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بررسي رابطه تعادل بين کار وزندگي و عملکرد سازماني
حاجيه رجبي فرجاد1ـ ليال موسوي فرد
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چكيده
فشارهاي وارده بر نيروي انساني براي افزايش بازدهي سازمان موجب افزايش استرس و عدم کاارايي کارکااان و
درنهايت باعث اختالل در زندگي شغلي و خانوادگي آنان ميگردد و رشد سازمان را با مخاطراتي مواجه ميکاد ،همين
امر بسترساز توجه ويژه به تعادل بين کار وزندگي کارکاان شده است .سازماني که به زندگي کارکاان و متعادلساازي
وظايف سازماني با آن توجه دارد ،در مسير افزايش عملکرد سازماني گام هاي مثبتي را برداشته است .اين پژوهش باه
باهدف تعيين رابطه تعادل بين کار وزندگي و عملکرد سازماني ميباشد ،روش تحقيق توصيفي-پيمايشي بوده اسات.
جامعه آماري کارمادان شعب بانک رفاه سطح شهر تهران به تعداد  400نفر ميباشد که از طريق فرمول کاوکران 196
نفر بهعاوان نمونه به روش تصادفي ساده انتخابشدهاند .ابزار گردآوري اطالعات دو پرسشاامه استاندارد تعاادل باين
کار وزندگي و عملکرد سازماني مي باشد .روايي پرسشاامه از طريق محتوايي و پايايي پرسشااامههاا از طرياق آففااي
کرونباخ براي پرسشاامه تعادل کار وزندگي  0/84و عملکرد سازماني  0/81ميباشد .روش تجزيهوتحليل دادهها آزمون
کلوموگروف اسمياروف ،همبستگي پيرسون و آزمون فريدمن استفادهشده است .نتايج بهدستآمده حاکي از آن اسات
که در اين پژوهش ضريب همبستگي تعادل بين کار وزندگي و عملکرد سازماني  0/529کاه در ساطح  0/05معااادار
ميباشد .همچاين همه مؤففه هاي تعادل بين کار وزندگي ( حمايت مدير ،حمايت ساازمان ،ارزش شاغل ،زماان کاار،
درآمد ،وضعيت نظارت و ميزان عالقه) با عملکرد سازماني رابطه مثبت و معااداري داشتهاند؛ اما در ايان مياان متغيار
ميزان عالقه نسبت به ساير مؤففه ها از همبساتگي بيشاتري نسابت باه سااير مؤففاههاا برخاوردار باود .همچااين در
اوفويتبادي رتبهي اين ابعاد نشان ميدهد که حمايت سازمان بيشتر از بقيه متغيرها موردتوجه قرارگرفته است و متغير
وضعيت نظارت پايين ترين ميزان توجه را در سازمان به خود اختصاص داده است.
واژههاي کليدي :تعادل بين کار وزندگي ،عملکرد سازماني ،شعب بانک ،کارکاان
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مقدمه

مافي باشد .هاگاميكه تضاد نقشها در بين اين دونيماه
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زندگي سازماني وزنادگي شخصاي الزم و ملازوم

زندگي در حداقل خود باشد و فرد در محل كار و خانه

يكديگرند .كاركااان مهامتارين سارمايههااي ساازمان

راضي بوده و بهخوبي عمل كاد ،در اين شرايط ميتوان

هستاد كه نقش محوري در تحول سازمان ايفا ميکااد

گفت كه تعادل خوبي بين كار وزندگي فرد وجاود دارد

تعادل بين کار وزندگي يکاي از متغيرهاايي اسات کاه

(رسااتمي و همکاااران .)25 ،1394 ،تعااادل بااين کااار

اخيراً به فحاظ اهميت ،موردتوجه بسياري از مديران که

وزندگي کارکااان ناهتاهاا رضاايت شاغلي کارکااان و

درصادد ارتقاا کيفيات مااابع انسااني خاود هساتاد

عملکرد سازمان را تحت تأثير قرار مايدهاد بلکاه بار

قرارگرفته است؛ گرچه مطافعه شاخصههايي کاه باراي

زندگي خارج از کار کارکاان ازجمله خاانواده ،اوقاات

کيفيت زندگي کاري و تعادل بين کار وزندگي سودماد

فراغات و نيازهااي اجتمااعي نياز تأثيرگابار اسات.

و يا مهم هستاد تاريخچهاي ديريااه دارد .هاگااميکاه

هاگاميکه نيازهاي کارکاان در محل کار برآورده نماي-

سازمان کيفيت زندگي کاري به کارکاان خود ارائه ماي-

شود ،بهاحتمالزياد آنها استرس کاري بساياري تجرباه

دهد ،ياک رويکارد عاافي در جهات جابب و حفا

ميکااد که پيامدهاي مافي بر رفاه کارکااان و عملکارد

کارمادان خود انجام داده است .درواقاع باعاث شاکل-

شغلي آنها خواهد داشت و باعث ميشود کارکااان از

گيري اين ايده ميشود که سازمان قادر به ارائاه محايط

کار خود راضي نباشاد (هانگ مي 2و همکاران،2015 ،

کاري مااسب به کارکاان خود ميباشد و رضايت شغلي

 .)418يکي از سازههاي روانشااختي مربوط به رفتاار

باراي کارکااان خاود باه وجاود مايآورد (ذاکرياان و

کاري که توجه بسياري را در سالهاي اخيار باه خاود

همکاران .)38 ،1392 ،پرداختن به كاار و خاانواده ،دو

جلب کرده است ،تعادل کار وزندگي و رضايت شغلي

جابه مهم از زندگي هر فرد را تشكيل ميدهد .ساالمت

کارکاان است (روشنبين و پهلوان .)25 ،1394 ،وقتي

جسمي و روحي انسانها درگرو هماهاگي و سازگاري

صحبت از عملکرد ميشود نتيجهي کار بهدستآمده به

اين دو جابه قرار دارد .بهوياژه در جواماع اماروزي كاه

ذهن متبادر ميگردد ،عدهاي نيز عملکرد را براي فراياد

افراد بيشتر ساعات زندگي خود را در سازمان يا محال

انجام کار و نحوهي انجام وظايف به کار ميبرند .توجاه

كار خود ميگبراناد ،پرداختن به نقشهاي متفااوت در

به عملکرد سازماني ،بخش جداييناپابير برناماههااي

ساير جابههاي زندگي ماناد خانواده ،دوستان ،اجتماا،،

مديريت ماابع انساني و بسيار کارآمد در توسعه حرفهاي

اوقات فراغت و  ،...به دغدغه اصلي بسياري از جامعه-

محسوب ميشود (شمس مورکاني و همکاران،1393 ،

شااسان و روانشااسان تبديلشده است .ايجااد تعاادل

 .)172همواره در اکثر سازمان هااي جهاان ،ماديران و

بين كار وزنادگي ،مااافع متعاددي را باه هماراه دارد،

رهبااران سااازماني دربااي ارتقااا و بهبااود عملکاارد

ازجمله اياكه مشاركت در نقشهاي چادگانه ،افراد را از

سازمان هاي خويش مي باشاد .عملکرد سازمان ترکياب

تأثيرات تجربههاي مافي در تمامي نقشهاا محافظات

گسترده اي هم از دريافتي هاي غيرملماوس ،هام چاون

كارده و حمايات مايكااد (وو 1و همکااران،2013 ،

افزايش دانش ساازماني و هام درياافتي هااي عيااي و

 .)1448ازآنجاكه زنادگي كااري هار فارد بار زنادگي

ملمااوس ،هاام چااون نتااايج اقتصااادي و مااافي اساات.

خصوصي او تأثير ميگبارد و عكس آن نياز مايتواناد

مدلهاي گوناگوني تالش کردهاند عملکرد ساازماني را

صحيح باشد ،هر فردي كه يك زندگي كاري دارد ،بايد

معرفي و ارزيابي کااد .بررسي اين افگوها نشاان از آن

راهي براي تركيب زندگي كااري وزنادگي خصوصاي

دارد که اوالً تغييرات عملکرد سازماني بايد اندازه گيري

خود پيدا كاد .اين تأثيرهاي دوجانبه ميتواند مثبات ياا

و ساجش شود .ثانيًا تغييرات عملکرد سازمان باياد در
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تمامي سطوح سازمان موردتوجه باشد و اهداف فردي،

اجرايي جهات افازايش بهباود و عملکارد کارکااان و

گروهي در سازمان بايد در راساتاي اهاداف ساازماني

سازمان خود سعي خواهاد نمود با بررساي و شاااخت

قرار گيرد .ثافثاً در اندازه گيري سطح عملکارد ساازمان

رابطه کار وزنادگي و عملکارد ساازماني راهكارهااي

بايد از ابزارهايي که ابعاد گوناگون عملکرد ساازمان را

مااسب جهت بهبود عملكرد كاري كاركاان باناک رفااه

موردتوجااه قاارار م ايدهاااد اسااتفاده کاارد (عالمااه و

را شااسايي نماياد و از آن براي باال بردن توانماديهاا،

مقاادمي ،1389،ص  .)15امااروزه سااازماني كااه از

كارايي و اثربخشي و افزايش عملکرد سازمان و جامعه

رويکردهاي ماابع انساني بهاره مايبارد مايتواناد راه

استفاده بهياه نماياد

مسير دستيابي به توسعه خود را تضمين نمايد .در بحث

ميالدي

ويجيچ

رقابت بينافملل سازمانهايي پيشتاز هستاد كه توساعه

جاسترزبوسکي )1799-1882( 6اصطالح تعادل بين

ماابع انساني در آنها بهعاوان يک بحث اصالي مطارح

کار وزندگي را در مقافهاي با عاوان پيرامون تعادل بين

ميباشد در اين راه يکي از رويکردهااي توساعه مااابع

کار وزندگي :علم کار ،بر اساس واقعيات بهدستآمده

انساني عملکرد سازماني است .در جهان كاوني عملکرد

از علم طبيعت به کاربرد (پاکاگار ،1395 ،ص .)35

نيروي انساني عاصر مهم واصلي است كه بهواساطه آن

تعادل كار وزندگ ي واژهاي عمومي است كه براي

ميتوان در جهت پويايي و ساتگريزي گام برداشت و

توصيف فعافيتهاي سازماني بهماظور بهبود تجربه

محايط و جوساازماني را در جهات افازايش عملکارد

كاركاان از زمياههاي كاري و غير کاري بهکاربرده مي-

نيروي انساني متحول نمود .كاركااان توانمااد نگارش

شود (وو 7و همکاران .)1449 ،2013 ،اهداف اساسي

مثبتي نسبت به كار داشته ،خالقتر و پرانرژيتر بوده و

علم تعادل بين کار وزندگي ،بهبود نحوه انجام کار،

رضايت شغلي و تعهد سازماني بااالتري دارناد (فان و

روشها و ابزار کار و انطباق آنها با ويژگيهاي روان ي

همکاران .)185 :2015 ،3از ديدگاه سازماني ،علم تعادل

و جسمي انسان است .افبته بايد توجه داشت که با

باين کااار وزناادگي در صااورت پياااده شاادن در تمااام

مراعات اصول تعادل بين کار وزندگي ،فشار کاري 8و

سازمان ها باعث ايجاد بهره وري ،افزايش توفيد ،كارايي

خستگيهاي بيمورد کاهش مييابد .همچاين ،تعادل

بيشتر ،جلوگيري از غيبت 4و خستگي در کار 5مي شود

بين کار وزندگي در پي انطباق علمي شغل ،شرايط،

و درنتيجه سبب افزايش درآمد ملي كشورها ميگاردد.

ابزار و محيط کار با مشخصات فيزيکي و بدني انسان و

همچاين بانکها در ايران ازجمله بانک رفااه باا نگااه

نيز تعيين نيرو و توانايي جسمي اوست .بايد شغل و

راهبردي به ماابع انساني آن را بهعاوان دارايي هوشماد

محيط کار چاان طراحي شود که با مشخصات فيزيکي

و ارزشماد در نظر داشته و بيشازپيش به ارتقاء عملكرد

ميانگين افراد (با ملحوظ کردن انحراف معيارهاي

و رضايت شغلي كاركاان توجه دارد .بهبود تعاادل کاار

مربوطه) مطابقت داشته باشد (پاکاگار ،1395 ،ص

وزندگي كاركاان مستلزم اهتمام ماديريت ساازمان باه

 .)39مؤففههاي تعادل بين کار وزندگي از ديدگاه (وو،

تدوين سياستهاي حمايتگرانه از ماابع انساني است.

روسويدي ،کليبرن و امسي کارسي )2013 ،عبارتاند

امروزه توجهي كه به تعادل کار وزندگي كاري ميشود

از :حمايت مدير ،حمايت سازمان ،ارزش شغل ،زمان

بازتابي است از اهميتي كه همگاان باراي آن قائالاناد؛

کار ،درآمد ،وضعيت نظارت و ميزان عالقه

پژوهشگر

فهستاني

به

نام

باابراين با توجه به اهميت و جايگااه تعاادل باين کاار

عملکرد سازماني :عملکرد در فغت يعاي حافت يا

وزندگي در شعب بانک رفاه تهاران ،ماديران ارشاد و

کيفيت کارکرد؛ باابراين ،عملکرد سازماني يک سازهي
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پيشرفت و موفقيت خود را بهتر و مطمئنتار بپيماياد و

تعادل بين کار وزندگي :نخستين بار در سال ۱۸۵۷
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کلي است که بر چگونگي انجام عمليات سازماني

 کار آيي :رابطه بين نتيجه بهدستآمده و ماابع

اشاره دارد .معروفترين تعريف عملکرد توسط نيلي و

استفادهشده(.درستکار کردن) (فطفي.)1395 ،

همکاران ( )2002ارائهشده است« :فراياد تبيين کيفيت

باابراين (عملکرد = اثربخشي × کارايي)

اثربخشي و کارايي اقدامات گبشته» .طبق اين تعريف،

بهعبارتديگر عملکرد سازماني عبارت است از تحقق

عملکرد به دو جزء تقسيم ميشود )1 :کارايي که

همزمان اثربخشي و کارايي براي مثال وقتي تاها نيمي

توصيفکاادهي چگونگي استفاده سازمان از ماابع در

از اهداف يک فعافيت (اثربخشي پاجاهدرصد) با دو

توفيد خدمات يا محصوالت است ،يعاي رابطه بين

برابر ماابع الزم (کارايي پاجاهدرصد) محقق شود

ترکيب واقعي و مطلوب دروندادها براي توفيد

عملکرد بهدستآمده بيستوپاج درصد خواهد بود،

بروندادهاي معين؛ و  )2اثربخشي که توصيفکاادهي

دکتر جوران در هادبوک خويش درست انجام دادن کار

درجهي نيل به اهداف سازماني است (رهاورد،1387،

درست را عملکرد قلمداد ميکاد (فطفي .)1395 ،مدل

ص  .)18بقاء و تداوم فعافيتهاي سازمانها و

عملکرد سازماني هرسي و گلد اسميت که معروف به

مؤسسات به چگونگي عملکرد سازماني بستگي دارد.

مدل اچيو است ،عملكرد كاركاان تابعي از متغيرهايي

در هر ادارهاي نقش نيروي کار در تمام عرصههاي

است که در روبرو آمده استP =f (A.C.H.I.E.V.E) :

فعافيت مهم شااختهشده است ،باابراين مهمترين مؤففه

« :Pعملکرد( »9ميزان اهدافي که تحققيافتهاند)؛

کار و فعافيت انسانها هستاد که تصميمات را اتخاذ

«:Aتوانايي( »10قدرت به انجام رساندن توفيق

ميکااد ،سپس آن را به اجرا درميآورند و بر پايه آنها
تداوم فعافيتهاي آياده را پيشبياي ميکااد .شواهد
تجربي نشان ميدهد زماني که عملکرد سازماني پايين
باشد مشکالت بسياري در سازمانها وادارات به وجود
ميآيد ،باابراين در حيطه مشاغل گاهي فرصتها

آميزيک تکليف)؛
« :Cوضوح( »11وضوح در درک پبيرش نحوه کار،
محل و چگونگي انجام آن)؛
«:Hحمايت سازماني( »12حمايتي که کارمادان براي
تکميل کردن اثربخشي کار به آن نياز دارند)؛

بهگونهاي فراهم ميشوند که فرد بتواند اوفويتهاي

« :Iانگيزه( »13شور و شوق و تمايل به انجام تکليف)؛

شغلي خود را بدون تغيير مسيرهاي شغلي خود بيان کاد

«:Eارزشيابي( »14سازوکار قضاوت در رابطه با

(احمديان و قرباني .)113 ،1392 ،عملکرد سازماني
بهعاوان يکي از معيارهاي ساجش فعافيتها ،با در نظر
گرفتن هدف و مقصد مدنظر از دو زاويه مجزا

چادوچون انجام کار)؛
« :Vاعتبار( »15متااسب ،قانونمادي و مشرو ،بودن
تصميم مدير)؛

قابلبررسي است .از يکسو ،نقش مفيد و مؤثر بودن

« :Eمحيط( »16مجموعه عوامل مؤثر بر

فعافيت در دستيابي به هدف ترسيمي مورد ارزيابي

برونسازماني)(خاکي.)55 ،1388 ،

قرارگرفته و از سوي ديگر باازده فعافيت مطرح

طي سافيان اخير ،نقش حياتي تعادل بين کار

ميشود .بر اين اسااس ميتوان عملکرد سازماني را به

وزندگي درافزايش بهرهوري ،کاهش آسيبهاي

دو مؤففه تجزيه کرد (فطفي:)1395 ،

عضالني  -اسکلتي ،بهبود کيفيت ،ايماي و کارايي کلي

 اثربخشي :ميزاني که فعافيتهاي برنامهريزيشده

سازمانها مشخصترشده است .متخصصين تعادل بين

تحققيافته و نتايج برنامهريزيشده بهدستآمده

کار وزندگي با بهياه کردن تااسب بين انسان و ساير

است( .کار درست کردن).

اجزاي دستگاههاي کار ،کارايي انسان و سيستمها را
بهبود بخشيدهاند .در حال حاضر توجه به تعادل بين
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کار و زندگي در سازمانها از حد يک ابزار فراتر رفته

فرصتجويي هوشمادانه و پيشروي با فرضيهها بر

است .تجربيات کشورهاي صاعتي نشان ميدهد که

عملکرد سازماني اندکي بيشتر ساير مؤففههاي تعادل

پرداختن به تعادل بين کار وزندگي و پيادهسازي آن

بين کار وزندگي بوده است .نجارزاده ( )1394تحقيقي

ميتواند به بسياري از جابههاي عملکرد سازمان کمک

تحت عاوان"رابطه تعادل بين کار وزندگي و مسئوفيت-

نمايد .امروزه تعادل بين کار وزندگي بهعاوان يکي از

پبيري اجتماعي مديران ادارات دوفتي شهر کرمان" ،را

مشخصههاي مهم در فرمولبادي استراتژي بوده و

انجام داده است که نتايج تحقيق حاکي از آن است که

فراياد پيادهسازي آن در راستاي نيل به اهداف سازماني

متغيرهاي بداهه انديشي ،زمان انديشي ،سعي و خطا

در نظر گرفته ميشود .از اين ديدگاه ،تعادل بين کار

انديشي و تااقض انديشي به ترتيب بيشترين تأثير بر

وزندگي بهعاوان دانشي جهت بهبود بهرهوري سيستم،

متغير مسئوفيت اجتماعي دارند يا به عبارتي متغير

ايجاد محيط کار مااسب ،پيشگيري از حوادث و

مسئوفيت اجتماعي را پيشبياي ميکااد.

بيماريهاي ناشي از کار و بهبود راندمان و عملکرد

کاگ و کو ( )2009در تحقيقي با عاوان درک
کارمادان هتل از تعادل بين کار وزندگي آنها هفت
بعد از تعادل بين کار وزندگي شامل :زمان کافي از کار

پيشينه پژوهش

داشتن ،وفاداري به کار ،حمايت محل کار،

بررسيهاي ديويس و استورم ( ،)1991ثابت

انعطافپبيري در برنامه ،جهتگيري زندگي ،نگهداري

ميکاد كه بين تعادل بين کار وزندگي و كارايي رابطه

کار و حرفه ،کاهش داوطلبانه ساعات کاري را

مثبتي وجود دارد ،يعاي افرادي كه از شغل خود

موردبررسي قراردادند که نتايج نشان داد که اقتباس

رضايت باطاي بيشتري دارند ،دستکم در پارهاي از

سيستمهاي کارماد محور و رويکردهاي يکپارچه سبب

موقعيتهاي شغلي پركارترند (رابياز .)12 :1989،ثابت

موفقيت و تعادل بين کار وزندگي ميشود .پانيسوارا و

پور ( )1392تحقيقي تحت عاوان «بررسي جايگاه

سربانا" ،)2013( 19وضعيت تأهل و کار وزندگي تعادل"

عملکرد سازماني در تعادل بين کار وزندگي در گروه

تعادل" را بررسي کردند .اين مطافعه به بررسي اياکه آيا

کارخانهها کشتيسازي کشور» را انجام داده است که

وضعيت تأهل تأثيري بر تعادل کار وزندگي بهطوريکه

نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين عملکرد-

سازمان بتواند سياستهاي مااسب انگيزشي را اجرا

تعادل بين کار وزندگي ،رابطه مثبت و معااداري وجود

نمايد .يافتهها نشان ميدهد که چهار گروه از کارکاان

دارد .همچاين نتايج آزمون همبستگي نشان داد که

ازجمله در تحقيقات (مجرد ،متأهل بدون فرزند،

تمامي مؤففههاي عملکرد (مسئوفيتپبيري کارکاان،

ازدواج با کودکان زير  18سال ،ازدواج با کودکان بيش

انگيزش ،مشارکت ،دانش و مهارت) با متغير تعادل کار

از  )18به ميزان قابلتوجهي تفاوت در تعادل کار
20

و خانواده رابطه مثبت و معااداري دارد .يزدانشااس و

وزندگي ندارند .محمد خليل ( ،)2013عاوان ارتباط

هاشمپور ( )1394تحقيقي تحت عاوان تأثير مؤففههاي

مقدمات کار غيراستاندارد و تعادل کار وزندگي و تعهد

تعادل بين کار وزندگي بر عملکرد سازماني؛

عاطفي کارکاان» را بررسي کردند .اين پژوهش باهدف

موردمطافعه :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني

بررسي ارتباط مقدمات کار غيراستاندارد ماناد وضعيت

استان قم» انجام دادهاند که نتايج تحقيق حاکي از آن

کار غيراستاندارد ،برنامه ،تغيير و ساعت به سمت

است که تأثير ابعاد تعادل بين کار وزندگي بر عملکرد

تعادل کار وزندگي و تعهد عاطفي کارکاان خدمات در

سازماني تائيد گرديد .يافتههاي تحقيق نشان داد تأثير

مافزي انجامشده است .نتايج نشان ميدهد که تاظيمات
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انسان قابلطرح است (پارکر.)2013 ،17
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براي مقدمات کار استاندارد يا غيراستاندارد عااصري

محققياي نظير بيکر )2010( 23و جابوئر و سانتوس

هستاد که به رضايت کارکاان با تعادل کار وزندگي و

( )2008ميباشد.

تعهد عاطفي تأثير ميگبارد .مدل فرضي نشان ميدهد

کاظمي و نارونجوب

25

24

( ،)2015تحقيقي تحت
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که بهترين واسط براي تعادل کار وزندگي ،رضايت

عاوان «ترويج تعادل بين کار وزندگي در رهبران

شغلي است .نائودي ،)2014( 21تحقيقي تحت عاوان

سازماني بهوسيله طراحي محيط کار حمايتي» ،انجام

تعادل بين کار وزندگي براي ارتقاء توسعه پايدار :يک

دادند .هدف از اين تحقيق تأثير تعادل بين کار وزندگي

چارچوب پيشاهادي ،توسعه پايدار سازمان ملل" ،انجام

بر طراحي محيط کار در کشور فاالند بوده است .نتايج

دادند .هدف از اين تحقيق بررسي بخشي از خواسته-

حاکي از آن است که ظرفيت رهبران مديريتي براي

هاي اجتماعي ميباشد و يکي از چافشهاي مهمي

تعادل بين کار وزندگي عاملي براي سطح عملکرد

است که در قرن  21سازمانها با آن مواجهه شدهاند و

عافي است .دانش شغلي گسترده همراه باتجربه کاري

اغلب شرکتها به توسعه پايدار بهعاوان بخش مهمي

وسيع دستورافعملي صحيح براي توسعه تعادل بين کار

از سازمان توجه دارند .روش اين تحقيق اساس

وزندگي است .محيط داخلي سازمان همراه با عااصر

نظرساجي بهعملآمده در سال  2010بهوسيله اساتر 22

سازماني

يا

و پيمان جهاني سازمان ملل (که شامل  766مدير

حمايتکااده فراياد ادراکي فردي که مسئول تفکر

اجرائي از سراسر دنيا ميباشد) 93 ،درصد اعالم

هوشماد است ،شود .رهبران بهعاوان سازندگان و

نمودند که پايداري عاملي مهم براي موفقيت شرکتها

اصالحکاادگان محيط داخلي سازمانها در نظر گرفته

ميباشد و  75درصد اعالم نمودند که استراتژيهاي

ميشوند ،داشتن توانايي براي ارتقاء و ايجاد ارتباط

پايداري به رشد درآمد ،محافظت و ساخت محصول،

قويتر ميان فرايادهاي سازماني و توانايي فراگيري

ارتقاء شهرت و کاهش هزياهها ميتواند کمک بکاد.

کارگروهي بهماظور پيادهسازي تعادل بين کار وزندگ ي

در هر دو سطح نظري و عملي تعاريف و تفاسير متعدد

از ويژگيهاي آنها ميباشد .مجموعهاي از فعافيتها

براي توسعه پايدار وجود دارد .نتايج حاکي از آن است

شامل :آموزش تخصصي ،افزايش مهارت و فراگيري

که خط فکري بهکارگيري شده در سازمانها بهماظور

طرحهاي تخصصي ميتواند رهبراني با مهارتهايي

برآورد نيازها و خواستههاي نسل امروزي بدون

براي افزايش تعادل بين کار و زندگي به وجود آورد.

مصافحه نيازها و خواستههاي نسل آياده سازگار با نظر

کافيش 26و همکاران ( ،)2016عاوان "کمک يا مانع؟

متحد

ميتواند

هم

عملکردسازماني

تعادل کار و زندگي

توانايي

حمايت مدير

وضوح

حمايت سازمان

کمک

ارزش شغل

مشوق

زمان کار

ارزيابي

درآمد

اعنبار

وضعيت نظارت

محيط

ميزان عالقه

شکل  :1مدل مفهومي

محدودکااده
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تعادل کار وزندگي در مديريت زنان" را بررسي

زماني نيز سال  1396مي باشد حجم نمونه با استفاده از

کردند .يافتهها نشان داد ارزش تعادل کار وزندگي در

فرمااول کااوکران شااامل  196نفاار م ايباشااد و روش

بهبود مديريت زنان است ،اما اين اثر فوري نيست و در

نمونه گيري تصادفي ساده ماي باشاد .باراي گاردآوري

تمام زمياههاي سازماني عمل نميکاد.

اطالعات از ابزار پرسشاامه استفاده شده است که شامل

با توجه به ادبيات موجود درباره ابعاد تعادل کار

دو پرسشاامه استاندارد عملکرد سازماني و تعادل باين

وزندگي بر اساس (وو ،روسويدي ،کليبرن و امسي

کار وزندگي مي باشاد .ساؤاالت مرباوط باه عملکارد

کارسي )2013 ،و ابعاد عملکرد سازماني بر اساس

سااازماني برگرفتااه از پرسشاااامه اسااتاندارد هرس اي و

(هرسي و گلداسميت )1981 ،فرضيههاي زير مفروض

گلداسميت ( )1981و سؤاالت تعادل بين کار وزندگي

است:

برگرفته از پرسشاامه استاندارد (وو ،روسويدي ،کليبرن

فرضيه اصلي :بين تعادل کار وزندگي و عملکرد

و امسي کارساي )2013 ،اسات .رواياي پرسشااامه از

سازماني رابطه وجود دارد.

طريق روايي محتوايي اسات .پاياايي پرسشااامه هاا از

 )1بين حمايت مدير و عملکرد سازماني رابطه وجود
دارد.
 )2بين حمايت سازمان و عملکرد سازماني رابطه
وجود دارد.
 )3بين ارزش شغل و عملکرد سازماني رابطه وجود
دارد.
 )4بين زمان کار و عملکرد سازماني رابطه وجود دارد.
 )5بين درآمد و عملکرد سازماني رابطه وجود دارد.
 )6بين وضعيت نظارت و عملکرد سازماني رابطه
وجود دارد.
 )7بين ميزان عالقه و عملکرد سازماني رابطه وجود
دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضار ازنظار هادف کااربردي و ازنظار
گاردآوري دادههاا ،توصايفي از ناو ،پيمايشاي اساات.
جامعه آمااري پاژوهش حاضار را تعاداد  400نفار از
کارمادان دوفات شااغل در باناک رفااه شاعب تهاران
تشکيل ميدهاد .نمونه آماري پژوهش از ميان کارمادان
شاغل در بانک رفاه شعب تهران انتخااب و پرسشااامه
بين آنان توزيع و جمعآوريشده است؛ باابراين قلمارو
مکاني تحقيق بانک رفاه شاعب تهاران اسات .قلمارو

وزندگي  0/84و عملکرد سازماني  0/81ميباشد .براي
بررسي نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون کلمگاروف
استفاده و همچاين در آمار استاباطي با توجه به ساطح
اندازهگياري متغيرهاا از آزماون همبساتگي و فريادمن
استفادهشده است.
يافتهها

يافتههاي توصيفي
بر اساس اطالعات جماعآوريشاده از پرسشااامه،
دادههاي جمعيت شااختي نشاان داد کاه  55درصاد از
حجم نمونه را مردان و  45درصد آنها را زنان تشکيل
داد .در توزيع ساي پاسخدهادگان ،بيشترين فراواني باه
افرادي با ساين  31تا  35سال ( 38درصد) و کمتارين
آن به افرادي با ساين  25تا  30سال مرباوط مايشاد.
بيشترين ميزان تحصيالت پاسخ دهادگان به فيساانس و
کمترين آن به مقطع دکترا مربوط ميشد .همچاين نتايج
نشان داد افراد داراي  11-15سال سابقه کااري باا 47
درصد ،بيشترين تعداد و افراد داراي  1-5ساال ساابقه
کاري با  9درصد کمترين تعداد پاسخگويان اين نموناه
را تشکيل داده بودند .توزيع شغلي پاساخگويان نشاان
داد کارشااسان با  54درصد بيشترين تعداد و مديران با
 2درصد کمترين تعداد پاسخگويان را در حجم نموناه
تشکيل ميدادند.
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فرضيههاي فرعي:

طرياق آففاااي کرونباااخ بااراي پرسشاااامه تعااادل کااار
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يافتههاي استاباطي

وزندگي و عملکرد سازماني بوده است .نتايج اين

بهماظور مشخص شدن نو ،آزمون مورداستفاده

محاسبات از طريق خروجي نرمافزار  SPSSنشان ميدهد

براي فرضيههاي تحقيق ابتدا به بررسي نرمال يا

که بين تعادل کار وزندگي و عملکرد سازماني رابطه
*

غيرفرمال بودن دادههاي مربوط به فرضيهها از طريق

معااداري وجود دارد .ميزان ضريب همبستگي ( )0/529

آزمون کوفموگروف پرداختهشده است .مقدار آماره

بهدستآمده با حجم نمونه  196در سطح اففاي 0/05

آزمون در مورد متغيرهاي تحقيق در سطح خطاي 5

معاادار است؛ باابراين با  95درصد اطمياان ميتوان گفت

درصد بيشتر از مقدار بحراني است؛ باابراين فرضيه

که فرضيه ( )H1پبيرفته ميشود.

صفر ،يعاي نرمال بودن دادهها تائيد ميشود .فبا با
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توجه به نرمال بودن توزيع متغير ميتوان از آزمونهاي

فرضيهي فرعي  :1بين حمايت مديران و عملکرد

پارامتريک استفاده کرد نتايج حاصل از آزمون

سازماني رابطه وجود دارد.

كوفموگروف-اسيمرئوف در جدول ( )1ارائه گرديده

مطابق جدول ( )2بين حمايت مديران و عملکرد

است.

سازماني رابطه وجود دارد ...نتايج اين محاسبات نشان

جدول  :1نتايج حاصل از آزمون كوفموگروف-

ميدهد که بين حمايت مديران وزندگي و عملکرد

اسيمرئوف

سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان ضريب

متغير

رديف

مقادير
آمارهي

Z

*

مقادير

همبستگي (  )0/616بهدستآمده با حجم نمونه  196در

معناداري

سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با  95درصد

1

عملکرد سازماني

1/629

0/102

2

تعادل بين کار وزندگي

2/289

0/109

3

حمايت سازمان

1/672

0/301

4

حمايت مدير

1/275

0/154

5

رزش شغل

2/122

0/201

6

زمان کار

2/239

0/157

7

درآمد

1/585

0/134

8

وضعيت نظارت

1/975

0/102

9

ميزان عالقه

1/277

0/154

اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته ميشود.
فرضيهي فرعي دو :بين حمايت سازمان و عملکرد
سازماني رابطه وجود دارد.
مطابق جدول ( )2بين حمايت سازمان و عملکرد
سازماني رابطه وجود دارد .دومي فرضيه پژوهش
دربارهي رابطه حمايت سازمان و عملکرد سازماني بوده
است .نتايج نشان ميدهد که بين حمايت سازمان و
عملکرد سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان

نتايج بهدستآمده از اين آزمون در سطح معااداري

ضريب همبستگي (* )0/538بهدستآمده با حجم نمونه

نشان ميدهد که توزيع دادههاي مربوطه بهتمامي

 196در سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با 95

متغيرهاي تحقيق در سطح اطمياان  95درصد نرمال

درصد اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته

است.

ميشود.

فرضيهي اصلي :بين تعادل کار وزندگي و عملکرد
سازماني رابطه وجود دارد.

فرضيهي فرعي سه :بين ارزش شغل و عملکرد

همانطور که در جدول ( )2مشاهده مينمايد بين

سازماني رابطه وجود دارد.

تعادل کار وزندگي و عملکرد سازماني رابطه وجود

مطابق جدول ( )2بين ارزش شغل و عملکرد

دارد .اوفين فرضيه پژوهش دربارهي رابطه تعادل کار

سازماني رابطه وجود دارد .سومين فرضيه پژوهش
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جدول  :2ضريب همبستگي ابعاد تعادل کار وزندگي و عملکرد سازماني
عملکرد سازماني
سطح معناداري

ضريب پيرسون
فرضيه اصلي :تعادل کار وزندگي

**0/529

0/000

فرضيه فرعي  :1حمايت مديران

**0/616

0/000

فرضيهي فرعي دو :حمايت سازمان

**

0/538

0/000

فرضيهي فرعي سه :ارزش شغل

**

0/413

0/000

فرضيهي فرعي  :4زمان کار

**0/512

0/000

فرضيهي فرعي  :5درآمد

**

0/445

0/000

**

0/407

فرضيهي فرعي  :6بين وضعيت نظارت
فرضيهي فرعي  :7بين ميزان عالقه

تعداد

196

0/000

**

0/000

0/216

است .نتايج نشان ميدهد که بين ارزش شغل و عملکرد

ضريب همبستگي (* )0/445بهدستآمده با حجم نمونه

سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان ضريب

 196در سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با 95

همبستگي (* )0/413بهدستآمده با حجم نمونه  196در

درصد اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته

سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با  95درصد

ميشود.

اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته ميشود.
فرضيهي فرعي ششم :بين وضعيت نظارت و عملکرد
فرضيهي فرعي چهار :بين زمان کار و عملکرد سازماني
رابطه وجود دارد.

سازماني رابطه وجود دارد.
بين وضعيت نظارت و عملکرد سازماني رابطه

مطابق جدول ( )2بين زمان کار و عملکرد سازماني

وجود دارد .ششمين فرضيه پژوهش دربارهي رابطه

رابطه وجود دارد .چهارمين فرضيه پژوهش دربارهي رابطه

وضعيت نظارت و عملکرد سازماني بوده است .نتايج

زمان کار و عملکرد سازماني بوده است .نتايج نشان

نشان ميدهد که بين وضعيت نظارت و عملکرد

ميدهد که بين زمان کار و عملکرد سازماني رابطه

سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان ضريب
*

معااداري وجود دارد .ميزان ضريب همبستگي (*)0/512

همبستگي (  )0/407بهدستآمده با حجم نمونه  196در

بهدستآمده با حجم نمونه  196در سطح اففاي 0/05

سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با  95درصد

معاادار است؛ باابراين با  95درصد اطمياان ميتوان گفت

اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته ميشود.

که فرضيه ( )H1پبيرفته ميشود.
فرضيهي فرعي هفتم :بين ميزان عالقه و عملکرد
فرضيهي فرعي پاجم :بين درآمد و عملکرد
سازماني رابطه وجود دارد.

سازماني رابطه وجود دارد
بين ميزان عالقه و عملکرد سازماني رابطه وجود

بين درآمد و عملکرد سازماني رابطه وجود دارد.

دارد .هفتمين فرضيه پژوهش دربارهي رابطه ميزان

پاجمين فرضيه پژوهش دربارهي رابطه درآمد و عملکرد

عالقه و عملکرد سازماني بوده است .نتايج طبق جدول

سازماني بوده است .نتايج نشان ميدهد که بين درآمد و

( )2نشان ميدهد که بين ميزان عالقه و عملکرد
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دربارهي رابطه ارزش شغل و عملکرد سازماني بوده

عملکرد سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان

 / 60حاجيه رجبي فرجاد ا فيال موسوي فرد

سازماني رابطه معااداري وجود دارد .ميزان ضريب

معااداري وجود دارد و با افزايش تعادل کار وزندگي،

همبستگي (* )0/216بهدستآمده با حجم نمونه 196

عملکرد سازماني افزايش مييابد .نتايج اين پژوهش با

در سطح اففاي  0/05معاادار است؛ باابراين با 95

نتايج پژوهشهاي يزدانشااس و هاشمپور (،)1394

درصد اطمياان ميتوان گفت که فرضيه ( )H1پبيرفته

ثابتپور ( ،)1392از اين نظر که با افزايش تعادل کار

ميشود.

وزندگي ،عملکرد سازماني افزايش مييابد ،همسو

از آزمون فريدمن براي اوفويتباادي (رتباهباادي)

است.
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متغيرهااا اسااتفاده گرديااده اساات .در جااادول ()3

افراد که از حمايت باالي مدير برخوردارند،

اوفويتبادي رتبهي اين ابعاد آمده است .نتاايج آزماون

عملکرد سازماني بهتري از خود نشان ميدهاد .نتايج

نشان ميدهد که در سازمان موردمطافعه متغير حمايات

اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي يزدانشااس و

سازمان بيشاتر از بقياه متغيرهاا موردتوجاه قرارگرفتاه

هاشمپور ( ،)1394ثابتپور ( ،)1392از اين نظر که با

است و متغير وضعيت نظارت پايينترين ميزان توجه را

افزايش حمايت مدير ،عملکرد سازماني افزايش

در سازمان به خود اختصاص داده است.

مييابد ،همسو است و با نتايج پژوهش طافقاني،
ديواندري و شير محمدي ( )1388ناهمسو است .در
تبيين اين يافته ميتوان گفت مديراني که به نيازهاي

جدول ( )2اوفويتبادي متغيرهاي تحقيق
رتبهبندي ميانگين

رتبه

زيردستان خود بيشتر توجه ميکااد ،با آنان در

1

حمايت سازمان

4/85

1

زمياههاي مختلف مشورت ميکااد و براي افزايش رفاه

2

حمايت مدير

3/64

5

3

ارزش شغل

4/14

3

آنان ميکوشاد ،موجب افزايش تعهد و وفاداري افراد

4

زمان کار

4/65

2

5

درآمد

3/44

6

6

وضعيت نظارت

3/42

7

7

ميزان عالقه

3/85

4

متغيرها

رديف

نتيجهگيري
تعادل کار وزندگي که جهت بهبود تجربه کارکاان
از زمياههاي کاري و غير کاري بهکاربرده ميشود با
افزايش عملکرد سازماني همراه است .کيفيت باال و
تعادل کار وزندگي باعث مشارکت و سهيم شدن بيشتر
کارکاان در فرآياد تصميمگيري و کاهش تعارضات
خانواده و کار کارکاان ميشود که خود همين امر
موجب ميشود کارکاان از شغل خود رضايت داشته و
از ايفاي وظايف و مسئوفيتهاي شغلي فبت ببرند .در
اختيار داشتن چاين کارماداني موجب بهبود و ارتقا
عملکرد سازماني ميشود .نتايج نشان داد که بين تعادل
کار وزندگي و عملکرد سازماني رابطه مثبت و

نسبت به شغل و باال رفتن عملکرد سازماني
کارکاانشان ميشوند.
افراد که از حمايت سازمان برخوردارند ،عملکرد
سازماني بهتري از خود نشان ميدهاد .نتايج اين
پژوهش با نتايج پژوهشهاي يزدانشااس و هاشمپور
( ،)1394ثابتپور ( )1392از اين نظر که با افزايش
حمايت سازمان ،عملکرد سازماني افزايش مييابد،
همسو است و با نتايج پژوهش طافقاني ،ديواندري و
شير محمدي ( )1388ناهمسو است .سازمانهايي که
در آن افراد بهواسطه ارتباط با همکاران و مديران
باارزشهاي سازماني آشاا و شغل خود را ارزشماد
ميداناد ،از عملکرد سازماني بهتري برخوردارند .نتايج
اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي يزدانشااس و
هاشمپور ( ،)1394ثابتپور ( )1392از اين نظر که با
افزايش ارزش شغل ،عملکرد سازماني افزايش مييابد،
همسو است .ارزشهاي شغلي که در طول زمان
ايجادشده موجبات دلبستگي شغلي کارکاان ،افزايش
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مشارکت آنان ميشود و با تأثير مثبت بر نگرش و

عملکرد سازماني ميشود؛ باابراين ميتوان گفت که باا

انگيزه آنان بستر مااسبي را براي افزايش عملکرد

افزايش عالقاه فارد باه شاغلش در ساازمان عملکارد

سازماني فراهم ميآورد .افراد که ميزان ساعت کاري

سازماني افزايش مييابد .نتايج اين پاژوهش باا نتاايج

خود رضايت دارند ،عملکرد سازماني بهتري از خود

پژوهش هاي اسماعيلي .صيدزاده ( ،)1395يزدان شااس

نشان ميدهاد .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي

و هاشمپور ( ،)1394ثابتپور ( )1392همسو است .در

يزدانشااس و هاشمپور ( ،)1394ثابتپور ( )1392از

تبيين اين يافته ميتوان گفت کارکاان عالقهماد عملکرد

اين نظر که با مااسب و متعادل بودن زمان کار ،عملکرد

بهتري دارند ،آنها تمايل به ماندگاري بيشاتري دارناد،

سازماني افزايش مييابد ،همسو است .در نبين اين

کمتر غيبت ميکااد و از انگيزه کاري باالتري برخوردار

يافته ميتوان گفت ساعت کاري متااسب و

هستاد و موافقت و همراهي آنان باا تغييارات ساازمان

انعطافپبير باعث افزايش تعادل بهتر بين کار وزندگي،

بيشتر است؛ باابراين سازماني با کارکااان عالقاهمااد و

خستگي و فرسودگي کمتر و نرخ پايينتر ابتالي

وفادار از سطح عملکرد سازماني باالتري برخوردارند

اثربخشي و کاهش اشتباهات و کاراتر شدن عمليات در
سازمان ميشود که بهتبع آن عملکرد سازماني نيز
افزايش مييابد

پيشاهادها
تعادل كار وزندگي واژهاي عمومي است كه براي
توصيف فعافيتهاي سازماني بهماظور بهبود تجربه

افراد که ميزان درآمد خود رضايت دارند ،عملکرد

كاركاان از زمياههاي كاري و غير کاري بهکاربرده

سازماني بهتري از خود نشان ميدهاد .نتايج اين

ميشود .هرگونه ماافع يا شرايط كاري كه كارفرمايان

پژوهش با نتايج پژوهشهاي يزدانشااس و هاشمپور

براي كاركاان فراهم ميآورند تا كاركاان بتواناد بين

( ،)1394ثابتپور ( ،)1392وو و همکاران ()2013

نيازهاي كاري و غير كاري خود تعادل برقرار كااد.

همسو است.

باابراين فعافيتها و برنامههاي تعادل كار وزندگي به

در تبيين اين يافته ميتوان گفات درآماد و پااداش

اقدامات داوطلبانهاي اشاره دارد كه سازمانها براي

يکي از نمودهاي حمايت ساازمان از فارد اسات .اگار

تسهيل در امر مصافحه و تلفيق بين زندگي شخصي و

کارمادان يک سازمان حقوق دريافتي خود را عادالنه و

كاري ،در اختيار كاركاان قرار ميدهاد .برخي از اين

متااسب با تاالش خاود بدانااد ،انگيازش و تالششاان

اقدامات و حمايتهاي سازماني عبارتاند از :خدمات

افزايش مييابد که خاود هماين امار موجاب افازايش

مشاورهاي به كاركاان ،برنامههاي ياريرسان به

عملکرد ساازماني ماي شاود .ساازمانهاايي کاه در آن

كاركاان ،آموزش مديريت زمان ،آموزش مديريت

وضعيت نظارت در سطح مطلاوبي قارار دارناد ،داراي

استرس و تسهيالت نگهداري از فرزندان كاركاان چه

عملکرد سازماني بهتري هستاد .نتايج اين پاژوهش باا

در داخل و چه در بيرون سازمان همچاين طرحهايي

نتايج پژوهشهاي يزدانشاااس و هاشامپاور (،)1394

ماناد تغييرات موقتي كه به كاركاان امكان ميدهد

ثابتپور ( )1392هم سو است .کارکاان زمااني کاه باه

ساعات كاري خود را كاهش دهاد (براي مثال تقسيم

نظارت سرپرستان خودآگااه باشااد در انجاام وظاايف

شغلي)؛ برنامههاي كاري انعطافپبيري ف پبير كه به

خود کوشاتر هستاد .از سوي ديگر نظارت که مساتلزم

كاركاان امكان ميدهد ،درحافيکه در ساعات اصلي در

فراياد ارزشيابي است موجب اصالح دائمي سااختارها

محل كار حضور دارند ،شرو ،و پايان ساعات كاري

و روان تر شدن عمليات ساازماني و درنتيجاه افازايش

خود را ماطبق بر نيازهاي شخصي خود انتخاب كااد؛
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بيماري است همين مسئله موجب افزايش انگيزش،

 / 62حاجيه رجبي فرجاد ا فيال موسوي فرد

دوركاري ،كار در خانه و كار اياترنتي كه كاركاان

 با توجه به نتايج فرضيه هفتم فرعي پيشاهاد ميشود

انعطاف مكاني را در انجام كارهايشان تجربه ميکااد

با افزايش سطح تعامالت سازماني ،متعادل ساختن

(اسدي و همکاران.)4 :1393 ،

ساعات کاري ،ايجاد فضاي مااسب فکري جهت

 با توجه به نتايج فرضيه اول اصلي پيشاهاد ميشود که

انتقال پيشاهادها و انتقادات و همچاين پرداخت

مديران با اندازهگيري تعادل زندگي و کار کارمادان،

عادالنه حقوق عالقه و رضايت شغلي کارمادان را

موضوعات کليدي محيط کاري که توسط کارکاان

افزايش داد.

درک شده است را تشخيص داده و بدينوسيله به
پيشبرد استراتژيهاي ارتقادهاده تعادل کار وزندگي
دست ياباد.
 با توجه به نتايج فرضيه اول و دوم فرعي ميتوان
پيشاهاد کرد که با برقراري عدافت سازماني ،ايجاد
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پاداشها و بهبود شرايط شغلي ،ارتقاء و آموزش
ضمن خدمت موجبات افزايش حمايت ادارک شده
توسط کارمادان را فراهم کرد.
 با توجه به نتايج فرضيه سوم پيشاهاد ميشود با
افزايش سطح ارتباطات داخلي در سازمان جهت
مطلع نگهداشتن افراد از مسائل سازماني و ايجاد
مجاري قانوني براي کارکاان جهت ابراز نگراني و
انتقاد در مورد مسائل مربوط به شغلشان بستري براي
افزايش ارزش شغلي و بهتبع آن عملکرد سازمان
فراهم آورد.
 با توجه به نتايج فرضيه چهارم فرعي پيشاهاد ميشود
با ايجاد يک برنامه زماني ماعطف و متااسب با
ويژگيهاي شغلي ،باعث افزايش انگيزه و رضايت
شغلي کارکاان و درنهايت ايجاد تعادل بين کار
وزندگي آنان شد.
 با توجه به نتايج فرضيه پاجم فرعي پيشاهاد ميشود
با اجراي عدافت در پرداخت حقوق و پاداشها
موجب ترغيب کارمادان به انجام هر چهبهتر کارها
شد.
 با توجه به نتايج فرضيه ششم فرعي پيشاهاد ميشود
مديران و سرپرستان با افزايش سطح آگاهي از
وضعيت شغلي کارمادان و گسترش ارتباطات با آنان،
بر روند انجام کارها نظارت بيشتري اعمال نماياد.
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