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 چکيده
بين عدالت سازمانی و بهره وري منابع انسانی با نقش تعدیل رابطه پژوهش حاضربا هدف شناسایی 

لذا این پژوهش از .باشدكاري در سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالی میكننده كيفيت زندگی 

عدالت یکی از ميراث  لذا با توجه به اینکه. هاي كاربردي محسوب ميشودنظر هدف جزء پژوهش

در جهان . هاي شکوهمند و جدایی ناپذیر بشریت است كه بنيان حقوق بشر را تشکيل داده است 

لقه مفقودي است كه اغلب فعاليتهاي ناعادالنه ي بشر را تحت تاثير معاصر ، عدالت به منزله ح

شاید اگر مازلو در قيد حيات بود با توجه به اهميت عدالت در عصر حاضر ، از آن به . قرارداده است 

بنابراین یکی از هدفهاي  .عنوان یک نياز آغازین در تئوري سلسله مراتب نيازهاي انسان یاد می كرد

ان باال بردن كيفيت است كه در شرایط رقابتی امروز ، سازمان ها باید آن را با افزایش مهم هر سازم

اهميت بهره وري در افزایش رفاه ملی ، اكنون به طور عام پذیرفته . بهره وري مد نظر قرار دهند

وري افزایش بهره وري بر تمام فعاليت هاي انسانی اثر مثبت دارد ؛ زیرا ، افزایش بهره . شده است 

بنابراین تغيير در بهره وري نيروي انسانی تاثير .بيش از آن كه در بکارگيري و سرمایه بوجود می آید

عظيمی بر بسياري از پدیده هاي اقتصادي و اجتماعی مانند رشد سریع اقتصادي ، سطح زندگی ، 

ردو از طرفی با بهبود در موازنه ي پرداخت ها ، كنترل تورم و حتی مقدار و كيفيت اوقات فراغت دا

توجه به اهميت نيروي انسانی در هر سازمان، پرداختن به موضوعاتی كه موجب افزایش عملکرد 

كاركنان ، كاهش غيبت و ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وري گردد،مورد توجه 

نوع پژوهشگران و صاحب نظران می باشد، یکی از موضوعات مهم كيفيت زندگی كاري است 

در این مقاله سعی شده است با . توان گفت كاربردي است تحقيق حاضر مروري، از بعد هدف می

بررسی منابع مرتبط در خصوص عدالت سازمانی و بهره وري منابع انسانی و كيفيت زندگی كاري  

 ها و اجزاي آن  و همچنين اي، مفهومی از نقش این سه متغير، ویژگی كتابخانه –به روش اسنادي 

اندازي اثربخش براي  رهنمودهاي براي مدیران عالی بيان شود كه به وسيله آن رهنمودها چشم

 .سازمان ترسيم كنند

 زندگی كاري، كشاورزي، جهاد، عدالت سازمانی :يديکل واژگان
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کيفيت  برعدالت سازمانی و بهره وري منابع انسانی  تاثير

 در سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالیزندگی کاري 
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 مقدمه

 سرعت با همه چيز كه عصري جامعه بنيانهاي در عميق و ژرف هاي دگرگونی و شتابان تغييرات از پر است جهانی كنونی جهان

 مواجه دارد گذشته شباهتی با كمتر كه وضعيتی با را انسان تکنولوژي، و علوم در پيشرفتهاي سریع و است تحول و تغيير حال در شگرف

 بشري هاي پيشرفت مولود یی كه ها پدیده از یکی .گردند مواجه زندگی در جدیدي هاي پدیده لحظه با هر انسانها تا گردیده سبب و ساخته

 افعال و افکار تمامی و گسترانيده سایه زندگی انسانها ابعاد برتمامی اجتماع اصلی ركن عنوانبه  اكنون هم هستند كه سازمانها ميگردد عنوان

موجب  بشري زندگی هاي جنبه تمامی بر آنان تسلط و رشد سازمانها به رو گسترش . اند داده داده قرار خویش را تحت الشعاع انسانها

 به را انسانی ورفتارهاي گذاشته فراتر خویش وظيفه از را پا امروزه ميگردند محسوب بشري دست پرداخته و ساخته كه سازمانها این تا گردیده

 و مسائل حل و شناسایی بشري ضرورت زندگی گوناگون ابعاد بر سازمانها عميق تأثير به توجه بنابراین با .دهند قرار خویش تأثير تحت كلّی

 (.01: 1931طالقانی و فيض ،)ميگردد احساس پيش از روزبيش هر سازمانها مشکالت

 جلب خود رابه سازمانی رفتار اساتيد و اجتماعی روانشناسی ازمتخصصين یاري بس توجه كه است اجتماعی اي پدیده  عدالت

1عدالت سازمانی مورد در كتابهایی اخيرا و است كرده
معمارزاده و ) است شده منتشر و سازمانها چاپ در عدالت اهميت شناسایی منظور به 

ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می . یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست ازمانسو سازمان(.01: 1932محمودي ،

شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشایيم، در سازمانهاي متعدد آموزش می بينيم و بموقع در یک سازمان مشغول كار می 

همزمان با سازمانهاي متعدد رابطه و سر كار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشييع و تدفين صحنه نمایش جهانی را شویم و 

بنابراین افراد بيشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپري می كنند و این موضوع  .(13: 1930اسکات ،)ترک می كنيم

اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقيقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ . یگاه سازمانها در دنياي كنونی استنشاندهنده اهميت جا

عدالت سازمانی به طور گسترده اي در رشته هاي مدیریت، روانشناسی كاربردي و رفتار سازمانی مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته 

وري حاصل جمع كارایی و اثربخشی است و یکی از متغيرهایی كه می تواند نظر پيتر دراكر بهرهبر اساس  (.2،2110كوهلمري و پاركر)است

در  ایجاد انگيزه چگونگی براي منابع انسانی مدیریت مطالعات اوليه تأكيد. بر بهره وري نيروي انسانی تأثيرگذار باشد عدالت سازمانی است

سندي  موشکين و )ساالري می باشد شایسته پرداخت براساس و عملکرد ارزیابی بزارهاياز ا استفاده وري نيز به بهره افزایش و پرسنل

 (.1331فر،

 الزمه (.2112هاروي ،)داند می ماهر  كامالً رهبران و منابع انسانی وضعيت گرو در را جهانی بازارهاي در آميز موفقيت رقابت كليد

 روانی نيازهاي دهد، می نشان شده انجام مطالعات(.39: 1933ناظم ، )آنهاست جسمانی و نيازهاي روانی به كردن توجه انسانی، منابع هدایت

 شامل كاري زندگی ي كيفيت ها برنامه(.0: 1339استيوي ، )شود می برآورده كاري زندگی كيفيت فنون برد كار طریق از سازمان كاركنان در

 زندگی كيفيت ارزشی نظام لذا،(.1333ادوین ،)شود می سازمان در كاركنان وتعالی رشد باعث كه است سازمانی فرهنگ در بهبود گونه هر

 (.03: 1331شریف ،)دهد می توجه قرار مورد راهبردي مدیریت له معاد در متغير ترین مهم عنوان به را افراد روي بر سرمایه گذاري كاري

 روش تحقيق -1

روش تحقيق . باشد، تحقيق از نوع كاربردي استقابل استفاده میاز آنجایی كه نتایج این تحقيق براي سایر بخش هاي دولتی 

این تحقيق از این جهت توصيفی است كه به توصيف جزء به جزء یک موقعيت و .باشدبکارگرفته شده نيز روش پيمایشی از نوع توصيفی می

در این تحقيق رابطه ميان متغيرهاي عدالت نوع تحقيق حاضر از نوع توصيفی است و از آنجا كه . یا یک رشته از شرایط پرداخته است

توان این تحقيق را تحقيق توصيفی از نوع سازمانی، بهره وري منابع انسانی و كيفيت زندگی كاري در نظر گرفته شده است، لذا می

منابع اینترنتی به جمع  لذا با توجه به بررسی اسناد و مدارک كتابخانه اي ، جستجو در مقاالت التين و فارسی و. همبستگی قلمداد كرد

 .بندي این مقاله مروري اقدام نموده ایم 
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 پژوهش مبانی نظري -2

اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم . است  یکی از دشواریهاي بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن

 1932اخوان كاظمی،)عدالت به معناي برابري و تساوي، دادگري و انصاف، داوري با راستی و درستی و مفاهيم دیگري از این قبيل است 

جتماعی عدالتی است كه همة افراد جامعه از آن عدالت در لغت به معناي دادكردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگري و عدالت ا.(23:

 عدالت نظر گرینبرگ، به . شد مطرح 1987 سال در گرینبرگ توسط بار اولين سازمانی عدالت واژه.(102: 2233معين ، )برخوردار باشند

 رفتار نحوه بودن منصفانه درباره را افراد احساس نظریه این دیگر بيانی به. است مرتبط سازمان در كاري انصاف از كاركنان ادراک با سازمانی

 » مثابه به را سازمانی عدالت ونيز ها سازمان عملکرد اثربخشی براي كه احساسی .كند می تشریح و بندي طبقه ودیگران خودشان با

 تأكيد كاري  محيط در انصاف از ادارک روي كه ميگيرد درنظر شناختی روان جستار دارد یک ضرورت سازمانها در افراد رضایت . « كروپانزانو

 (.100: 1933جوادین و همکاران ، سيد) دارد

، اعتقاد دارند كه هم فالسفه و هم دانشمندان اجتماعی توجه زیادي به بحث عدالت اجتماعی نموده ( 1333) 2و كراپانزانو 1فولگر

از هاي فردي متفاوتی دارند كه از طریق تعامل با دیگران به افراد ني. عالقه افراد به عدالت ، از یک نياز طبيعی اساسی منتج می شود. اند

 احساسی نسبتاً _این نيازها طيفی از نيازهاي اقتصادي از قبيل پول و امکانات مادي تا نيازهاي اجتماعی . بهترین نحو ، ارضا می شود

هایی ارائه می دهد تا قضاوت نمایند كه آیا این نيازها در عدالت به افراد استاندارد . انتزاعی از قبيل توجه و احترام شخصی را دربر می گيرد

بر اساس شواهد تحقيقی موجود تاكنون حداقل سه (. 1939محمودي ، )می گردد محيط هاي اجتماعی كه اغلب پيچيده هستند برآورده

 (.1930، به نقل از رضائيان ،  2113،  9ماهونی و همکاران)نوع عدالت از جانب صاحب نظران و محققان این حوزه پذیرفته شده است

 می اقداماتی چنين به ها آن رفتاري واكنش و سازمان یک  از شده دریافت رفتار در عدالت از افراد درک سازمانی، عدالت

 (.3،1339جيم)باشد

گرفته  قرار بررسی مورد سازمانی رفتار و كاربردي روانشناسی مدیریت، هاي رشته در گسترده طور به سازمانی عدالت

 (.0،2110پاركروكهلمير)است

 :به طور كلی ابعاد عدالت سازمانی به شرح ذیل خالصه می گردد

 در نتایج عدالت مطالعه با تحقيقات این .كردند آغاز 60 دهه اوایل در را ها سازمان در عدالت مطالعه محققان،:0عدالت توزیعی-1

شده  مطالعه كامل طور به توزیعی عدالت (. 1965 ،3آدامز ، 1961 ،3هومانز) یافت شهرت توزیعی عدالت به نهایتا و شد سازمان شروع یک

 و( 1965 آدامز،)تساوي  تئوري ( 1964 ،3بالو) اجتماعی مبادله تئوري شامل كه است شده تشکيل مختلفی تئوریکی هاي ساخت از و است

11داج كارهاي
11لوانسال و ( 1975 ) 

 درباره سازمان، یک افراد در ادراک به اشاره سازمانی، مفهوم در توزیعی، عدالت .باشد می ( 1976 ) 

 بر مبنی كاركنان به منصفانه طور به آیا پاداش اینکه از فرد ارزیابی توزیعی، عدالت واضح، طور به .مشخصدارد نتيجه یک از نسبی انصاف

 ،19گرینبرگ)تر پایين وري بهره با تجربی طور به توزیعیعدالت (12،2009ناب مک)باشد می خير یا شود می داده سازمان با همکاریشان

 كار كيفيت كاهش ( 1992 ،10همکاران و والد شوارتز ، 1992 ،10دیویس بليک و پفر) گيري كناره رفتارهاي ( 1993 ،13النگتن و پفر ، 1987

 (.20: 1933رحيم نياوهوشيار،)بوده است مرتبط ( 1995 ،13زوهار )س استر و ( 1992 ،13لوین و كوهر)

                                                           
1
 -Foolger 

2
 - Krapanzanv 

3
 -Mahoney & Others 

4 .jaim 
5 - Parkrvk·hlmyr 
6

 .  Distributive justice 
7
 . Homanz 

8
 . Adamz 

9
 . Blau 

10
. Dodge 

11
 . Lvansal 

12
 . McNabb 

13
 . Greenberg 

14
 . Pfeffer and Langtn 

15
 . Pfeffer and Davis-Blake 

16
 . Schwartz Wald et al. 

17
 . Kuhran and Levine 

18
 . Zohar 
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عدالت توزیعی در سازمان ها از عدالت در . عدالت توزیعی نخستين بعد عدالت است كه در ادبيات مربوطه ظاهر شده است 

و نظریه محروميت نسبی ( 1300)، نظریه برابري آدامز( 1301)زاقدامات اجتماعی كلی تر است و بر مبناي نظریه عدالت توزیعی هومان

از بين این سه نظریه ، نظریه برابري با عدالت توزیعی رابطه نزدیکتري دارد و (. 1331گرینبرگ ، )فته استو همکاران نشات گر1استوفر 

نظریه برابري بيان می كند كه افراد به مقایسه پاداش هاي خود با تالش هایشان و به نوبه خود مقایسه . براي این منظور شرح داده می شود

ه فردي حقوق باالتري را دریافت كند چنين استنباط می شود كه وي حقوقی نابرابر را دریافت می چنانچ. با همکاران خود می پردازند

 (. 1930رضائيان ، )كند

افراد موقعيت خود را بررسی و ارزیابی می كنند و بعد تصميم می گيرند كه آیا نتيجه بر اساس موقعيت مشخص بر طبق عدالت  

، به  2119،  2المبرت)به عدالت و برابري در بازده ها ، نتایج و پيامدهاي بحث شده اطالق می شود به تعبيري ، عدالت توزیعی. است یا نه

 . انصاف ، برابري ، نياز: سه اصل عمده به عنوان پایه و اساس عدالت توزیعی چنين بيان شده اند(. 1930نقل از رضائيان  ، 

ش ها را مطابق با كوشش و تالشی كه انجام می دهند و یا موقعيتی كه چنين بيان می كند كه مردم باید پادا: 9اصل انصاف -الف

 . بدست می آورند ، دریافت نمایند

چنين بيان می كند كه تمام افراد بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی باید داراي شانس : 3اصل برابري -ب

 . مساوي براي دریافت نتيجه و یا پاداش باشند

بنابراین مالحظه خاص این است كه فرد . چنين بيان می كند كه پاداش ها باید بر اساس نيازهاي افراد توزیع شود :ل نيازاص -ج

 (. 1933مهداد ، )نيازمند شناسایی و كمک هزینه به او پرداخت گردد و این همان عدالت است

است كه جهت تصميم گيري هاي مرتبط با تخصيص عدالت ادراک شده در زمينه فرایندها و روش هایی : 0عدالت رویه اي-2

تحقيقات نشان داده اند كه ادراكات مثبت در مورد تخصيص منابع و عدالت توزیعی می توانند از طریقی . منابع اثر آن ها استفاده می شود

اي است كه در آن كاركنانی كه از  حق راي بيانگر حيطه. اعطاي حق راي به كاركنان در تصميماتی كه بر آن ها تاثير دارد افزایش یابند

دادن حق راي به كاركنان همانند این . تصميم گيري تاثير می پذیرند ، می توانند اطالعات مربوط در خصوص تصميم گيري را ارائه كنند

 (. 2111،  0رابينز)قضيه است كه از كاركنان درخواست می شود كه داده هاي خود را وارد فرایند تصميم گيري كنند

در این شکل از عدالت سازمانی بر جنبه بين فردي اعمال و اقدامات سازمانی به ویژه نحوه ارتباط و تعامل مدیران و سرپرستان با 

این نوع عدالت ، برخی ازمحققان به جاي عدالت تعامل گرا ، ترجيحا از عدالت  3به دليل تاكيد برجنبه ارتباطی. كاركنان تاكيد می شود

به خاطر اینکه عدالت تعامل گرا توسط رفتار مدیریت تعيين می شود ، این نوع (. 2112،  3الوینبو و همکاران)كرده اند ارتباطی استفاده

بنابراین زمانی كه كارمندي . عدالت مرتبط با واكنش هاي شناختی احساسی و رفتاري نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است

از این رو . كند به احتمال زیاد این كارمند واكنش منفی به سرپرستش به جاي سازمان نشان می دهداحساس بی عدالتی تعامل گرا می 

پيش بينی می شود كه كارمند از سرپرست مستقيمش به سازمان در كل ناراضی باشد و كارمند تعهد كمتري نسبت به سرپرست تا سازمان 

بت به سرپرست است و قسمت كمی از این نگرش هاي منفی به سازمان همچنين نگرش هاي منفی وي عمدتا نس. در خود احساس كند

 (. 2111،  3چراش و اسپکتور)برمی گردد

 . كند می تمركز ها اجراي رویه طول در شخصی بين رفتارهاي كيفيت از افراد ادراكات بر اي مراوده عدالت: 11عدالت مراوده اي-9

فاكتورهاي  تا شد می متمركز فردي بين رفتارهاي بر مواقع اغلب كه برخوردهاي غيرمنصفانه دربارة كاركنان هاي گزارش از مفهوم این

 می منتقل زیردستان به سرپرستان سازمانی توسط عدالت كه است روشی شامل اي مراوده عدالت . است شده مشتق ساختاري،

 نه عادال عادالنه، باید نتایج به نيل مسير در افراد تعامالت و مراودات كلية كه است مطلب این دال بر مراودهاي عدالت (.11،1333سندرا)شو

 .(1933پورعزت وقلی پور،)بزنند رقم دیگران و خود بين را مراوداتی غيرعادالنه ، عادالنه اهداف به نيل مسير در ندارند حق افراد یعنی باشد؛

                                                           
1
 - Stouffer 

2
 - Lambert 

3
 -Equity 

4
 -Equality 

5
- Procedural justice  

6
 -Robbins 

7
 - Relational justice 

8
 - Elovinio & Others 

9
 - Cherah & Spector 

10
 - Mravrdh of justice 

11
- Seandura 
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 اینکه دليل به . است عدالت گيرنده و بين فرستنده احترام و صداقت ادب، ارتباطاتهمچون فرایند هاي جنبه با مرتبط از عدالت نوع این

 به یا به مدیریت نسبت رفتاري و احساسی شناختی، هاي واكنش با عدالت نوع این رسد می شود،به نظرمی تعيين  مدیریت رفتار توسط

 نماید، می درک را اي مراوده بی عدالتی كارمند یک كه بنابراین زمانی . باشد مرتبط ، است عدالت مرجع همان كه سرپرست عبارت دیگر

 سازمان كل به نسبت ,اینکه جاي به دهد، نشان منفی واكنش خود سرپرست به نسبت كارمند این زیاد به احتمال كه شود می پيش بينی

 (.2111،  1چراش و اسپکتور)دهد نشان واكنشی چنين

 

 بهره وري  -3

حکومت )ریاضيدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فيزیوكراسی  9فرانسواکنهبراي نخستين بار به وسيله  2واژه بهره وري       

 ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وري در بخش كشاورزي می داند3جدول اقتصاديبا طرح « كنه». به كار برده شد( طبيعت

وري را قدرت و توانایی بهره ليتر 1339تيرنی مطرح شد و در سال ميالدي توسط كو 1300بهره وري براي اولين بار در سال 

-یکی از مهم. ارلی بهره وري را ارتباط این بازده و وسایل به كار رفته براي توليد این بازده عنوان كرد 1311توليد كردن بيان كرد و در سال 

-عدالتوجود ساختار سازمانی مناسب، دهد، گران نشان میپژوهشهاي یافته ووري آن است ترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره

تر نيروي انسانی واجد صالحيت و شایسته از هاي اجرائی كارآمد  و از همه مهمتجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل، روش ،سازمانی

-انسان در ایجاد بهره .(1933یاراحمدي خراسانی،)رار گيردوري مطلوب باید مورد توجه مدیران قضروریاتی می باشند كه براي نيل به بهره

وري ترین معيار بهرهوري نيروي انسانی مهمبنابراین، بهره. گذاردهاي او در سازمان اثري كليدي بجا میدرخواستو وري نقشی محوري دارد 

ارتباط است و نيروي انسانی عنصر اساسی در هر گونه هاي سازمانی دروري نيروي انسانی با اغلب تجزیه و تحليلسازمانی است زیرا بهره

 (.1933نعامی و شکركن، )وري است تالش براي بهبود بهره

توسعه منابع انسانی مفهوم و فرآیندي است كه به مداخالت یادگيري خاص ، خط مشی هاي عمومی و نيز موسسات دولتی و 

اره دارد  هدف آن بهينه كردن رشد منابع انسانی و اثر بخشی سازمانی از خصوص كه این سيایت ها و خط مشی ها را اجرا می كند ،اش

طریق فعاليت هاي یادگيري می باشد د راین مورد توسعه منابع انسانی به منظور افزایش دانش ، مهارت ها و ظرفيت یادگيري كاركنان بکار 

 (.3: 1933فوالدي ،)گرفته می شود 

 هره وري نيروي انسانی عوامل انگيزشی یا تسهيل كننده در ب

 (افزایش حقوق و مزایا و امکانات رفاهی نيروي انسانی: )انگيزه هاي مادي  -1

امنيت و ثبات شغلی و كاهش نگرانی از آینده وفاداري و تعهد را در سازمان به ارمغان می آورد و ميزان جابه : )امنيت مادي  -2

 .جایی افراد به سازمان هاي دیگر كاهش می یابد

 ایجاد شرایط مناسب  -9

 (اتاق كار ، ميز ، صندلی ، تجهيزات: )محيط فيزیکی 

 (روابط بين همکاران وشيوه مدیریت به كاركنان یکی از مهم ترین عوامل افزایش بهره وري در نيروي انسانی است: )محيط روانی 

 ایجاد محيط رقابت آميز  -3

 (سليقه اي و ذهنی نباشد): ایجاد سيستم تشویق و تنبيه براساس مالک هاي عينی  -0

 (مدیر دمدمی مزاج نباشد. )ثبات رفتاري در مدیران -0

 همسویی بين اهداف كاركنان و سازمان  -3

 توجه به گروه  -3

 آموزش و بهسازي نيروي انسانی  -3

 (خودكنترلی)تغيير درسيستم كنترلی  -11

 تفویض اختيار  -11

 (همه خوبند نه براي همه كار)قراردادن شاغل در شغل مناسب  -12

 مدیریت شيوه  -19

                                                           
1
 - Cherah & Spector 

2
 -  Efficiency 

3
 - Francois Quesnay  

4
 - Tableau economique 
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 (عدم پردازش و تبادل اطالعات با محيط خارجی)درون نگري  -13

 ایجاد شرایط براي پيشرفت  -10

 ارتباط مؤثر -10

 (.03-01:  1933رحمانی ،)مدیریت بر زمان  -13

 عوامل مؤثر در پایين بودن بهره وري نيروي انسانی 

به عبارت دیگربهره . در كيفيت نيروي كار است می توانيم بگویيم بهره وري نيروي انسانی افزایش ارزش افزوده ناشی از تغيير

فرض كنيد شادي و نشاط آن ها را بتوانيم با یک كميت اندازه . یعنی خود این بهره وري است. وري تابعی از كيفيت نيروي انسانی است

ا ایجاد كنيم كه انسان ها گيري كنيم، یعنی تمام مخرج كسر شادي انسان باشد كه به صورت كمی محاسبه گردیده است و بعد عواملی ر

. توانيم ميزان تأثير بشاشيت و شادي انسان ها را با آن شاخص كمی اندازه گيري نمایيم حال اگر یک شاخص داشته باشيم می. شادتر بشوند

تقاء شده است سایر شادي و نشاط بود كه موجب ار –اگر این اندازه گيري انجام شد و ارتقاء نيز داشتيم آن وقت می گویيم این عامل مؤثر 

 :عوامل را می توان در موارد زیر جستجو كرد 

 ساختار سازمانی نامناسب  -1

 نظام مدیریت غلط و بعضاً نامناسب  -2

 ساختار غلط و نامناسب آموزش با صنعت كشور  -9

 نظام فرهنگ كار  -3

 عدم مشاركت نيروي كار در تصميم گيري ها -0

 فقدان رقابت بين بنگاه ها  -0

 ابزار كار نسبتاً قدیمی  -3

 قوانين و مقررات اداري  -3

 مسائل اقتصادي و اجتماعی شخصی پرسنل و نيروي كار  -3

از عوامل مهم در پایين بودن بهره وري این است كه مدیران بيشتر به اطراف و عوامل خارج از سازمان تا عوامل داخلی سازمان 

نظام تشکيالتی ، مواد : سرمایه هاي درون سازمانی تلقی می گردد و از چهار عامل  شکی نيست كه منابع انسانی مهمترین.شان می اندیشند

ر اوليه و انرژي ، انسان و تکنولوژي كه بر بهره وري تأثير دارند عامل غالب انسان است كه براساس امکانات ، مهارت ها ، دانش و نگرشی د

 .ت افزایش بهره وري بکار گيردهر مرحله اي می تواند عوامل دیگري را تغيير دهد و در جه

در یک مفهوم گسترده القاء روحيه حميت شغلی ، همکاري ، دل سپردن واقعی به انجام كار مورد توجه یک نظام اداري هدفگرا 

كار ، می باشد و مقدم بر عواملی مانند شرایط ویژه محيط كار ، نوع شغل ، سلسله مراتب و عوامل دیگري مانند اعتبار ، قدرشناسی از 

رضایت شغلی ، مشاركت ، اتخاذ تصميم ، امنيت شغلی ، فرصت هاي مساوي و عادالنه براي پيشرفت و ارتباط صحيح و مناسب مدیر و 

 (.11-19، 1330،  1راسل)كارمند از عوامل اصلی ایجاد انگيزش در كاركنان و افزایش بهره وري نيروي انسانی می باشند 

 : کاري کيفيت زندگی-4

 نهایت، در و كند می تکامل و رشد به تولد شروع از پس زنده، موجود .نامند می زندگی را مرگ تا تولد بين فاصله :زندگی تعریف

 و مادي لحاظ از تواند زندگی می .است شده تعریف نيز مرگ از پس زندگی ادیان، از بعضی در .گردد متوقف می روند این مرگ، اسطه و به

 (.پدیا ویکی آزاد دانشنامه )شود سازي جدا معنوي

 دادن انجام .كرد تعریف سازمان یک كليه طبقات در مداوم و صحيح طور به كار دادن انجام توان می را كيفيت:کيفيت تعریف

 .الزم استانداردهاي طبق سيستم هاي خواسته تامين یا و برآوردن یعنی مداوم و صحيح طور به كار

 سالمت و شغلی ارضاي در آن فردي ویژه پيامدهاي به ، كار به نسبت كاركنان العمل عکس از است عبارت:2کاري زندگی کيفيت

 كرده كسب در سازمان كه است تجربياتی از استفاده با شخصی مهم نيازهاي ارضاي در كاركنان ميزان توانایی كاري زندگی كيفيت .روحی

 .است شده تأكيد شود افراد نيازهاي ارضايبه  منجر كه محيطی ایجاد بر شدت به تعریف این در كه اند

                                                           
1
 . Russell 

2
 . Quality of working life 
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 مزایا، و حقوق ميزان :شامل كه سازمان، در یک كار محيط و كار واقعی شرایط از اي مجموعه :کاري زندگی کيفيت عينی

 می ... و مشاغل غنی بودن و كاري چرخش و تنوع سرپرستی، ساالري، مردم گيري، تصميم در ایمنی،مشاركت بهداشتی، رفاهی، امکانات

 (.223:1930زاده،  ممی)شود

 طور به شغلی كاري زندگی كيفيت و طور اعم به زندگی كيفيت از افراد تلقی طرز و تصور :کاري زندگی کيفيت ذهنی تعریف

 (.32: 1930غالمی،)است  خاص

 :کيفيت زندگی کاري  مبانی نظري

 1کاست -

 .با فرض اینکه تاثير كار بر افراد به همان اندازه در اثربخشی و كارآیی سازمان موثر است( الف     

 .با ایده مشاركت دادن افراد در تصميم گيري و حل مشکالت( ب     

 :براي افزایش كيفيت زندگی كاري مدیران باید در جستجوي پاسخ براي سواالت زیر باشند     

 د كمک كرد تا مسير شغلی خود را توسعه داده و به آنها توان تشخيص استعدادهاي بالقوه افراد داده شود و چگونه می توان به افرا

 . همزمان با این كار بتوان نيازهاي كوتاه مدت و بلند مدت افراد را در سازمان ارضاء نمود؟

  شغل ها چگونه باید طراحی گردند بطوري كه با معنا بوده و عالقه افراد را نسبت به آن برانگيزاند تا بتوانند عملکرد بهتر و كارا تر

از خود نشان دهند و تحت چه شرایطی می توان انواع مختلف سيستم هاي تشویقی مانند پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس 

 اختهاي ساعتی و برنامه هاي تشویق كننده فردي را به كار گرفت تا سازمان كاراتر باشد؟ ميزان عملکرد ، ارتقاء ، پرد

  ، پویایی هاي گروهی و روابط بين گروهی چيست و چگونه می توان از آن در جهت بهبود كيفيت زندگی كاري استفاده كرد

در عين حال چه محدودیت هایی وجود دارد  كيفيت زندگی كاري چيست و استراتژي مورد استفاده سرپرستان در جهت افزایش

 و چگونه می توان تغييرات سازمانی را بوجود آورد؟ 

   كيفيت زندگی كاري داراي دیدگاه مثبتی درباره افراد و توانایی آنها در مشاركت سازمانی  بر پایه نظرات كاست برنامه هاي

 .(30: 1930غالمی ،)است

 :2فليپو -

 (.1933:3شریف زاده و همکاران ،)بر اساس دیدگاه فليپو طبق نمودار ذیل می باشداجزاي كيفيت زندگی كاري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1: 1311شریف زاده و همکاران ،)اجزاي کيفيت زندگی کاري بر اساس دیدگاه فليپو-1-2شکل 

 

 

                                                           
1
 . Cassette 

2
 . Filippo 
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  1ارولد کنتز  -
این برنامه نشان . هارولد كنتز اعتقاد دارد یکی از جالبترین روشهاي برانگيختن كاركنان برنامه كيفيت زندگی كاري است     

دهنده یک روش نظام گونه در طراحی شغل ها و یک راهگشاي نوید بخش در قلمرو گسترده توسعه شغلی است كه ریشه در نگرش 

كيفيت زندگی كاري نه تنها یک نگرش و روش گسترده در مورد توسعه شغلی است بلکه زمينه .اجتماعی در مدیریت دارد  _نظامهاي فنی 

اي ميان رشته اي از پژوهش و عمل است كه روانشناسی و توسعه سازمانی ، نظریه انگيزش و رهبري و روابط صنعتی را به هم پيوند می 

 .(33: 1930غالمی ،)دهد

 2مينتزبرگ  -

    مينتزبرگ در طراحی شغل استدالل می شود كه افرادي كه نيازهاي آنان در رده هاي پایين سلسله نظریه بر اساس نظریه

مراتب نيازهاي مازلو قرار دارد ، یعنی كسانی كه نيازهاي آنان از رده نيازهاي ایمنی و همانند آن فراتر نرفته است شغلهاي 

ازهاي باالتر قرار دارند به شغل هاي گسترش یافته گرایش تخصصی را ترجيح می دهند در عين حال افرادي كه در مرحله ني

  .بيشتري دارند
    رفاه روز افزون و باال رفتن سطح آموزش و . شاید به همين علت است كه كيفيت زندگی كاري مسئله اي برجسته می نماید

در نتيجه نياز فزاینده آنان به خود . روندپرورش سبب شد كه شهروندان جامعه هاي صنعتی در سلسله مراتب نيازهاي مازلو باال 

 (.23:  1933سهرابی ،)دیابی ، تنها در شغل هاي گسترش یافته ارضاء می شو

 3نظریه استيفن رابينز  -

  استيفن رابينز اینگونه نظر خود را عنوان می كند كه محتوا و طراحی مشاغل قرن ها مورد بحث مهندسان و اقتصاددانان بوده

آدام اسميت بيش از دویست سال قبل در مورد نظامهاي اقتصادي تخصصی كردن تقسيم مشاغل به قطعات كوچک و ” مثال. است

يستم فردریک تيلور مدیریت علمی را مطرح كرد كه هوادار نظام بخشيدن به مشاغل در ابتداي قرن ب. كوچک تر ، مطالبی نوشت

 . طراحی مشاغل با تخصصی كردن مشاغل مترادف بود 1301در واقع تا دهه . و ساماندهی آنها بود

  عنایت به مراعات اما در چند دهه اخير ، روانشناسان، جامعه شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی كم كم ذهن خود را به

این امر سبب شد تا به مراعات مسائل انسانی در محتواي مشاغل توجه بيشتري شود و . مسائل انسانی كارمندان معطوف كردند

این تغيير رویکرد سبب مطرح شدن كيفيت زندگی كاري شده است امروزه . عالوه بر آن به تخصصی تر كردن كارها منجر شود

يان نظریه هاي جدید طراحی شغل به منظور افزایش رضایتمندي و شکوفا شدن استعدادهاي كاري كيفيت زندگی كاري براي ب

 (.همان منبع)كاركنان ، محمل مناسبی است

 نظریه الولر  -

به عنوان وسيله اي براي بهبود روابط مدیریت و كاركنان می نگرد به همين دليل پيشنهاد می  كيفيت زندگی كاريالولر به      

كيفيت مهمترین مشخصات پروژه هاي . براي افزایش مشاركت كاركنان در امور سازمان استفاده شود كيفيت زندگی كاريز پروژه هاي كند ا

 : از نظر الولر به شرح زیر می باشد زندگی كاري

  ساختار كميته مشترک 

  قرارداد 

  اهداف شامل : 

   اهداف اتحادیه ها 

   اهداف مدیریت 

   اهداف مشترک 

  كيفيت زندگی كاريجدایی مذاكرات دسته جمعی از 

                                                           
1
 . Aarveld Kntz 

2
 . Mintzberg 

3
 . Stephen Robbins 
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  پروژه هاي   كار خود را با” معموال كيفيت زندگی كاريبرنامه ها با پروژه هاي اشتراكی آزمایشی، به این معنی كه پروژه هاي

 . آزمایشی آغاز می نمایند

  كيفيت زندگی كاريبرنامه هاي آموزش 

  سطوح تغيير 

 تسهيل كنندگان شخص ثالث 

این روشها . كرده اند  كيفيت زندگی كاريالولر عقيده دارد كه استفاده از روشهاي جامعه شناسی كمک هاي برجسته اي به      

از طریق روانشناسان اجتماعی به مرحله اجرا در می آیند و بدینوسيله تالش می گردد تا ماهيت عقالیی گرایی در حيات سازمان روشن 

 (.90: 1933سهرابی ، )دشو
 

 1نظریه ميلز  -

گاهی اوقات نيز بين این دو ” به عنوان ابزاري براي توسعه انسانی می نگرد و اگر چه اصوال كيفيت زندگی كاريميلز به      

به عقيده ميلز این حوزه جدید به متغيرها و عناصر زیر توجه خاص دارد و تالش بر آن است كه با تغييراتی در آنها . تفاوتی قائل نمی شود 

 .بهبود كيفيت زندگی كاري براي نيروي انسانی محقق گردد
  هنر و علم ارتباطات سازمانی 

   تکنولوژي موثر كار 

   احساس كاركنان در مورد خود و كارشان 

   امنيت 

   سيستم هاي پاداش مناسب 

   سيستم هاي حقوق و دستمزد 

   برداشت نيروي كار از انگيزه هاي مدیریت و ظن مدیریت از انگيزه هاي نيروي كار 

   افت بهره وري اقتصادي و تاثير آن بر روي تورم و ركود 

  (.همان منبع)بيکاري گسترده نيروي كار و تاثير آن بر روي رویه هاي كار 

 2نظریه لوین  -

 :در نظر گرفته است كه به شرح زیر می باشند كيفيت زندگی كاريلوین معيارهایی را براي      

    روابط بين زندگی کاري و زندگی شخصی 

همان منبع )تمایل به افزایش دارد كيفيت زندگی كاريزمانی كه زندگی كاري و زندگی شخصی هماهنگی داشته باشند      

،90.) 

     رضایت از نيازهاي فردي 

 .زندگی كاري نمی تواند به كيفيت باالیی برسد( مثل امنيت شغلی)ي اصلی روبرو هستند كاركنان عقيده دارند كه تا با نيازها    

    فضاي باز 

 .كاركنان احساس می كنند آنها نياز به فضاي فيزیکی كافی به منظور بهره مند شدن از زندگی كاري شان دارند    

    نماینده کميسيون و کميته بودن 

 .تاثير بسزایی دارد كيفيت زندگی كاريدر كميته ها شركت كردن براي كاركنان اهميت دارد و در 

  رشد بالقوه فعاليتها و روابط کاري 

 تعيين هویت با کيفيت توليد 

 3نظریه دوبرین  -

 بر همين اساس . بر مبناي نظر دوبرین برنامه كيفيت زندگی كاري فرآیندي است كه بوسيله اعضاء سازمان ایجاد می شود

كانالهاي ارتباطی براي این هدف به وجود می آید بعضی از آنها براي طراحی مشاغلشان و بعضی براي محيط كار ، یک برنامه 

                                                           
1
 . Mills 

2
 . Levin 

3
 . Dvbryn 
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بنابراین امکان بوجود آمدن . ند تا زمينه بوجود آمدن رضایت شغلی را فراهم آورندكاركنان را آماده می كن كيفيت زندگی كاري

 . رضایت از نيازهاي سازمانی توسط موسسان سازمان بوجود خواهد آمد

  با توجه به این كه برنامه هاي كيفيت زندگی كاري به اشکال مختلف است اما در هر حال كاركنان از طریق محيط كارشان آن را

بنابراین وقتی كه تعهد ، رضایت شغلی و بعضی اوقات بهره وري افزایش پيدا كند نشانگر این است كه كيفيت . می آورندبدست 

 . زندگی كاري ارتقاء پيدا كرده است

 ی كيفيت زندگی كاري به ادراک كاركنان از كارشان بستگی دارد اگر درک آنها از كار برآوردن نيازها باشد، آنها از شغل شان راض

بطور كلی اینگونه تصور می شود كه اگر كاركنان در تصميم گيري . بنابراین كيفيت زندگی كاري ارتقاء خواهد یافت. خواهند شد 

 (.93همان منبع ،)مشاركت داده شوند یکی از جنبه هاي مثبت كيفيت زندگی كاري محقق می شود

 1نظریه گانينگهام و ابرل  -

به عنوان ابزاري پيشرفته براي طراحی شغل توجه كرده اند بطوري كه معتقدند از  ت زندگی كاريكيفيگانينگهام و ابرل به      

طریق آن ميتوان بر بهره وري و كيفيت محصوالت سازمان ، انگيزش و رضایتمندي شغلی كاركنان ، برآوردن نياز به یادگيري، چالش، تنوع، 

 .مسئوليت پذیري و كسب موفقيت تاثير گذاشت

داراي مجموعه اي از اصول نيست چون بر نيازهاي تکنولوژیکی كاركنان در  كيفيت زندگی كارياز نظر گانينگهام و ابرل      

مراحل . فنی سازمان قرار گرفته است _بر نيازهاي سيستم اجتماعی  كيفيت زندگی كارياساس كاربرد روش . سيستم اجتماعی تاكيد دارد

 .از نظر این دو بدین شرح می باشد كاريكيفيت زندگی اجراي برنامه هاي 

  تعریف نياز براي تغيير ، كسب توافق ميان مدیر و نيروي كار ، برگزاري كنفرانس تحقيق، تشکيل گروههاي عملياتی ، تحليل

 . سيستم اجتماعی ، تدوین فرضيات طراحی ،اجرا و ارزیابی

  عبارتند از كاريكيفيت زندگی از نظر این اندیشمندان مهمترین تکنيک هاي: 

تغييرات سيستم هاي فنی ، تغييرات شغلی، مشاركت، مشاوره، تغييرات ساختاري، سيستم هاي پاداش، حقوق، برنامه هاي      

 (.همان منبع)زمان بندي شده و فشرده تغيير، كارمندیابی و آموزش ، بازنگري قراردادها و مدیریت گروهی

 نظریه والتون -
اله اي در كنفرانس كيفيت زندگی كاري یکی از بهترین توضيحات را در مورد یک كيفيت زندگی كاري ارائه ریچارد والتون در مق

 (.11-12:  1339والتون ، )نمود

 :والتون در ارائه چارچوبی براي تجزیه و تحليل كيفيت زندگی كاري آن را به هشت عامل تقسيم نمود

 پرداخت منصفانه وكافی-

 اشتی محيط كاري امين و بهد-

 تامين فرصت رشد و امنيت مداوم-

 قانونگرایی در سازمان كار-

 وابستگی اجتماعی زندگی كاري-

 فضاي كلی زندگی -

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان -

 (.92-91:  1931شریف زاده وهمکاران ،)توسعه قابليت هاي انسانی-

 

 :موانع برنامه هاي کيفيت زندگی کاري 
 :گودمنبه عقيده ي 

 تغيير در روابط و انتظارات اتحادیه ها-

 تمركز فعاليتها و برنامه ها بر سطوح توليد و منشی گري-

 عدم توجه كافی به تغييرات در سطوح مدیریتی و حرفه اي-

 توجه اندک به پاداشهاي مالی بلندمدت براي مشاركت كنندگان-

                                                           
1 . Ganyng·ham and Abrl 
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 مقاومت عمده از جانب سرپرستان-

 زندگی کاري وري و کيفيتتاثير متقابل بهره 

تاكيد بر عوامل ملموس  . از بهره وري وكيفيت زندگی كاري گفته شد ، به تحليل رابطه این دو می پردازیم با توجه به تعاریفی كه

احساس مفيد .دهد می كند كه افزایش این عوامل ، بهره وري منابع انسانی را افزایش می و عينی زندگی در محيط كار، این نظریه را تقویت

 (01: 1930ميرسپاسی ،)است ،كارآیی وموثر واقع شدن در یک محيط كار ،بخش مهمی از كيفيت زندگی كاري بودن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطه متقابل بهره وري وکيفيت زندگی کاري-2-2شکل 
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 نتيجه گيري و پيشنهادات  

سازمانی و بهره وري منابع انسانی با نقش ميانجی كيفيت زندگی در این پژوهش محقق به بررسی مبانی نظري و عملی عدالت 

شود این است كه عدالت سازمانی و بهره وري منابع انسانی با نقش ميانجی اي كه از این فصل گرفته میكاري پرداخت، به طور كلی نتيجه

توان به این نتيجه ارزیابی تحقيقات و مطالعات میكيفيت زندگی كاري سه مقوله بسار مهم در موفقيت و اثر بخشی سازمان هستند و از 

توانند رسيد كه عدالت سازمانی و بهره وري منابع انسانی با نقش ميانجی كيفيت زندگی كاري با یکدیگر رابطه معنا داري دارند و هر سه می

چه بهتر شدن ارتباط این سه مولفه و تاثير در لذا در جهت هر. براي باال بردن كارایی و اثر بخشی سازمان مورد توجه محققان قرار گيرند

 :كارایی واثربخشی سازمان پيشنهاداتی به شرح ذیل عنوان می گردد

 .ضرورت پيگيري شغلهاي ساختاري با جزئيات كمتر و گروه بندیها و پيوستگی هاي بيشتر  -

 .فنی  –استفاده از سيستمهاي اجتماعی  -

د به حفظ یک محيط منظم كه براي كاركنان خوشایند باشد تا كار را به طور مؤثر و ایجاد قوانين كاري است كه بتواند كمک كن -

 .مفيد انجام دهند 

 .دادن اختيارات كاري قابل انعطاف است كه ارائه كننده رویکردهاي خالق در كار و تعادل بين كار و برخوردهاي شخصی است  -

 ر در سازمانایجاد روشهاي حمایت اجتماعی همچون تيم سازي و تقسيم كا -

 طراحی مجدد شغل -

 پياده كردن مدیریت زمان در سازمان به منظور افزایش بهره وري -

 آموزش مدیریت استرس به كارمندان -

 تامين منابع مالی -

 در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي و ویژگی هاي شخصيتی هنگام واگذاري شغل به شاغل -

 راناطالع رسانی دقيق درباره ي تخصيص بيمه بيکاري به كارگ -

 رعایت عدالت سازمانی -

 انجام اقدامات ورزشی و تمرینهاي آرام سازي -

 .با توجه به تئوري مازلو ابتدا باید نيازهاي زیستی كارمند برطرف شود تا بهروري او افزایش یابد -

 .سبک رهبري ميانه روي رعایت شود -

 .واقعی و الزم آنرا بشناسددرباره ي ویژگيهاي نقش مدیر باید قبل از هر چيز در شغل مورد نظر،كارهاي  -

در موسسات خدمات انسانی باید كارها طوري تنظيم شود كه عرضه كنندگان خدمات مجبور نباشند هميشه با دریافت كنندگان  -

 .معينی سروكار داشته باشند

 تشکيل جلساتی با حضور سرپرست و كاركنان براي بيان مشکالت -

 تمركزحفظ حقوق فردي و آزادي اندیشه در كشور -

 تامين امنيت شغلی كارمندان در ادارات پر استرس -

 ایجاد شيفتهاي كاري متعدد بر اساس مشاركت شغلی -

 حمایت از سري مدیران عالی سازمان -

 استفاده از سبک تصميم گيري مشاركتی -

 تمركز زدایی به منظور توسعه ي كار گروهی -

در نهایت منجر به تاثيرات بسزایی در فضاي كلی زندگی كاري كاركنان دارد  از طرفی  می تواند محيط ایمن و بهداشتی تامين  

 .همچنين در این زمينه می توان از استانداردهاي بين المللی نيز بهره گرفت و از آن در جهت افزایش بهره وري استفاده كرد
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 مراجعمنابع و 

 
. بررسی رابطه بين كيفيت زندگی كاري و بهره وري نيروي انسانی (. 1931)اميدنصرت پناه،سياوش؛ حسنی ، كاوه؛ یزدي،  [1]

 . 133-210، ص ص 1، سال چهارم ، شماره (ع)فصلنامه پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامعه امام حسين

وري نيروي انسانی در سطح  بررسی رابطه بين عدالت سازمانی وبهره(.1931.)احمدي ، فریدون؛ضيایی ، مرتضی؛شيخی ، زینب  [2]

 .1-11ص ص .سازمانهاي دولتی استان كردستان 

تبيين ابعاد و مولفه هاي كيفيت زندگی كاري در كاركنان (.1931)شریف زاده ،فتاح؛ جزینی ، عليرضا؛محمدي مقدم ، یوسف [9]

 .فصلنامه منابع انسانی ناجا.پليس پيشگيري ناجا

تحليل رابطه بين كيفيت زندگی كاري و عملکرد كاركنان در شركت ایران خودرو دیزل، تجزیه و ( . 1933)شریف زاده ، فاتح  [3]

 .9، شماره 2پژوهش هاي مدیریت ، سال 

 .30پارسائيان علی و اعرابی سيد محمدي ؛ دفتر پژوهش هاي فرهنگی ، ص . مدیریت رفتار سازمانی (.1933)رابينز، استيفن پی  [0]

 .ت، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاههااصول مدیری(. )1933)رضایيان ، علی [0]

 . موسسه مطالعات و برنامه ریزي آموزشی :تهران . ارزش افزوده راهی براي اندازه گيري بهره وري (. 1933.)خاكی ، غالمرضا [3]

ي ابعاد عدالت سازمانی بر شناخت نحوه تاثيرگذار(.1933.)سيدجوادین، سيدرضا؛ فراحی ، محمد مهدي ؛ طاهري عطار،غزاله [3]

 .00-31، ص ص 1نشریه مدیریت بازرگانی ، شماره .جنبه هاي گوناگون رضایت شغلی و سازمانی 

 .مروارید انتشارات  :تهران .معمارزاده .غ و الوانی .م ي ترجمه ،رفتارسازمانی .(1933) گریفين مورهد، [3]

ان و بهره وري خدمات مدیران مراكز آموزش عالی ، تازه ها و رابطه بين كيفيت زندگی كاري كاركن(. 1933)ناظم ، فتاح  [11]

 .32-31، ص ص  20پژوهشهاي مشاور ، بهار ، دوره هفتم ، شماره 

 انتشارات هستان ، ( بهره وري و تجزیه و تحليل آن در سازمانها( )1933)طاهري ، شهنام [11]

دانایی فرد ، نشر صفار ، تهران ، مجله صنعت روز بهره وري  ، ترجمه الوانی و( نظریه در مدیریت دولتی( )1933)رابينز ، استيفن [12]

  12در كشورهاي صنعتی شماره 

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتوعدالت سازمانی در سازمان هاي (.1933.)اميرخانی ،طيبه؛پورعزت،علی اصغر [19]

 .13-92،ص ص 1، شماره 1نشریه مدیریت دولتی ، دوره .دولتی 

 .30-30، ص ص 131تدبير، شماره . عدالت سازمانی (.1930.)زاده، علی ؛ ناصري ، محسنحسين  [13]

 .آزاد دانشگاه انتشارات :تهران وري، بهره مدیریت با ؛آشنایی) 1930 ( غالمرضا خاكی، [10]

 .فرهنگی هاي پژوهش دفتر :تهران اعرابی، . م و پارسائيان، .ع ي ترجمه ، سازمانی رفتار مبانی (.1930.)پی استيفن، رابينز، [10]

 .اميركبير انتشارات :تهران .بند عالقه .ع ي ترجمه .سازمانی رفتار مدیریت .(1930) كنت بالنچارد، پال؛ هرسی، [13]

 .كوهسار : ، تهران ( تجزیه و تحليل آن در سازمان)مدیریت بهره وري ( 1930)خاكی ، غالمرضا ، [13]

عوامل موثر بر افزایش بهره وري كاركنان دانش مدار در صنعت خودرو ایران (.1933.)رضاسيدجوادین، سيدرضا؛ عطاردي ، محمد  [13]

 .همایش ملی بهره وري و توسعه ، تبریز. 

 پژوهش و آموزش عالی مؤسسه :تهران .ومقاالت تمرین :كار روابط و انسانی منابع استراتژیک مدیریت. (1933) ناصر ميرسپاسی، [21]

 .ریزي برنامه مدیریت

بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودي شغلی در كاركنان یک (.1939.)، عبدالزهرا؛شکركن،حسيننعامی  [21]

 .03-31، ص ص  2و 1مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز ، سال یازدهم ، شماره . شركت صنعتی 

ده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودي شغلی در كاركنان یک بررسی رابطه سا(.1939.)نعامی ، عبدالزهرا؛شکركن،حسين [22]

 .03-31، ص ص  2و 1مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز ، دوره سوم  ، شماره . شركت صنعتی 

 ترجمه دكتر قاسم كبيري ، مركز انتشارات علمی . مدیریت رفتار سازمانی( .1939)هرس كنت بالنچارد [29]
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 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی . مدیریت بهره وري (.1932.)، غالمرضاخاكی  [23]

 .قم ، انتشارات بوستان . عدالت در اندیشه سياسی اسالم (.1932)اخوان كاظمی ، بهرام [20]

 ، ص 01.01دانش مدیریت ، شماره . كيفيت زندگی كاري و ارتباط آن با عملکرد و بهره وري سازمانها (. 1932)سلمانی ، داود [20]

 .39-33ص 

 .مدیریت منابع انسانی ، مجموعه مقاالت. تاثير متقابل بهره وري و كيفيت زندگی كاري ( . 1932)ميرسپاسی ، ناصر [23]

 ترجمه هوردخت خليلی شورینی ، انتشارات فيروزه ، . بهبود بهره وري و فواید آن(.1930)هالس و همفوي  [23]

 رات ، مروارید تهران انتشا. مدیریت منابع انسانی(.1930)ميرسپاسی  [23]

 چاپ اول(. دانش بهسازي و نوسازي سازمان )توسعه سازمان (. 1930)ممی زاده ، جعفر. [91]

 .، تهران، انتشارات والیت

 ،  23مدیریت بهره وري ، شماره . اكسير كار و توليد( .1933)مشبکی ، اصغر [91]

 10ان، تهران ، مجله روش ، شماره مقدمه اي بر بهبود و افزایش بهره وري در یک سازم(. 1932)هيکس ، هربرت جی  [92]

براي اندازه گيري بهره وري شركت شما بهترین روش چيست؟ ترجمه رمضان علی رویایی ، تهران (. 1931)سينک ، اسکات [99]

 دانشگاه آزاد اسالمی مجموعه مقاالت بهره وري ، 

انشگاه تهران ، مجله دانش مدیریت ، شماره نيروي انسانی عامل استراتژیک ، تهران ، دانشکده مدیریت د(. 1931)رضایيان ، علی [93]

12. 

تأثير متقابل بهره وري و كيفيت زندگی كاري ، تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ، مجله اقتصاد و مدیریت (. 1903)ميرسپاسی ، ناصر  [90]
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