بهره وری و کیفیت زندگی کاری

وبٞص بٟزٚ ٜری ٔطىُ بغ ز٘جی است ؤ ٕٝٞ ٝذیزاٖ أٛر وبوٙبٖ در اتبق ٔذیزاٖ سبسٔبٟ٘ب درببر ٜآٖ بحث ٌ ٚفتٍٛ
ٔی وٙٙذ  .افشایص بٟزٚ ٜری ٞذفی ػٕذ ٜدر بسیبری اس سبسٔبٟ٘بست .بب ایٗ ٔ ،ٕٝٞب ٟٓتزیٗ جٙبٞ ٝبی بٟسبسی بٟزٜ
ٚری تؼزیف خٛد بٟزٚ ٜری  ٚا٘ذاسٌ ٜیزی آٖ است .درحبِی وٞ ٝیچ وس بب تؼزیف سٙتی بٟزٚ ٜری یؼٙی بز٘ٚذاد
بخص بز در٘ٚذاد ٔ ،خبِفتی ٘ذارد ،درببر ٜتؼزیف بز٘ٚذاد  ٚدر٘ٚذاد ٛٙٞس بحثٟبیی ٞست .در ٍ٘ب٘ ٜخست چٙیٗ ٔی
ٕ٘بیذ و ٝسٙجص  ٚا٘ذاسٌ ٜیزی ػّٕىزد یه بب٘ه  ،یه ٌزٛ٘ ٜٚاس٘ذ ٜیب بسیبری اس ٞشاراٖ سبسٔبٖ خذٔبتی  ٚحزفٝ
ای ٘بٕٔىٗ استٕٞ .چٙیٗ ا٘ذاسٌ ٜیزی وبر وسب٘ی و ٝدر ایٗ ٌ ٝ٘ٛسبسٔبٟ٘ب ب ٝخذٔت ٔطغٞ َٛستٙذ ٘یش ٘بٕٔىٗ
ٔی ٕ٘بیذ.
بب ا٘ذوی تؼٕك آضىبر ٔی ضٛد و ٝایٗ وبر اٌزچ ٝدضٛار است٘ ،بٕٔىٗ ٘یستٔ .میبسٟبی ا٘ذاسٌ ٜیزی بٟزٚ ٜری ببیذ
بب ٘یبسٞبی ٞز سبسٔبٖ  ٚبب ٞذفٟبی آٖ ٔتٙبسب ببضذ .ب ٝطٛر وّی ،بٟزٚ ٜری را بز٘ٚذاد فزدٌ ،ز ٜٚیب سبسٔبٖ بخص بز
در٘ٚذادی و ٝفزد ٌ ،ز ٜٚیب سبسٔبٖ بزای پذیذ آٚردٖ آٖ بز٘ٚذاد ٘یبس دارد تؼزیف ٔی وٙٙذ.
صزف ٘ظز اس ایٙى ٝبٟزٚ ٜری را چٍ ٝ٘ٛتؼزیف وٙیٓ ٔی تٛاٖ فزض وزد و ٝافشایص ػّٕىزد وبروٙبٖ  ٚوبٞص غیبت ٚ
تزن خذٔت آ٘بٖ ب ٝافشایص بٟزٚ ٜری سبسٔبٖ ٔی ا٘جبٔذ  .افش ٖٚبز ایٗ ٔمیبسٟبٔ ،ی تٛاٖ بزای ا٘ذاسٌ ٜیزی بٟبٛد
بٟزٚ ٜری اس ٔمیبسٟبی دیٍز چ ٖٛتٛاٖ پبیذاری  ٚبمبی سبسٔبٖ  ٚلذرت رلببت آٖ در ببسار استفبد ٜوزد.
ویفیت س٘ذٌی وبری ٔب٘ٙذ بٟزٚ ٜری ب ٝسختی تؼزیف  ٚسٙجیذٔ ٜی ضٛد .بب ایٗ  ،ٕٝٞیه بز٘بٔ ٝویفیت س٘ذٌی
وبری بٔ ٝؼٙی فزایٙذی است و ٝبٚ ٝسیّ ٝآٖ  ٕٝٞاػضبی سبسٔبٖ ،اس رأ ٜجبری ارتببطی ببس ٔ ٚتٙبسبی و ٝبزای ایٗ
ٔمصٛد ایجبد ضذ ٜاست در تصٕیٕٟبیی و ٝبز ضغّٟبیطبٖ بخصٛظ  ٚبز ٔحیط وبرضبٖ ب ٝطٛر وّی اثز ٔی ٌذارد بٝ
٘ٛػی دخبِت ٔی یببٙذ  ٚدر ٘تیجٔ ٝطبروت  ٚخطٛٙدی آٟ٘ب اس وبر بیطتز ٔی ضٛد  ٚفطبر ػصبی ٘بضی اس وبر
بزایطبٖ وبٞص ٔی یببذ .در ٚالغ ویفیت س٘ذٌی وبری ٕ٘بیبٍ٘ز ٘ٛػی فز ًٙٞسبسٔب٘ی یب ضیٔ ٜٛذیزیت است وٝ
وبروٙبٖ بزاسبس آٖ احسبس ٔبِىیت ،خٛدٌزدا٘یٔ ،سئِٛیت  ٚػشت ٘فس ٔیىٙٙذ.
ٌزچٔ ٝمبصذ  ٚإٞیت ویفیت س٘ذٌی وبر ی  ٚبٟزٚ ٜری ب ٓٞ ٝپیٛستٞ ٝستٙذ ِٚی ٞذفٟبی سبسٔب٘ی ٔتفبٚتی را
تبٔیٗ ٔی وٙٙذ . .تٛجٟی و ٝاو ٖٛٙب ٝویفیت س٘ذٌی وبری ٔی ضٛد ببستببی است اس إٞیتی وٍٕٞ ٝبٖ بزای آٖ
لبئّٙذ .چٙیٗ ٔی ٕ٘بیذ و ٝضٕبر بسیبری اس وبرو ٙبٖ اس وبر خٛد ٘براضی  ٚدر پی وبری ٔؼٙی دارتزٞستٙذ  .وبروٙبٖ
درخٛاست دار٘ذ در پیبٔذٞبی التصبدی  ٚغیز التصبدی وبرضبٖ تغییزاتی داد ٜضٛد .إٞیت پبداضٟبی غیز التصبدی
در ٔمبیس ٝبب إٞیت پبداضٟبی التصبدی  ٓٞاو ٖٛٙدر حبَ افشایص است .بٛیژ ٜدر ٘شد وبروٙب٘ی و ٝآٔٛسش ٚ
پزٚرش ببالیی بٟزٙٔ ٜذ ٞستٙذ چٙیٗ ب٘ ٝظز ٔی رسذ و٘ ٝیبس ضذیذی ب ٝتٟی ٝوزدٖ ویفیت س٘ذٌی وبری بسیبری
اس وبرٌزاٖ  ٚوبرٔٙذاٖ ٚجٛد دارد  .ضٕبری اس آٌبٞبٖ بز ایٗ ببٚر٘ذ و ٝبخطی اس روٛد بٟزٚ ٜری  ٚوبٞص ویفیت
ٔحص َٛدر بزخی اس وطٛرٞبی بشري صٙؼتی ٘بضی اس وبستیٟبی ویفیت س٘ذٌی وبری  ٚتغییزاتی است و ٝدر

ػاللٙٔ ٝذیٟب  ٚرجحبٖ ٞبی وبروٙبٖ پذیذ آٔذ ٜاست .وبروٙبٖ درخٛاست دار٘ذ در وبرضبٖ ٘ظبرت  ٚدخبِت بیطتز
بیبی ٙذ .آ٘بٖ ٔیُ دار٘ذ ٔب٘ٙذ یه ٟٔز ٜدر یه دستٍب ٜبشري ب ٝضٕبر ٘یبیٙذ ٍٙٞ .بٔی و ٝبب وبروٙبٖ بب احتزاْ رفتبر
ضٛد  ٚآ٘بٖ فزصت بیبٖ ا٘ذیطٞ ٝبی خٛد را داضت ٝببضٙذ  ٚدر تصٕیٓ ٌیزیٟبی بیطتز دخبِت وٙٙذ ٚاوٙطٟبی
ٔٙبسب ٔ ٚطّٛبی اس خٛد ٘طبٖ خٛاٙٞذ داد.
او ٖٛٙتٛجٟی بزابز ،اٌز ٍ٘ٛییٓ ب ٝبٟزٚ ٜری ٔؼطٛف ٔی ضٛد .ضزوتٟب ٔ ٚذیزاٖ بز پبی ٝسٛددٞی ارسیببی ٔی ض٘ٛذ .
بٙببزایٗ راٞ ٜبی افشایص بٟزٚ ٜری ٕٛٞارٛٔ ٜرد ػاللٍٕٞ ٝبٖ است  .ایٗ ٔٛضٛع در حبَ حبضز بیطتز صبدق است
سیزا ٘زخ بٟز ٜرٚی در بزخی اس وطٛرٞبی صٙؼتی وٙذ ضذ ٜاست  ٚایٗ وطٛرٞب ببیذ بیص اس پیص در ببسارٞبی داخّی
 ٚبیٗ إِّّی سزضت رلببتی پیذا وٙٙذ.
افشایص بٟزٚ ٜری اس ایٗ ِحبظ ٘ی ش ٔ ٟٓب ٝضٕبر ٔی آیذ و ٝبسیبری اس وطٛر ٞبیی و ٝدر آٟ٘ب بٟزٚ ٜری وبٞص یبفتٝ
است در ٔی یببٙذ و ٝسطح س٘ذٌی ٔذا ْ در ٚالغ پبییٗ آٔذ ٜاست  .افش ٖٚبزآٖ اٌز ٕٞیٗ ر٘ٚذ ادأ ٝیببذ ٘سُ و٘ٛٙی
س٘ذٌی بذتز اس ٘سُ پیص اس خٛد خٛاٞذ داضت.
ب ٝسخٗ وٛتب ، ٜتٛج ٝب ٝویفیت س٘ذٌی وبری  ٚبٟزٚ ٜری ب ٝطٛر ٔؼٕ َٛیؼٙی تبویذ بز رٚضٟبیی و ٝسبسٔبٖ را
دٌزٌٔ ٖٛی سبسد تب رضبیت ضغّی  ٚبٟزٚ ٜری وبروٙبٖ را افشایص دٞذ .دخبِت در وبر  ٚػّٕىزد آ٘بٖ را فش٘ٚی بخطذ
 ٚفطبر ػصبی ،تزن خذٔت  ٚغیبت را وبٞص دٞذ.
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