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Abstract
Aim: The purpose of the present study is to
investigate the relationship between quality of
work life, perception of leadership styles and
employees’ productivity in the Electricity
Compaies located in Shiraz. Method: Through
employing a descriptive-correlational method, a
sample of 212 individuals were selected via
simple random sampling and were tested by
productivity, the quality of work life and Bass
multifactors leadership styles Questionnaires.
Results: The results which were analyzed by
the Pearson correlation coefficient and multiregression analysis indicated a significant
relationship between different types of the
leadership styles (apart form laissez faire
management style) and the productivity of the
staff members. Furthermore, the rational
stimulation,
inspirational
motivation,
occupational progress and work commitment
were of greater predictive value in predicting
the productivity.
Keywords: Productivity, Leadership Styles,
Quality of Work Life.
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:چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و:هدف
ادراک کارکنان از سبکهای رهبری با بهرهوری کارکنان شرکت

 به همین منظور در یک: روش.توزیع نیروی برق شیراز انجام شد
 نفر از کل212طرح توصیفی از نوع همبستگی نمونه ای شامل
کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه
کهای
 سب،کیفیت زندگی کاری،بهرهوری بالنچارد و گلد اسمیت
 پایایی ابزارها.رهبری چند عاملی باس مورد ارزیابی قرار گرفتند
 دادهها با ضریب همبستگی.باروش آلفای کرونباخ محاسبه گردید
پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار

 نتایج نشان داد بین ابعاد سبکهای رهبری (به جز:نتایج.گرفت
مدیریت منفعل وبی بندوبار) و تمام ابعاد کیفیت زندگی کاری با

بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد و همپنین تحریک
پیشرفت شغلی و تعهد کاری قدرت پیش بینی،انگیزش الهامی،عقالنی
.بیشتری در جهت بهرهوری دارند

کهای
  سب، کیفیت زندگی کاری:واژههای کلیدی

 بهرهوری،رهبری
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مقدمه

یتوان یکی از دغدغههای بزرگ مجموعههای سیاسی  ،اقتصادی و فرهنگی دانست .به
در شرایط کنونی جهان بهرهوری 2را م 

لحاظ نظری بهرهوری پدیدهای است که بر اساس آن انسانها با بهرهگیری هوشمندانه از منابع در دسترس ،باالترین مطلوبیت و بهترین
نتیجه را به دست آورند(طاهری.) 80 31،به عبارت دیگر بهرهوری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک
فرد ،واحد و سازمان یا یک ملیت بکار گرفته میشود .در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان
یگوییم سازمان موردنظر بهرهوری دارد(ساعتچی .) 82 31 ،در حال
نیروی کار ،سرمایه ،مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است ،م 
شها در زمینهی بهرهوری شده
حاضر منابع مادی و انسانی محدود ،آسیبپذیر و جایگزین ناشدنی ،موجب حجم وسیعی از پژوه 
است .با در نظر گرفتن رقابت فزاینده در اقتصاد جهانی و کمبود روزافزون منابع ،ارتقای بهرهوری جامعههای انسانی در تمامی
یشود (طوسی.) 72 31،بهرهوري موجبات رشد اقتصادي و کنترل تورم را فراهم و امکان
جنبههای زندگی یک ضرورت محسوب م 
دستیابی به سطح باالي استاندارد زندگی را میسر میکند .بهرهوری یک پدیده پذیرفته شده در صنعت جهانی است.کشورهای مختلف
یکوشند تا با استفاده از
یکنند و م 
یگیرانه تالش م 
هم اکنون برای باال بردن تراز بهرهوری ملی،صنعتی ،بازرگانی و آموزشی خود پ 
ساز و کارهای مدیریتی ،سبب باال رفتن تراز بهرهوری شوند(ناظم.) 83 31،بررسی آمارهاي سازمان بهرهوري ملی در ایران نشان دهندهی
روند نزولی شاخص بهرهوري کار در صنعت بین سالهاي  63 - 67است و در سالهاي بعد نیز روند رشد منفی ادامه دارد چنانچه ساعتچی
ینویسد ،طی سالهای  369 1تا  80 31شاخص بهرهوری در سطوح ملی حدود %52
( ) 82 31در مقایسهای بین ایران و چند کشور منطقه م 
رشد منفی داشته است درحالیکه طی این دوره تایوان  ،% 36 /5کره جنوبی  ،%83/5پاکستان  ،%41/1سنگاپور  % 27 /6و تایلند %73/1
یهاي عملی موضوع بهرهوري ،سبب برخوردهاي مقطعی با آن
رشد مثبت داشتهاند .عمومًاًا وجود تصورات و تعاریف نادرست و پیچیدگ 
شده است .برخوردهایی که نه تنها به بهبود بهرهوري کمکی نکرده است بلکه به ایجاد جوي مملو از سوء تعبیر نیز منجرشده است (سلطانی،
 .) 76 31به دلیل اهمیت این موضوع ،جهت شناسایی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بهرهوری تحقیقات متعددی انجام شده است و
کهای مدیریت وکیفیت زندگی کاری،آگاهی فرد از نیازهای شغلی ،داشتن کنترل بر شغل
اندیشمندان به عواملی مانند مدیریت ،سب 

یکنند(کریموند 87 31،؛ قاسمی 79 31،؛کوهستانی و شاهقلی؛ 80 31والوادوارد.) 2006 ،3
و برخورداری از شغل بامنزلت اجتماعی اشاره م 
تهای درهای باز
بر اساس مدل رابرت.ال.شوک  1988که بهرهوری مطلوب کارکنان را ناشی از :برابری و مساوات محیط ،سیاس 

مدیریت،آموزش کارکنان عامل کار گروهی،گردش مشاغل ،ایجاد رقابت سالم بین کارکنان ،مزایای رفاهی ،مشارکت کارکنان،
امکان رشد و ارتقا کارکنان ،روابط بلند مدت کارگر و کارفرما دانسته وبا توجه به اینکه این عوامل به سبک رهبری و کیفیت زندگی
کاری مربوط میشوند فرض بر آن شد که این دو متغیر مورد آزمون قرار گیرند(رضاییان. ) 72 31،از میان عوامل موثر بر بهرهوری،
تهای سازمانها نمیتوان نادیده گرفت به عبارت دیگر
کهای مدیریتی را به دلیل سه عمدهی مدیران در سیاس 
نقش مدیریت و سب 
کهای مدیریتی سهم آنان در بهرهوری سازمانی است.این موضوع آنقدر حائز اهمیت
یکی از عمدهترین دالیل اهمیت مدیریت و سب 
مترین مظاهر موفقیت یک مدیر ،استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه و  )...و
است که میتوان گفت یکی از مه 
منابع انسانی سازمان متبوع خود است .افزایش نرخ بهرهوری و موفقیت سازمان نیز درگرو بکارگیری درست منابع مادی و انسانی در
مگیری نمایند تا با مشکالت
جریان کار است (معمارزاده ،اسدی .) 87 31،مدیران باید در مورد بهرهوری کوتاه مدت و بلندمدت تصمی 
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ناشی از عدم رشد بهرهوری مواجه نشوند (ابطحی ،کاظمی .) 80 31،بروکس باس ) 2007 ( 4نیز معتقد است که شناسایی عوامل و
یتواند مدیران را در افزایش بهرهوری سازمان یاری دهد برخی یافتهها نشان میدهند .یکی از عوامل
متغیرهای مربوط به بهرهوری م 
احتمالی بهبود بهرهوری ،کیفیت زندگی کاری کارکنان است .کاسیو ( ) 989 1تعریف نسبتًاًا جامعی از کیفیت زندگی کاری ارائه داده
یگوید :به کیفیت زندگیکاری از دو منظر میتوان نگریست ،از یک منظر کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی
وم 
در سازمان نظیر خطمشیهای غنیسازی شغلی ،دموکراسی سرپرستی ،تعهدکاری و ایمنی شرایط کاری گفته میشود و از منظر دیگر
کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد و آن عبارت از طرز تلقی و برداشت کارکنان از امنیت ،رضایت
و امکان رشد و توسعه در درون سازمان است ( به نقل از قاسم زاده.) 84 31 ،
یدهد بین کیفیت زندگی کاری ،مشارکت در تصمیمگیری ،پرداخت منصفانه حقوق و مزایا و
شهای متعددی نشان م 
نتایج پژوه 
یکاری سرمایهگذاری
بهرهوری نیروی انسانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد بدین معنا که هرچه در ایجاد سیستم کیفیت زندگ 
شود بر بهرهوری سازمان افزوده خواهد شد (ساعدی و همکاران 89 31،؛گودرزی و عطایی 88 31،؛ کریموند 83 31؛ دهقان نیری و
یکاری و بهرهوری کارکنان شرکت ملی
همکاران .) 87 31 ،معمارزاده و اسدی () 87 31در پژوهشی با بررسی رابطه بین کیفیت زندگ 
پخش فرآوردههای نفتی ایران (منطقه تهران) به این نتیجه رسیدند که رابطهای معنیدار و مستقیم بین کیفیت زندگی کاری و بهرهوری
کارکنان سازمان وجود دارد .قاسمی( ) 79 31بر اساس مطالعه خود به تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهرهوری نیروی انسانی را در دو
شرکت معتبر ایرانی مورد بررسی قرار داده بود به این نتیجه رسیدکه بین کیفیت زندگی کاری و بهرهوری نیروی انسانی رابطه مستقیم
و معناداری وجود دارد یعنی هرچه در ایجاد سیستم کیفیت زندگی کاری سرمایهگذاری کنیم بر بهرهوری سازمان افزوده خواهد شد.
نکتهی حائز اهمیت این است که ایجاد رابطه بین بهرهوری و کیفیت زندگی کاری و ایجاد باورهای مشترک در سازمان با به

یگیرد(معدنی پور .)1831 ،کنوکس وهمکاران ) 1997 (5نیز معتقدند مدیران با دانستن
کارگیری رهبری و مدیریت صحیح شکل م 
یتوانند بهرهوری آنان را افزایش داده و ابعادی که ارتباط بیشتری با بهرهوری دارند را
شهای کیفیت زندگی از منظر کارکنان م 
ارز 

آگاهانه تحت تأثیر قرار دهند(دهقان نیری و همکاران .) 87 31 ،کوهستانی و شاهقلی ( ) 80 31در تحقیقی نشان دادند که بین سبک

رهبری مشارکتی با تعهد سازمانی در کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ساالن سیک و پفر ) 1977 ( 6بیان کردند که رفتار
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حمایتی رهبر ممکن است عواطف مثبت زیردستان را افزایش دهد و باعث افزایش عملکرد کاری در آنان بشود .داگالس ،تریمبل

(  ) 2006در تحقیقی به این نتیجه رسیدند روابط دوستانهای که در محل کار بین سرپرست و زیر دست است باعث افزایش رضایت
یدهد .مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و
شغلی ،دلبستگی ،تعهدسازمانی و ماندگاری در شغل شده و مشارکت را افزایش م 

انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد(ال نگان و تربم تت ) 999 1،8سازمانها به مدیران و

کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند .مدیر به عنوان نماینده
رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهرهوری در رأس سازمان قرار دارد .موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو
کهای مؤثر رهبری مدیر است .سبک رهبری مدیران بیانگر چگونگی تعامل باکارکنان تحت
چگونگی اعمال مدیریت و سب 

4

. Brooks BASS

5

. Konoxs at all
6
. salancik & pefeffer
7
. Daglas & Trimble
8
. Lambert &Nagent

88

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  /9زمستان 0931

یتواند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و
یباشد (پرا .) 2000 ،9مدیران با استفاده ازسبک صحیح رهبری م 
سرپرستی م 
کهای مدیریتی سبک تبدیلی و تبادلی است .رهبری
بهرهوری سازمان خود را افزایش دهند (مصداق راد .) 83 31 ،نوع خاصی از سب 
تبدیلی حکایت از نوعی نفوذ شگرف و فوق العاده در پیروان دارد .رهبران تبدیلی کسانی هستند که از طریق تعیین نقش و الزامات
بنظران مطرح
کار و وظیفه محوله پیروانشان را در جهت اهداف مقرر هدایت کنند و برانگیزند .امروزه همان طور که بسیاری از صاح 

کردهاند نیاز بنیادی رهبری در سازمانها ،تعیین مسیر ،جهت تالش جمعی در راستای پیشرفت سازمان است (برنز .) 1978 ،10در سبک

تبادلی رابطه کارکنان با یک رهبر مبتنی بر یک سیستم دو طرفه تقویت و پاداش است .رهبری تبادلی نیازهای اولیه (سطوح پایین) زیردستان
را تشخیص و رابطه را به گونهای ترتیب میدهد که این نیازها ارضا شود مشروط بر اینکه کارکنان نیز بطور رضایت بخشی انتظارات رهبر را

طکاری کارکنان با عملکرد و بازده کاری آنان،
تأمین نمایند (هوور .)1 99 1،11باتوجه به نقش کلیدی مدیران و ارتباط انکارناپذیر شرای 
کهای رهبری با بهرهوری انجام شد .در راستای دستیابی به
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و سب 
یگردد:
هدف فوق در پژوهش حاضر فرصیههای زیر بررسی م 
کهای رهبری وابعاد کیفیت زندگی کاری با بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد)2 .ابعاد کیفیت زندگی کاری
)1بین ابعاد سب 
شبینی کننده معنادار بهرهوری است.
کهای رهبری پی 
شبینی کننده معنادار بهرهوری است) 3 .ابعاد سب 
پی 

روش پژوهش

شهای توصیفی ازنوع (همبستگی) است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
این پژوهش از جمله پژوه 

شیراز (نفر  ) 588است .که گروه نمونه بر اساس جدول مورگان (نفر )212تعیین و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

عآوری دادهها
ابزار جم 

جهت جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد :الف)پرسشنامه کيفيت زندگي کاري که توسط قاسم زاده

( ) 84 31تهيه شده استاین پرسشنامه حاوی  53سوال وهشت مولفه بوده و هر سوال بر اساس طیف لیکرت بصورت کامال مخالفم( )1تا
کامال موافقم( )5و هشت سوال آن بطور معکوس امتیازبندی شده است .جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که
ضریب پایایی  ./ 93بدست آمد پور کبیریان  86 31ضریب پایایی این پرسشنامه را  0/839گزارش کرده است .ب) پرسشنامه سبک
یباشدوشامل  45سوال است
رهبری این پرسشنامه توسط باس() 99 10تهیه شده است که حاوی دو بعد سبک رهبری تبدیلی وتبادلی م 
که هر سوال براساس پنج گزینه به صورت مکررا ( )4تا اصال( )0امتیاز بندی شده است ضرایب پایایی برای نفوذآرمانی  ./ 75تحریک
عقالنی ،0/6انگیزش الهامی  ،./ 58مالحظه انفرادی ،./25پاداش اقتضایی  ،./ 69مدیریت فعال  ، ./ 71مدیریت منفعل ./ 64 ،بی بندو باری
 ./ 63بدست آمد .ستاری و همکاران  85 31ضرایب پایایی را برای سبک رهبری تبدیلی با اعتبار 0/ 81و برای سبک رهبری تبادلی 0/ 76
بدست آوردند .در این پژوهش روایی این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است .ج) پرسشنامه بهرهوري :اين پرسشنامه توسط هرسی و
یباشد و شامل  32سواال ک تس هه بر اساس طیف لیکرت هر سوال
بالنچارد و گلداسميت() 994 1ساخته شده است که دارای 7گويه م 
بصورت خیلی کم()1تا خیلی زیاد( )5امتیازبندی شده است .ضریب پایایی ./ 87بدست آمد .مشبکی  84 31ضریب پایایی این پرسشنامه
را  0/38گزارش کرده.

9

.Perra
. Burns
11.
Hoover

10
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یافتههای پژوهش

یشود بین ابعاد سبک رهبری( به استثناء مدیریت منفعل و بیبندوبار) و بهرهوری رابطهی
همانطور که در جدول شماره یک دیده م 

یشود.
مثبت و معنی دار مشاهده م 

جدول:1-ماتریس همبستگی بین ابعاد سبکهای رهبری با میزان بهرهوری
بهرهوري
كهاي رهبري
ابعاد سب 

ضریب

سطح معناداری

همبستگی
0/ 34

0/1 000

0/ 42

0/1 000

نفوذ آرماني
انگيزش الهامي

0/ 46

0/1 000

مالحظه انفرادي

0/ 28

0/1 000

پاداش اقتضا يي

0/33

0/1 000

مديريت فعال

0/ 21

0/ 002

مديريت منفعل

0/ 03

0/ 6

بي بند و باري

0/ 06

0/3

تحر كي

عقالني

جدول :2-ماتریس همبستگی بین ابعاد يك فيت زندگي كاري با ميزان بهرهوري
بهرهوري
ابعاد يك فيت زندگي كاري
روابط انساني در محیط کاری

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

0/714

0/1 000

0/ 34

0/1 000

پیشرفت شغلي

0/916

0/1 000

مشاركت

0/5

0/1 000

امنيت شغلي

0/ 55

رعايت حقوق و منزلت انسانی

0/5

توازن بین کار و زندگی

0/1 000
0/1 000

تعهد كاري

0/ 62

0/1 000

مسائل مالي و رفاهی

0/ 43

0/1 000

یشود.
یدار مشاهده م 
همانطور که در جدول شماره  2دیده شد بین تمام ابعاد کیفیت زندگی کاری و بهرهوری رابطهی مثبت و معن 
كهاي رهبري
جدول :3-جدول رگرسیون بهرهوری بر ابعاد سب 
<
2
متغیرهای پیش بین R
T
Beta
P
DF
F
R
نفوذ آرماني

<

P

1/ 07

11/07

0/ 2

3/4

3/4

0/1 00

انگيزش الهامي

3/3

3/3

0/1 00

مالحظه انفرادي

1/3

1/3

0/1

0/ 84

0/ 84

0/4

0/ 805

0/8

0/4

تحر كي

عقالني

8

پاداش اقتضا يي
مديريت فعال

0/ 55

0/ 3

11/1

202

0/1 000

مديريت منفعل

1/5

1/5

0/1

بي بند و باري

-1/2

-1/2

0/2

یکنندو دو بعد انگیزش الهامی
یدهد که ابعاد سبک رهبری در مجموع  % 30از واریانس بهرهوری را تبیین م 
نتایج جدول  3نشان م 
و تحریک عقالنی قدرت پیش بینی مثبت و معنی داری برای بهرهوری دارند.
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متغیرهای پیش بین

جدول:4-جدول رگرسیون بهرهوری بر ابعاد کیفیت زندگی کاری
<
2
R
T
Beta
P
DF
F
R

روابط انسانی در محیط کاری

<

P

--0/ 059

-0/ 58

0/3

امنیت شغلی

-0/720

-0/ 44

0/6

پیشرفت شغلی

0/423

4/ 04

0/1 000

0/ 042

0/ 53

0/ 5

0/ 092

1/1

0/ 23

مشارکت
رعایت حقوق و منزلت انسانی

0/ 72

0/25

/10

8

822

202

0/1 000

توازن بین کار و زندگی

0/720

0/ 39

0/6

تعهد کاری

0/ 389

5/2

0/1 000

مسایلمالی و رفاهی

0/ 075

1/1

0/2

نتایج جدول  4نشان میدهد که ابعاد سبک رهبری در مجموع  %25از واریانس بهرهوری را تبیین میکنند و دو بعد تعهد کاری
وپیشرفت شغلی قدرت پیش بینی مثبت و معنی داری برای بهرهوری دارند.

بحث و نتیجهگیری

کهای رهبری،کیفیت زندگی کاری با بهرهوری انجام شد .نتایج حاکی از این
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد سب 

یداری وجود
کهای رهبری به جز دو عامل بی بندوباری و مدیریت منفعل با بهرهوری رابطه مثبت و معن 
بود که بین همه ی ابعاد سب 
قتر سبکهای مدیریتی
دارد .این نتایج با یافتههای داگالس و تریمبل (  ،) 2006ساالن سیک و پفر( ) 1977همخوانی دارد .بررسی عمی 
یتواند راهگشای تبیین یافتههای این پژوهش باشد .در سبک مدیریتی تبدیلی محورهای اصلی فعالیت یک مدیر
تبدیلی و تبادلی م 
ایجاد جوی مملو از اطمینان و احترام ،مشخص نمودن اهداف سازمان برای کارکنان ،کمک به رشد و بالندگی کارکنان ،کمک به
کارکنان جهت خود گردانی مستقل و رسیدگی شخصی به مسائل کارکنان است(باس.) 990 1،در چنین محیطی نیازهای عاطفی و
یشود .از طرفی نظریه پردازان هدف از جمله الک و تام( )2 00 2معتقدند افرادی که هدف
شناختی کارکنان تا حدود زیادی تآمین م 
دارند بهتر از افراد بیهدف عمل میکنند اما داشتن هدف به تنهایی ،فقط قادر است عملکرد را افزایش دهد و آنچه موجب ایجاد
یدهد
یشود ویژگیهای دیگر یک مدیر تبدیلی است رضایت و مشارکت افراد در سازمان را افزایش م 
انگیزههای درونی در افراد م 
(به نقل از ریو،ترجمه سید محمدی  .) 85 31،مدیریت به سبک تبادلی نیز حائز ویژگیهایی است که اگر چه به لحاظ روابط انسانی
یتواند تا حدودی منجر به افزایش عملکرد افراد گردد .سیستم مدیریتی یک
نتر از مدیریت تبدیلی دارد اما به سهم خود م 
سطحی پایی 
مدیر تبادلی مبتنی بر پاداش و تنبیه است و همانطور که نتایج این پژوهش نشان داده است دو بعد پاداش اقتضایی و مدیریت فعال که
نشانگر تکیه بر پاداش از یک سو وجستجوی انحراف از مقررات و کنترل از سوی دیگر است(استیرز،بورترو بیگلی، 996 1،به نقل از
یتوان دور از انتظار دانست چون برای بسیاری از افراد
یداری با بهرهوری دارند .این نتیجه را نم 
زالی ) 77 31 ،رابطه ی مثبت و معن 
یشود .مشخصههای بارز دو بعد دیگر مدیریت تبادلی
تمایل به پاداش و اجتناب از تنبیه موجب افزایش عملکرد و در نتیجه بهرهوری م 
یعنی مدیریت منفعل و بی بندو بار عدم مشارکت در امور سازمان و اجتناب از مسئولیت است(کلوین ) 999 1،و در پژوهش حاضر بین
یدار مشاهده نشد .از نظر شرمرهورن ،هانت و اوزبورن(  ) 1997این دو ویژگی مشابه با زمانی است
این دو بعد و بهرهوری رابطهی معن 
که یک سیستم فاقد رهبر است بنابراین عملکرد کارکنان و به تبع آن بهرهوری ارتباط چندانی با مدیری و شیوهی مدیریتی او ندارد .از
یکاری و بهرهوری بود.این یافتهها با یافتههای
یدار بین تمام ابعاد کیفیت زندگ 
دیگر یافتههای این پژوهش وجود رابطهی مثبت و معن 
(معدنی پور1831،؛ کریموند 13 38،؛ قاسمی 79 31،؛ دهقان نیری و همکاران  87 31،؛ معمارزاده و اسدی ، 87 31،گودرزی و عطایی،
یتوان گفت محیط شغلی که در آن مسائلی چون رفاه مادی،
 ) 88 31همخوانی دارد .با نگاهی کوتاه به ابعاد کیفیت زندگی کاری م 
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تها باشد زمینه مساعدی برای رضایت شغلی
امنیت و پیشرفت شغلی ،مشارکت فرد و رعایت حقوق و منزلت انسانی محور اصلی فعالی 
کهای رهبری دو بعد تحریک عقال شزیگنا و ین
ینماید .نتایج آزمون فرضیه دوم نیز نشان داد که از میان ابعاد سب 
کارکنان فراهم م 
یداری برای بهرهوری دارند .این نتایج با پژوهش ساالن سیک و پفر( )1 977همسو
شبینی معن 
الهامی از سبک رهبری تبدیلی قدرت پی 
یتوان در ارضاء نیازهای مهمی چون نیاز به
یتوان برای این یافته ارائه کرد این است که نقش بارز این دو بعد را م 
است .تبیینی که م 
متر نیاز به خودگردانی مستقل جستجو کرد چنانچه بنیس و نانوس ) 1985 (12معتقدند رهبران تبدیلی
هدف ،نیاز به پیشرفت و از همه مه 

ماندازی قوی از آینده مبتنی بر ارزشها و آرمانها دارند و از طریق رفتارهای نمادین و گفتار متقاعدکننده ،این ارزشها را به
چش 

پیروانشان القاء میکنند .آنها مشوق خالقیت هستند و پیروانشان را در جهت رشد فردی برمیانگیزند و دراین کار به آنها کمک می-

شبینی بهرهوری اهمیت بیشتری از سایر ابعاد
یکنیم که این دو بعد در پی 
کنند .بنابراین علیرغم اهمیت دیگر ابعاد مدیریت ،مشاهده م 
دارند.
یتوانند بهرهوری را
نتایج مرتبط با فرضیه سوم نشان داد که از ابعاد کیفیت زندگی کاری دوبعد پیشرفت شغلی و تعهد کاری م 

شبینی کنند.این نتایج با یافتههای گروگر و همکاران ،)2 00 2( 13الو و ادوارد ) 2006 ( 14و لو ) 2000 ( 15همخوانی دارد .در تبیین این
پی 
یافته میتوان گفت گرچه همهی ابعاد کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی دارند اما زمانیکه شخص متعهد است و امکان پیشرفت او
هم فراهم است شاید ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد .میرسپاسی ( )1831در این مورد مینویسد که کیفیت زندگی کاری در
یک تعریف کلی به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان است از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود.
متر از شرایط و اقعی است .در مجموع یافتههای
بنابراین ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کاری و تأثیری که بر بهرهوری دارد مه 
این پژوهش در برگیرندهی مضامین نظری و کاربردی زیر است :به لحاظ نظری بررسی رابطهی دو متغیر سبکهای مدیریتی و کیفیت
زندگی کاری با بهرهوری از جنبههای بدیع این پژوهش است .با توجه به اهمیت بهرهوری شناسایی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر آن
یتوان با آشناسازی مدیران با
یتوان از نتایج این پژوهش م 
شهای آتی باشد .از منظر کاربردی نیز م 
یتواند راهگشای پژوه 
م 
کهای گوناگون مدیریتی و فراهم نمودن بستر جهت درک بیشتر تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهرهوری ،شرایط را برای عملکرد
سب 
بهتر کارکنان فراهم نمود .از جمله محدودیتهای این پژوهش عدم مطالعهی رابطه و یا تأثیر دیگر متغیرهای مرتبط با بهرهوری است.
یهای شخصیتی و هوش هیجانی و ویژگیهای سازمان از جمله هوش
از آنجا که ویژگیهای کارکنان یک سازمان از جمله ویژگ 
شهای آینده اثر تعاملی این
یشود در پژوه 
یتوانند با بهرهوری مرتبط باشند پیشنهاد م 
سازمانی ،جو سازمانی و فرهنگ سازمانی هم م 
کهای مدیریتی و کیفیت زندگی کاری بررسی شود.
عوامل با سب 
منابع

شهای بازرگانی.
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