاه کارکنان میکاهش بهره

 وری یک رابطه معنادار وجود دارد.کاری و بهره

 

 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی:

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین کیفیت زندگی کاری با بهره 

 فرضیات فرعی:

  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.با بهرهو کافی بین پرداخت منصفانه 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.ایمن با بهره بین محیط کاری 

  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.امنیت مداوم با بهرهفرصت رشد و بین تأمین 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.گرایی در بانک با بهرهبین قانون 

 ی رابطه معنادار وجود دارد.وری نیروی انسانبین وابستگی اجتماعی با بهره 

  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.با بهرهفضای کلی زندگی بین 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین یكپارچگی و انسجام اجتماعی با بهره 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.های انسانی با بهرهبین توسعه قابلیت 

                                                           
4 Kankline & Desleh, 2007 

5 Ghaffari, 2008 
6 Memarzadeh & Asadi, 2005 
7 Mubeen & Mohideen Bawa, 2014 

8 Horst et al., 2014 
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 روش تحقیق 

ها از نوع تحقیقات توصیفی )همبستگی( است. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده

 ای استفاده گردیده است.آوری ادبیات نظری از روش کتابخانهبرای جمع

باشند. حجم نفر می 132که متشكل از دهند های دولتی شهرستان الر تشكیل میجامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بانک

نفر تخمین زده شده که بر اساس روش تصادفی ساده به این تعداد افراد پرسشنامه  222نمونه طبق جدول گرسی و مورگان 

 پخش گردیده است.

وری هرهمؤلفه است و پرسشنامه ب 1آوری اطالعات از پرسشنامه استاندار کیفیت زندگی کاری دالتون که دارای برای جمع

. گردید توزیع آماری نمونه اعضای از نفر 10 بین در پرسشنامه پایایی، سنجش برای  استفاده گردیده است.نیروی انسانی 

 کیفیت پرسشنامه برای آن مقدار که است، شده استفاده کرونباخ آلفای روش از هاپرسشنامه پایایی تعیین جهت همچنین

 از دهد هر دو پرسشنامهبه دست آمد که نشان می 12/0نیروی انسانی  وری بهره نامهپرسش برای و 18/0 برابر کاری زندگی

 .باشد می برخوردار مناسبی پایایی

های . در این پژوهش تمامی تحلیلاستفاده شده است از ضریب همبستگی پیرسونپژوهش  هایفرضیهبرای تجزیه و تحلیل 

 ت.انجام گرفته اس SPSSافزار آماری به وسیله نرم

 

 مدل مفهومی
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 : مدل مفهومی پژهش1نمودار 

 

  یافته ها

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین کیفیت زندگی کاری با بهرهفرضیه اصلی: 
 

 : خالصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی1جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 رابطه وجود دارد 000/0 121/0 وری نیروی انسانیبهره یت زندگی کارکیف

 

وری نیروی شود که ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی کاری و بهره، مالحظه می2جدول با توجه به اطالعات 

ر فوق وجود دارد. داری بین دو متغیبدست آمده است، لذا همبستگی معنی 000/0داری و سطح معنی 121/0انسانی برابر 

شود که بین گیری میگردد و چنین نتیجهیا فرضیه اصلی تحقیق تأیید می 1Hرد و فرض  0Hفرض  85/0بنابراین با اطمینان 

 وری نیری انسانی رابطه مستقیمی وجود دارد.کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهره

 

 های فرعی:بررسی فرضیه

 
 وری نیروی انسانیهای تحقیق با بهرهمؤلفهضریب همبستگی پیرسون بین : 2جدول 

 تأیید یا رد سطح معناداری ضریب همبستگی هامؤلفه

 تأیید 002/0 501/0 پرداخت منصفانه

 تأیید 031/0 518/0 محیط کاری ایمن 

 تأیید 003/0 152/0 رشد و امنیت مداومتأمین فرصت 

 تأیید 021/0 332/0 گراییقانون

 رد 221/0 203/0 وابستگی اجتماعی

 تأیید 010/0 581/0 فضای کاری زندگی

 تأیید 021/0 211/0 یكپارچگی و انسجام اجتماعی

 تأیید 013/0 213/0 های انسانیتوسعه قابلیت

 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین پرداخت منصفانه با بهره :اول فرعی فرضیه

و از آنجا که سطح معناداری کمتر  وجود دارد 501/0با شدت وری نیروی انسانی بهره و پرداخت منصفانهرابطه مستقیمی بین 

پرداخت  (. بنابراین بین دو متغیر1گردد )جدول دار تأیید میدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0از 

 شود.تأیید می اولو فرضیه  انسانی رابطه معنادار وجود دارد وری نیرویبهره و منصفانه

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین محیط کاری ایمن با بهره :دوم فرعی فرضیه
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و از آنجا که سطح معناداری کمتر  وجود دارد 518/0با شدت وری نیروی انسانی رابطه مستقیمی بین محیط کاری ایمن و بهره

 ومحیط کاری ایمن  گردد. بنابراین بین دو متغیردار تأیید میوجود رابطه معنیدرصد اطمینان فرضیه  85است، لذا با  05/0از 

 شود.تأیید می دومو فرضیه  انسانی رابطه معنادار وجود دارد وری نیرویبهره

 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.امنیت مداوم با بهبود بهرهفرصت رشد و بین تأمین  :سوم فرعی فرضیه

و از آنجا که سطح معناداری  وجود دارد 152/0با شدت وری نیروی انسانی و بهرهتأمین امنیت مداوم ه مستقیمی بین رابط

 (. بنابراین بین دو متغیر1گردد )جدول دار تأیید میدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0کمتر از 

 شود.و فرضیه سوم تأیید می انی رابطه معنادار وجود داردانس وری نیرویبهره وتأمین امنیت مداوم 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.گرایی در بانک با بهرهبین قانون :چهارم فرعی فرضیه

 و از آنجا که سطح معناداری کمتر از وجود دارد 332/0با شدت وری نیروی انسانی و بهرهگرایی قانونرابطه مستقیمی بین 

گرایی قانون (. بنابراین بین دو متغیر1گردد )جدول دار تأیید میدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0

 شود.می تأیید چهارمو فرضیه  انسانی رابطه معنادار وجود دارد وری نیرویبهره و

 رابطه معنادار وجود دارد.وری نیروی انسانی بین وابستگی اجتماعی با بهره :پنجم فرعی فرضیه

دار رد درصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0( کمتر از 221/0با توجه به اینكه سطح معناداری )

رد  پنجمو فرضیه  داردنانسانی رابطه معنادار وجود  وری نیرویبهره ومحیط کاری ایمن  گردد. بنابراین بین دو متغیرمی

 شود.می

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.با بهره فضای کاری زندگیبین  :ششم فرعی هفرضی

و از آنجا که سطح معناداری  وجود دارد 581/0با شدت وری نیروی انسانی و بهرهتأمین فرصت شغل رابطه مستقیمی بین 

 (. بنابراین بین دو متغیر1گردد) جدول أیید میدار تدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0کمتر از 

 شود.و فرضیه ششم تأیید می انسانی رابطه معنادار وجود دارد وری نیرویبهره وتأمین فرصت شغل 

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین یكپارچگی و انسجام اجتماعی با بهره :هفتم فرعی فرضیه

و از آنجا که سطح  وجود دارد 211/0با شدت وری نیروی انسانی و بهرهی و انسجام اجتماعی یكپارچگرابطه مستقیمی بین 

(. بنابراین بین دو 1گردد )جدول دار تأیید میدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0معناداری کمتر از 

 شود.تأیید می هفتمو فرضیه  ابطه معنادار وجود داردانسانی ر وری نیرویبهره ویكپارچگی و انسجام اجتماعی  متغیر

 وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.های انسانی با بهرهبین توسعه قابلیت :هشتم فرعی فرضیه

و از آنجا که سطح  وجود دارد 200/0با شدت وری نیروی انسانی و بهرههای انسانی توسعه قابلیترابطه مستقیمی بین 

(. بنابراین بین دو 1گردد )جدول دار تأیید میدرصد اطمینان فرضیه وجود رابطه معنی 85است، لذا با  05/0معناداری کمتر از 

 شود.تأیید می هشتمو فرضیه  انسانی رابطه معنادار وجود دارد وری نیرویبهره وهای انسانی توسعه قابلیت متغیر

 

 گیری:نتیجه
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های دولتی شهرستان الر وری نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بانکاز پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بهرههدف 

بوده است. پی بردن به عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کاری اهمیت فراوانی دارد. با توجه به وضعیت کنونی و حساس بانک و 

قابتی بازار و وجود رقبای قدرتمند، دست یافتن به اهداف سازمانی بدون سازی و شرایط رهمچنین ورود به عرصه خصوصی

ترین وارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن است و توان گفت مهمباشد. پس میتوجه به منابع انسانی میسر نمی

باال بردن کیفیت زندگی کاری کارکنان،  توجه به این سرمایه گرانبها بر روند شكست یا کامیابی سازمان تأثیر دارد. تالش برای

وری نیروی انسانی داری که با بهرهامر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند زیرا به دلیل رابطه مثبت و معنی

 وری کارکنان را افزایش داد و در جهت رشد سازمان گام برداشت. های آن بهرهتوان با تقویت مؤلفهدارد، می

های کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل ج به دست آمده حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفهنتای

وری به ترتیب ذیل ها بر بهرهداری وجود دارد که اولویت تأثیر آنوری نیروی انسانی رابطه مستقیم و معنیدالتون و بهره

 باشد:می

 فضای کلی زندگی -2

 محیط کاری ایمن -1

 منصفانهپرداخت  -3

 های انسانیتوسعه قابلیت -2

 گراییقانون -5

 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم -1

 یكپارچگی و انسجام اجتماعی -3

به عبارتی  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.بین پرداخت منصفانه با بهرهدر رابطه با فرضیه اول نتایج نشان داد که 

کند. محقق وری آنان نیز افزایش پیدا میانه و کافی به کارکنان پرداخت شود بهرهتوان گفت که هر میزان حقوق منصفدیگر می

ها با دیگر هم بر این باور است که به پرداخت منصفانه و کافی برای ساعات کاری برابر و نیز متناسب بودن پرداخت

وری غلشان عالقمند شده و در نهایت بهرههایشان در درون و بیرون از بانک توجه گردد تا کارکنان بتوانند بیشتر به شردیف

 آنان افزایش یابد. 

وری به طور کامل به فعالیت دیگری در قلمرو مدیریت امور کارکنان و ای برای بهبود کیفیت زندگی کاری و بهرهاجرای برنامه

نین نتایج به دست آمده با (. همچ2312، 8یابد )دوالن و شولرهای حقوق و دستمزد بستگی میمنابع انسانی، مانند برنامه

باشد و اهمیت این شاخص در کیفیت زندگی کاری به حدی و تاتل همسو می 22، میلز20های والتون، کانینگهام و ابرلنظریه

؛ 2318؛ ابراهیمی، 2813اند )تاتل، است که مورتون و والتون آن را به عنوان اولین متغیر کیفیت زندگی کاری عنوان کرده

 (.2311ضرتی، ؛ ح2311علیی؛ 

داری وجود دارد. وری نیروی انسانی رابطه معنیها نشان داد که بین محیط کار ایمن و سالم و بهرهیافته دومدر رابطه با فرضیه 

کند. ها نیز افزایش پیدا میوری آنتوان گفت که هر میزان محیط کار ایمن و سالم کارکنان ارتقاء یابد بهرهمی به عبارت دیگر

دار برقرار باشد چون زمانی که محیط کار ایمن و سالم وجود یز بر این باور است که باید بین این دو متغیر رابطه معنیمحقق ن

های به دست آمده با نظریه . همچنین یافتهکندداشته باشد فرد احساس مفید، کارا و مؤثر بودن در یک محیط کاری را می

                                                           
9 Dolan and Schuler 
10 Cunningham and Ebrel 
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موسوی و همكاران های (. یافته2311؛ حضرتی، 2311؛ علیی، 2813شد )تاتل، باهمسو می 21والتون، توماس تاتل و دسلر

 با این فرضیه همخوانی دارند. (1022موبی و موهیدن باوا )(، 1001(، معمارزاده و اسدی )2382کارنما و همكاران )(، 2382)

که  دارد.ننیروی انسانی رابطه معنادار وجود وری بین وابستگی اجتماعی با بهرههای نشان داد که در رابطه با فرضیه دوم یافته

 همخوانی دارد.( 1001و غفاری )( 2380نیا )نتایج این فرضیه با تحقیق حسینی نسب و تقی

 

وری نیروی انسانی رابطه معنادار مداوم با بهبود بهرهو امنیت  فرصت رشدبین تأمین در رابطه با فرضیه سوم نتایج نشان داد که 

ها نیز افزایش یافته و وری آنکارکنان، بهرهمداوم و امنیت  فرصت رشدتوان گفت که با افزایش تأمین عبارتی میبه  وجود دارد.

موبی (، 1001(، معمارزاده و اسدی )2382(، کارنما و همكاران )2382موسوی و همكاران )بالعكس. در این زمینه نیز تحقیقات 

 ی دارند.با این فرضیه همخوان (1022و موهیدن باوا )

به عبارتی  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.با بهره گراییقانونبین ها نشان داد که در رابطه با فرضیه چهارم یافته

های غفاری های این فرضیه با یافتهیابد. یافتهوری نیروی انسانی افزایش میگرایی، بهرهافزایش قانونبا توان گفت که دیگر می

 (، موسوی و همكاران همخوانی دارد.2380نیا )نیا و تقی، حسبی(1001)

به  دارد.نوری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود بین وابستگی اجتماعی با بهرهها نشان داد که یافته پنجمدر رابطه با فرضیه 

وری آنان ندارد. نتایج این بهره توان گفت که افزایش یا کاهش وابستگی اجتماعی زندگی کاری ارتباطی بهعبارتی دیگر می

 ( همخوانی دارند. 1001(، غفاری )2380نیا )نیا و تقیحسبیفرضیه با نتایج تحقیقات 

به  وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد.با بهرهکاری  ی زندگیفضای کلبین  در رابطه با فرضیه ششم نتایج نشان داد که

یابد و بلعكس. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات وری کارکنان افزایش میلی زندگی کار، بهرهعبارتی دیگر با افزایش فضای ک

( 1001(، معمارزاده و اسدی )2382(، کارنما و همكاران )2382(، موسوی و همكاران )2380حسینی نسب و تقی نیا )

آوری جدید بر ادراکات کارکنان ماهر و رضایت ( به این نتیجه رسید است که فن2811) 23همخوانی دارد. همچنین امیر عباس

آوری جدید بر طراحی شغل گذارد که این تأثیر متفاوت از تأثیر آن ادراکات کارکنان غیرماهر است. اگر فنشغلی آنان تأثیر می

ی تأثیر بگذارد این افزاید ولی اگر بر شرایط کارو وظایف کارکنان تأثیر بگذارد به نوبه خود بر رضایت شغلی کارکنان ماهر می

 باشد.های این فرضیه همسو میافزاید که با یافتههم به نوبه خود بر رضایت شغلی کارکنان غیر ماهر می

وری نیروی انسانی رابطه معنادار بین یكپارچگی و انسجام اجتماعی با بهبود بهرهها نشان داد که یافته هفتمدر رابطه با فرضیه 

وری آنان نیز به توان گفت که هر اندازه یكپارچگی و انسجام اجتماعی کارکنان بیشتر شود، بهرهیگر میبه عبارتی د وجود دارد.

و باید بین  یابد و بالعكس. که به نظر محقق نتایج به دست آمده کاماًل منطقی بودهتبع یكپارچگی و انسجام آنان افزایش می

 (،2313زاده و همكاران )باشد که در این راستا نتایج تحقیقات سالم دار و مستقیم وجود داشتهاین دو متغیر رابطه معنی

با نتایج این  (1022موبی و موهیدن باوا )(، 1001(، معمارزاده و اسدی )2382(، کارنما و همكاران )2382موسوی و همكاران )

 باشند.فرضیه همسو می

وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود های انسانی با بهبود بهرهبین توسعه قابلیتهشتم نتایج نشان داد که  در رابطه با فرضیه

یابد و بالعكس. نتایج این فرضیه با وری نیروی انسانی افزایش میهای انسانی، بهرهبه عبارتی دیگر با افزایش توسعه قابلیت دارد.

(، معمار زاده و اسدی 2382اران )(، کارنما و همك2382(، موسوی و همكاران )2380تحقیقات حسینی نسب و تقی نیا )

ها نتیجه استفاده بهینه، مؤثر و کارآمد از تخصص مدیران، بهبود کیفیت و وری در سازمان( همخوانی دارد. بهبود بهره1001)
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 (2311باشد که نهایتاً سبب رشد و توسعه سازمان خواهد شد. والتون )به نقل از خدیوی، افزایش انگیزه کارکنان به کار می

ها را به وجود آورده و در عین حال زمینه هماهنگ ها و آموزشمعتقد است هدف این متغیر آن است که فرصت کسب مهارت

 های سازمان را در جهت تأمین نیازهای فرد و سازمان به وجود آورد.ها و استراتژیها، اهداف برنامهشدن کارکنان با مأموریت

 

 :پیشنهادها

 عبارت به و باشد داشته تواند می انسانی نیروی وری بهره در موثری نقش کاری زندگی کیفیت شد گفته قبالً که گونه همان

 سیستم نوع هر که گفت باید البته. است وری بهره افزایش سازمان در کاری زندگی تکیفی سیستم از غایی و نهایی هدف دیگر

 به که شود می هایی سیستم به مربوط قاعده این بلكه. باشد داشته دنبال به را وری بهره تواند نمی کاری زندگی کیفیت

 و کاری زندگی کیفیت بین همبستگی و ارتباط پژوهش این از حاصل نتایج .شوند اجرا درستی به نیز و شوند طراحی درستی

 باشد داشته دنبال به را انسانی نیروی وری بهره، کاری زندگی کیفیت اینكه برای نماید می تایید را انسانی نیروی وری بهره

 :نمود مطرح زیر شرح به توان می را پیشنهاداتی

 داشته وری بهره افزایش در موثری نقش تواند می کاری زندگی کیفیت دهد می نشان تحقیق های یافته که گونه همان -2

 و شود تقویت آن عناصر و شود اجرا های دولتیبانک در تدریج به کاری زندگی کیفیت برنامه شود سعی باید بنابراین. باشد

 االییب بسیار وری بهره از تا نمایند اجرا درستی به و طراحی هایشانبانک در را کاری زندگی کیفیت سیستم باید مدیران

 .شوند برخوردار

 زیرا دهند مشارکت کارشان به مربوط های گیری تصمیم و کارها در بیشتر را پرسنل خود وری بهره ارتقاء جهت هابانک -1

 و کارکرد جهت از شود گرفته کار به درستی به اگر و است اخالق اصل یک و اخالقی ضرورت جو یک مشارکت مدیریت

 و است روشن ما راه هستیم پایبند اسالمی تمدن بنیادی ارزشی به اصول که ما و است بخش اثر و کارساز راستی به وریبهره

 تیمی کار های روش از یا و هدف مبنای بر عنوان مدیریت تحت مدیریت جدید های تكنیک و ها روش از باید مدیران همچنین

 .نمایند تفادهاس شود می تشكیل متداخل های گروه مبنای بر که هایی ساختار از یا و

 هزینه، کاهش افراد، گزینش شرایط بهبود کار، محیط در زندگی کیفیت بهبود شامل، وری بهره اهداف اینكه به توجه با -3

 پویا، مدیریت کاری، محیط در تر صمیمانه همكاری مهارت، بهبود کار، به تر مثبت چه هر نگرش ایمنی، بهبود کیفیت، بهبود

 برنامه یک وریبهره بر کاری زندگی کیفیت موثر نقش و تحقیق نتایج به توجه با پس شود، می انسانی نیروی از بهینه استفاده

 .شد خواهد اهداف تحقق به منجر بانک در آن اجرای و کاری زندگی کیفیت جامع

 ادامه و بانک بودن پویا به توجه با فرآیند این که نمایند تالش همواره باید خود مشاغل با کارکنان تطبیق نظر از ها بانک -2

 و شغلی سازی غنی شغلی، توسعه قیبل از جدید نسبتاً های تكنیک از و پذیرد صورت الزم سرعت و دقت نهایت با آنها حیات

 رفتن هدر به از جلوگیری ضمن تا نمایند سازماندهی موثر صورت به را خود هایسازمان یا و نمایند استفاده شغلی چرخش

و  ها بانک دیگر از او بانک که کند فكر فرد که وقتی و دهند افزایش را خود کارکنان شغلی رضایتمندی، نسانیا نیروی وریبهره

 برای بیشتری تمایل بالطبع و دید خواهد خود کار رابانک  کار و کرد خواهد کار دل و جان با است ارزشتر با و بهتر مؤسات

 جلوگیری باشند می بانک واقعی های سرمایه جزء که متخصص های وینیر رفتن بیرون از و داشت خواهد بانک در ماندن
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 و ورود نرخ در را چشمگیری کاهش و داشت نخواهد سازمان از بیرون نیروهای از استفاده به احتیاج دیگر بانک و شد خواهد

 .بود خواهیم شاهد کارکنان خروج

 انسانی، مدیران نیروی وری بهره و کاری زندگی کیفیت بین الیبا بسیار همبستگی و تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با -5

 آن اساس بر کارکنان که کنند تبدیل مدیریت شیوه یا سازمانی فرهنگ نوعی صورت به را کاری زندگی کیفیت ها باید بانک

 هایی گیری ردهخ و ها پرسش ها، پیشنهاد کردن دریافت همچنین کنند، نفس عزت و گردانی، مسولیت خود مالكیت، احساس

 سازنده دلسوزی و توجه از ای نشانه خالق ناخشنودی فضایی، چنین در کنند، ترغیب را بیانجامد کار در بهبود به تواند می که

 آنها آوری نو و خالقیت افزایش و شغلی رضایت افزایش باعث کار این و آید، می شمار به بانک برای کوبنده گیری خرده نه و

 و کیفیت قالب در وری بهره افزایش آنگاه شود، می کار محیط بهسازی و عملیات در بخشی اثر و کارایی به منجر و شد خواهد

 .بود خواهد طبیعی پیامد کمیت
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